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RESUMO: Durante o ano de 2014 assistimos a diversos noticiários que apontavam uma

onda de indisciplinas nas escolas do Brasil. Para resolver tais problemas muitas medidas

foram tomadas. Nas escolas do interior do Rio de Janeiro, na região norte fluminense, foi

inserida  a  política  pública  intitulada  Ronda  Escolar,  onde  Guardas  Municipais  visitam

diariamente a escola e resolvem conflitos. A Escola 12 de Março1 é uma dessas escolas

que recebeu o projeto. Interessante é que existe um discurso de “escola indisciplinada ”

1  Nome fictício.
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que  é  diferente  dos  dados  da  Ronda  Escolar  e  da  própria  escola.  Cabe  discutir  as

características da política pública e o motivo de sua inserção, visto que é uma política

municipal que se estende a escolas estaduais. Compreender a dinâmica da escola que a

recebe e como se dá a relação entre os atores escolares e do projeto Ronda Escolar e

também com as outras políticas públicas de mediação e solução de conflitos que formam

parcerias. E pensar em que medida o projeto Ronda Escolar cumpre o seu papel. 

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas, escola, indisciplina, mediação, conflito.

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre a segurança escolar não é algo novo, mais tem se destacado e

constituído  um  problema  de  necessária  intervenção  nessas  quase  duas  décadas  do

século XXI. É interessante perceber como a discussão tem caminhado para a formulação

e implementação de políticas públicas que possam remediar e restaurar a paz dentro das

escolas. 

Em Campos dos Goytacazes – RJ, a segurança e da indisciplina dos alunos entrou

na agenda como problema a partir de índices e notícias de casos nacionais nos finais da

desta primeira década do século XXI.

Este  trabalho  tem  por  objetivo  apresentar  a  política  pública  de  mediação  de

conflitos e de diálogo chamada Ronda Escolar. Destacando-se por se basear no debate

interno para se ter soluções. 

O estudo foi feito a partir de entrevista com os gestores da política: o comandante e

o subcomandante da Guarda Civil Municipal no ano de 2014.

Primeiro abordarei a inserção do problema na agenda governamental, dialogando

com os autores. Depois apresento a política pública do Ronda Escolar, destacando suas

características.  E também fazendo a classificação a respeito  do tipo de desenho que

possui. Apresento também dados fornecidos pela Ronda Escolar. Ao final apresento as

avaliações e análises a cerca da política pública. 

2.  FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RONDA ESCOLAR

A leitura do  Curso de 18 de Janeiro de 1990 de Pierre Bourdieu (2014) fez-me

aproximar  a  definição  de  Estado  e  suas  peculiaridades  com  a  instituição  escolar.  É

interessante, pois segundo Bourdieu (2014): o Estado através de seus princípios ocultos e



invisíveis,  mantém  a  ordem  social;  domina  de  modo  físico  e  simbólico  e  ainda  tem

legitimidade do uso da violência física e simbólica. Assim também é a escola, que pode

não mais usar a violência física1, mas usa constantemente a violência simbólica. Para o

autor, o Estado é classificatório, codifica, insere uma identidade e ainda põem índices. A

escola continua a expor alunos em murais por classificações de nota e comportamento.

Os  Atos do Estado são legítimos e  segundo Bourdieu (2014),  não são considerados

como insulto. Essa mesma autoridade é dada a escola. É ela quem define quem possui e

quem não possui o conhecimento. A quem é dada a autoridade e poder de punição e

assim continua com padrões de vigilância e punição (FOUCAULT, 1999):

O aluno deverá aprender o código dos sinais e atender automaticamente a cada
um deles.
Feita a oração, o mestre dará uma pancada de sinal, olhando a criança que quer
mandar ler, lhe fará sinal de começar. Para fazer parar o que está lendo, dará uma
pancada de  sinal...  Para  fazer  sinal  ao  que  está  lendo  de  se  corrigir,  quando
pronunciou  mal  uma  letra,  uma  sílaba  ou  uma  palavra,  dará  duas  pancadas
sucessivamente  e  seguidas.  Se,  após  se  ter  corrigido,  ele  não  recomeça  na
palavra que pronunciou mal  porque leu várias depois  dela,  o  mestre  dará três
pancadas sucessivamente uma em seguida da outra para lhe fazer sinal de recuar
de algumas palavras e continuará a fazer esse sinal, até o escolar chegar à sílaba
ou à palavra que pronunciou mal. (FOUCAULT, 1999, P.192).

[...]  a  escola  mútua  também  foi  disposta  como  um
aparelho para intensificar a utilização do tempo; sua organização permitia desviar o
caráter  linear  e  sucessivo  do  ensino  do  mestre;  regulava  o  contraponto  de
operações feitas, ao mesmo tempo, por diversos grupos de alunos sob a direção
dos monitores e dos adjuntos,  de maneira que cada instante que passava era
povoado de atividades múltiplas, mas ordenadas; e por outro lado o ritmo imposto
por sinais, apitos, comandos impunha a todos normas temporais que deviam ao
mesmo tempo acelerar o processo de aprendizagem e ensinar a rapidez como
uma virtude. ”(FOUCAULT, 1999, p.180)

 Com esses trechos de Foucault (1999), podemos perceber muitas características

na escola atual. A escola pouco se modernizou, não há debate para compreensão do

problema,  mobilizam-se  peritos  (GIDDENS,  1991).  Em  Campos  dos  Goytacazes  os

sistemas de peritos constituem políticas públicas governamentais que atuam no auxílio da

ordem e segurança dos alunos. 

No ano de 2009, devido à discussão nacional que se fazia (e faz) sobre indisciplina

e violência escolar, a segurança dentro das escolas entrou como tema da Agenda 7. O

gestor do governo (a prefeita Rosinha Garotinho) observando os índices nacionais e as

noticias de casos de indisciplina e violência que cresciam dentro das escolas,  decide

trazer para Campos dos Goytacazes uma política pública de segurança que já existia na

em outras cidades do estado do Rio de Janeiro e em outros Estados; o Projeto Ronda

1  Ver: Collecção de Leis, resoluções não sanccionadas, decretos, deliberações e portarias do Governo
(1900).



Escolar.

Segundo  Capella  (2006)  para  a  criação  de  uma  política  pública,  a  questão

norteadora deve despertar interesse dos formuladores das políticas públicas; e compor a

agenda governamental; contudo, está compondo a agenda não é garantia, pois novas

questões podem surgir e alterar a agenda.  A preocupação com os conflitos que surgiam e

que poderiam surgir  dentro das escolas de Campos dos Goytacazes, permitiu que os

eventos  de  indisciplina  e  conflito  se  tornassem  problema  para  os  participantes  do

processo de decisão. Capella (2006) nos atenta que a transformação da questão em

política depende muito da personalidade de quem está no campo de decisão. (CAPELLA,

2006, P.25-28)

A partir  de índices e notícias nacionais sobre indisciplina e violência,  a prefeita

então convidou o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) para formular, implantar e

monitorar o Projeto Ronda Escolar.  O Projeto tinha como fundamento, dar respaldo à

autoridade  à  direção  da  escola.   Oferecendo  suporte  à  direção,  fazendo  elo  com  a

comunidade e traria novos serviços (como palestras, por exemplo). 

O comandante da GCM contou-me em entrevista2 que se espelhou no projeto que

já  existe  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Segundo  o  comandante  da  GCM,  após  ser

comunicado  da  possibilidade  do  da  implantação  do  projeto  (proposta  do  governo

municipal atual), ele convidou mais dois guardas municipais e iniciaram o processo de

formulação, iniciando por conhecer o funcionamento do projeto em outros locais e se

espelhando na Ronda Escolar da cidade do Rio de Janeiro.

Por ser uma política pública de caráter distributivo (LOWI, 1996), ela atenderia a

um público específico: escolas municipais de Campos dos Goytacazes. Que depois se

estendeu  a  escolas  estaduais  consideradas  de  risco3,  devido  à  crença  de  sociedade

escolar  em  rede.  Também  não  havendo  conflito  com  aqueles  que  não  recebem  o

programa, algo que é característico da política distributiva. 

Dentro  do  desenho  do  Ronda  Escolar,  o  comandante  acrescentou  a  presença

diária dos patrulheiros4 dentro da escola e a rotatividade dos mesmos. Existe um ciclo.

Ficam um mês em cada escola para que a conheçam, mas que não se torne vício. Um

trabalho  diferente  do  que  a  Polícia  Militar  (PM)  faz  com  o  Programa  Estadual  de

Integração na Segurança (PROEIS)5,  que é um trabalho repressivo ostensivo a presença

2  Em uma entrevista semi-estruturada realizada em Maio de 2014 no Centro Administrativo da Guarda
Civil Municipal.

3  Escola  de  risco  é  uma  categoria  do  Ronda  Escolar,  a  partir  de  pesquisas  feitas  por  eles,  onde
consideraram os índices de violência, uso de drogas e entre outros.

4  Patrulheiro é como são chamados os Guardas Civis Municipais do Ronda Escolar.
5  O programa PROEIS foi assinado em 02/05/2012, com a presença dos secretários de Estado e de

Educação, Wilson Risolia, e de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, e o comandante geral da



do PM fardado e armado já  impediria uma ação de violência ou indisciplina. A PM entra

na escola armada, para mediar, acionar aos pais, mostrar autoridade da escola e para

também ser autoridade. 

O trabalho da Ronda Escolar é diferenciado são visitas diárias (manhã/tarde), onde

se conhece o  ambiente  escolar,  interage e  auxilia  a  escola  a  propor  soluções por  si

mesma, até que não seja necessário mais a presença de patrulheiros. 

A Ronda Escolar trabalha em rede com outras instituições que também participam

e interferem na segurança escolar:

 Conselho Tutelar – acompanha o conflito, o aluno, a família e a escola. Se

necessário,  leva  a  alguma  assistência  como  acompanhamento  psicológico  por

exemplo.

 CREAS  –  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social–

unidade  de  política  pública  estatal  que  oferece  serviços  especializados  e  de

continuidade à família e indivíduos em situação de ameaça ou violação dos direitos

(violência física, psicológica, sexual...), tem como foco a família e o seu contexto.

Deve haver um espaço de acolhimento, escuta de qualidade, fortalecendo vínculos

e fortalecimento de recursos para a situação apresentada. Articulado com a rede

serviços de assistência social,  defesa dos direitos e outras políticas públicas. É

local e regional.

 Delegacia  –  para  onde  são  encaminhados  casos  de  lesões  ou  outras

agressões.

2.1.  Funcionamento do Ronda Escolar

Os patrulheiros são guardas da GCM de Campos dos Goytacazes e trabalham das

8h às 19h, visitando diariamente as escolas que são divididas em setores. Os setores são

Polícia Militar, Erir Ribeiro da Costa Filho. O programa previa 2 milhões de reais extra para reforçar a
segurança ao público e patrimônio escolar. Para Risolia é uma forma de mostrar o PM como exemplo.
Cabral afirma que o programa trará tranquilidade e outra visão da escola e de Polícia - como positiva.
De início 90 escolas foram inseridas, com 423 PMS armados e fardados, trabalhando – extra – em dias
de folga. A direção solicita, ou vê-se a realidade da escola e a insere no programa. Não começou na
escola - já havia 3.452 policiais militares trabalhando em 14 instituições conveniadas – mas chegou-se a
ela.  Além dos benefícios já afirmados, o programa traria um aumento da renda, podendo o Policial
Militar ganhar até R$ 2.100 mensais caso trabalhe os 12 turnos de 8h permitidos no Proeis. Os pré-
requisitos do PM Proeis são: estar em dia com a PM, ser excelente (nota A) e não estar respondendo
processos. Também não é aceito quem não se enquadra nessas categorias e quem estiver grávida ou
em aleitamento. Dentre os colégios atendidos em Campos dos Goytacazes, destaco: CIEP 057 - Nilo
Peçanha, CE Almirante Barroso, CE Constantino Fernandes, CE Julião Nogueira, E.E. Don Otaviano de
Albuquerque, CE 15 de Novembro entre outros.



alternados mensalmente. As escolas são pensadas e trabalhadas de acordo com seus

conflitos e com sua realidade: tráfico de drogas, violência, enfrentamento da comunidade.

O patrulhamento conhece, media conflitos e leva palestras para discutir  o assunto do

conflito, para se pensar o conflito. Atuam, dessa forma como mediadores. Não interferem

em casos de indisciplina; somente quando ocorre uma lesão corporal e/ou vias de fato6.

Não encaminham adultos à delegacia, a não ser que eles desobedeçam à ordem dada,

mas  quando  se  trata  de  adolescentes  e/ou  crianças,  é  necessário  interferir,  se  tiver

presenciado.  Trabalham com o princípio  de mínima interferência:  só se interfere para

manter a ordem, é da escola que devem vir às soluções. Eles também disponibilizam um

telefone para que a escola possa ligar caso seja necessário alguma intervenção.

 A classificação da escola é feita por: número de visitas, entendimento do trabalho

feito, retorno esperado e a visão do patrulheiro. Tudo fica registrado em boletins diários e

entregues ao fim de cada mês em forma de relatório.

Dentre as temáticas trabalhadas em palestras eles destacam: Convivência sem

violência: direitos e deveres; que aborda regras básicas de convivência. Outros temas

são: drogas, meio ambiente, trânsito e doenças sexualmente transmissíveis, sexualidade,

etc. Antes buscavam os temas de fora para dentro, agora de dentro para fora, pesquisam

primeiro as demandas do contexto. Também não abordam a violência em si, para não

gerar a curiosidade da prática.

2.2.  Resultados do projeto Ronda Escolar

O monitoramento da política pública é feita pelo comandante e o subcomandante

junto com os outros patrulheiros, através de análise dos relatórios e lançamento de dados

em tabelas e gráficos a fim de melhorar o funcionamento da política pública. 

Dentre  os  comparativos,  os  dados  abordam  a  diminuição  do  percentual  de

ocorrência com relação ao número de visitas. E ocorrências registradas com interferência

divididas em média/alta complexidade.

6  – Art. 129 Lesão corporal - ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, com pena mínima de
Três meses. Art.21 Vias de fato - ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou
violência contra pessoa, desde que não caracterizem lesões corporais. Decreto lei de 3688 de 1941.



Gráfico 1 – Histórico de Visitas 2009-2013

Fonte: Grupamento Ronda Escolar (GRE) 2014.

Pode-se perceber um aumento exponencial das visitas, chegando em 2013 a mais

de 10.000 visitas  mensais.  Isso  se  deve ao aumento  do efetivo7 e  inserção de mais

escolas no projeto.

Gráfico 2 – Tipologia das Ocorrências no ano de 2013

Fonte: Grupamento Ronda Escolar (GRE) 2014.

7  Aumento do número de guardas civis na equipe.



Tabela 1. Total das tipologias das ocorrências de 2013

Fonte: Grupamento Ronda Escolar (GRE) 2014.

O percentual de ocorrências diminuiu, e pode-se pensar em dois motivos: 1. Com a

patrulha dentro da escola, não é necessário ligar pedindo a presença dos mesmos; 2. O

trabalho de prevenção tem sido significativo, obtendo assim resultados. Com esse gráfico

de 2013, pode-se confirmar a informação de que o perfil do projeto é de mediação, assim

sendo a maioria das interferências se dá deste modo.

Tipologia das Ocorrências Total
Mediação de Conflito 32

Lesão Corporal 6

Apreensão de material 4

Desacato 3

Ameaça 2

Vias de Fato 2

Dano ao patrimônio público 1

Condução ao Hospital 1

Furto 1

Desobediência 1

Auxilio ao GCM 1

Total 54



3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Silva e Mello (2000), apontaram que a implementação da política pública também

não é  isenta;  os  formuladores das políticas  públicas  têm seus interesses e  vontades

pessoais que podem ser diferentes do coletivo. Desse modo, Silva e Mello (2000) nos

mostram que a implementação de uma política pública não é algo linear, mas um jogo,

uma barganha. A política Ronda Escolar é uma política de origem municipal, mas que com

o tempo passou a atender também escolas estaduais do município. O governo municipal

dialogou com a Guarda Municipal e construída a equipe, o projeto foi levado às escolas.

Essa  política  pública  originou-se  do  interesse  do  governo  municipal  e  por  ser  de

consenso, foi de fácil implementação. (GOMIDE, PIRES, 2014, P.18) 

O Grupamento Ronda Escolar tem como princípios a mediação, a compreensão e

busca de soluções por base no contexto. A escola não é para eles algo isolado do seu

entorno,  é  parte  da  sociedade,  que produz e a reproduz.  Assim sendo,  deve ela  ser

analisada através desse contexto  e  suas ações devem tê-lo  sempre em destaque.  A

política é efetiva, pois cumpre o que se propõem a fazer – mediar e criar meios para que a

própria escola resolva seus conflitos, não necessite de intervenção externa.

Baseada nos termos de Arretche (2013) pode se afirmar que os formuladores da

política estão em constante análise das mesmas na medida em que registram e criam

dados.  Mas  também  estão  em  constante  avaliação da  sua  eficácia.  Traçaram  como

objetivo a mediação e o debate e são eficazes por cumprir com seus objetivos, Arretche

(2013)  preocupa-se com a questão da veracidade dos dados,  algo  que é sanado na

medida em que o GRE possui boletins diários onde descrevem suas ações. Desse modo

é uma política eficiente, visto que utilizam um efetivo que já existia – os Guardas Civis

Municipais – porém não há aumento de gasto, não há bonificação pela escolha em fazer

parte do projeto. 
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