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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem como foco central a análise do discurso sobre violência e 
indisciplina no currículo do 5° ano do Fundamental do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, ofertado para crianças e para 
adolescentes da rede pública e privada do Brasil. A análise busca compreender a 
malha discursiva presente nesse documento curricular e como esse processo acaba 
por produzir condições para o governo de si e dos outros em um processo de 
governamentalidade. A pesquisa destaca-se enquanto qualitativa, foram realizados 
levantamento bibliográfico e análise de dados e documental, bem como entrevista 
concedida por policiais organizadores do projeto aqui no Rio Grande do Norte. 
Adotamos Michel Foucault (2011, 2012, 2014a) para operar sobre os conceitos de 
discurso, relações de poder e saber, normal, anormal, disciplina e indisciplina e 
também governamentalidade. O PROERD, através das suas aplicações no campo 
do currículo, atua com um discurso de prevenção e de combate ao uso e comércio 
de drogas e às violências, mas acaba por reverberar condutas que evidenciam 
comportamentos tidos como anormais, controle e, desse modo, determinando 
formas de ser e de agir. Fazendo uso do dispositivo de segurança, os estudantes 
são conduzidos para um governo que se justifica para o bem: a 
Governamentalidade.  
 
 
Palavras-chave: PROERD. Discurso. Currículo. Violência e Indisciplina. 
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ABSTRACT 

 

This research has as its central focus the analysis of the discourse on violence and 

indiscipline in the 5th year curriculum of the elementary of the Educational Program 

for Resistance to Drugs and Violence – PROERD, offered to children and 

adolescents from public and private schools in Brazil. The analysis seeks to 

understand the discursive mesh present in this curricular document and how this 

process ends up producing conditions for the government of itself and of others in a 

process of governmentality. The research stands out as qualitative, bibliographic 

survey and data and document analysis were carried out, as well as an interview 

given by police officers who organized the project here in Rio Grande do Norte. We 

adopted Michel Foucault (2011, 2012, 2014a) to operate on the concepts of 

discourse, power and knowledge relations, normal, abnormal, discipline and 

indiscipline and also governmentality. PROERD, through its applications in the 

curriculum field, acts with a discourse of prevention and combating the use and trade 

of drugs and violence, but it is up to reverberating behaviors that show behaviors 

considered abnormal, control and, thus, determining ways of being and Act. Using 

the safety device, students are led to a government that is justified for good: 

Governmentality. 

 

 

Keywords: PROERD. Speech. Curriculum. Violence and Indiscipline. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os debates que envolvem a educação na contemporaneidade são 

caracterizados por questões relacionadas as principais mudanças e desafios no 

âmbito social, cultural, político e econômico. Desse modo, precisamos compreender 

as transformações e os desafios que se apresentam nesses campos de maneira 

permanentes. Uma dessas questões que cada vez mais ganha notoriedade nos 

estudos da educação e nos debates é Violência e indisciplina que acontecem dentro 

da escola.  

A escola enquanto instituição inicialmente pensada para exercer mecanismos 

fundante na formação da “sociedade disciplinar” (Foucault, 2012), possui atualmente 

um papel de relevância na vida dos sujeitos. Não se pode negar que mesmo com 

críticas direcionadas aos aparatos de funcionamento disciplinar essa instituição 

ainda é um espaço em que existe manifestação das pluralidades presentes na nossa 

sociedade, mesmo com os sufocamentos causados pelo modelo de disciplinamento.   

Desse modo, para nos ajudar a compreender e buscar respostas sobre tais 

relevâncias no campo dos estudos em educação é que nos aprofundamos nas 

temáticas sobre violência e indisciplina relacionados à escola, percebendo que a 

escola enquanto instituição possibilita a relação entre o saber e poder e funciona 

como campo para proliferação de discursos presentes na sociedade e que esses 

são constituídos e ajudam no processo de construção da verdade.  

Por ser um instrumento receptivo de diversidade a escola enquanto um 

espaço delimitado acaba por sofrer diversas influencias de elementos fora do seu 

espaço, pois diferentemente das demais instituições disciplinares como prisões e 

hospitais que são restritas em suas circulações a escola é um lugar em que se 

permite realizar ações direcionadas com discurso de atuação para o bem comum. 

Em tentativas de se considerar essas perspectivas é que a questão da violência, 

indisciplina e a sua relação com o consumo e a venda de drogas tem ganhado maior 
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atenção por parte do governo. São políticas públicas direcionadas para trabalhar 

essas questões dentro desse espaço.  

Uma delas de atuação nas escolas de rede pública e privada do Brasil é o 

Programa Educacional de resistência às Drogas e a violência (PROERD)1, programa 

criado nos Estados Unidos em Los Angeles e adotado como política de prevenção 

ao uso de drogas e violência aqui no Brasil, iniciando suas atividades primeiramente 

na cidade do Rio de Janeiro na década de 90 expandindo-se para outras capitais do 

país. O programa conta com a participação de policiais em sala de aula ministrando 

atividades com temas relacionados a prevenção e a recusa ao uso e venda de 

drogas, atitudes relacionadas com a indisciplina e a violência, bem como a 

constituição de uma relação entre o policial e o aluno. Hoje o PROERD atua em 

todas capitais do país com auxílio do seu currículo presente na educação infantil, 

fundamental 5° e 7° anos, ensino médio e PROERD comunitário.  

A Proposta da pesquisa consiste em análise documental do currículo do 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência (PROERD) 

destinados para as turmas do 5° ano do fundamental. Estabelecendo como objetivo 

empreender uma análise dos discursos a respeito dos temas trabalhado no currículo 

na prevenção e contenção dos atos de violência e indisciplina buscando uma 

conexão com os estudos do campo do currículo, os estudos Pós-Estruturalistas 

(PETERS, 200) e os conceitos trabalhados por Michel Foucault (2011, 2012, 2014) 

como discurso, saber e poder e governamentalidade. Usamos como lente teórica 

investigativa a percepção das teorias pós-estruturalista (PETERS,2000). 

 A metodologia empreendida como caminho investigativos é de perspectiva 

qualitativa, em que buscou-se analisar documentos fornecidos pelo próprio 

PROERD, bem como, documentos que legalizam a atuação do programa nas 

escolas e entrevistas realizadas com policiais que fazer parte da implementação do 

programa no Rio Grande do Norte. Os documentos que serviram de análise foram o 

currículo para as crianças do 5° ano, por sua amplitude de atendimento, o anuário 

de dados do programa PROERD, além de uma entrevista aberta realizada com 

agentes policiais envolvidos no programa o Tenente Romão Inácio coordenador do 

                                                           
1 Aspectos relacionados ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência será 
detalhado no decorrer da pesquisa.  
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PROERD/RN e o pedagogo policial Jorge com o objetivo de fundamentar a análise 

dos documentos, bem como poderá ser requisitada em outras partes da dissertação 

como forma de explicar o assunto aqui abordado. Ainda trouxemos para análise e 

fundamentação documentos legislativos como o decreto n° 28.639 de 21 de 

dezembro de 2018, assinada pelo governo estadual em que regulamenta o 

programa e suas ações no combate a violência e consumo e venda de drogas nas 

escolas da capital e das cidades do interior.  

  Conforme o que anunciamos, no primeiro capítulo iremos abordar minha 

experiência e trajetória enquanto estudante e as aproximações com o campo da 

educação, campo teórico que me serviu de base para minha inserção no espaço da 

pesquisa e que foram me ajudando a construir as principais ideias nessa 

investigação. Assim, como os caminhos metodológicos seguidos por essa pesquisa. 

Nesse capítulo também foram realizados os levantamentos das pesquisas nos 

bancos de dissertações e teses das universidades do país que dialogassem dentro 

do mesmo campo teórico investigativo apontados nesse trabalho. Ao final do 

capítulo expresso um pouco sobre a percepção entre as relações que se 

estabelecem entre o combate as drogas e sua relação com a violência que acaba 

reverberando na atuação do PROERD nas escolas. Saliento que não usamos a 

droga como uma categoria de análise, apenas colocamos como forma de explanar 

um pouco sobre as políticas de ação e combate expressando também nosso 

entendimento no que diz respeito a redução de danos e por se fazer presente na 

própria noção do PROERD. 

Já no segundo capítulo demonstraremos os caminhos investigativos, essa 

parte da investigação expressa e delimita os conceitos aos quais iremos trabalhar. 

Nesse sentido, escolhemos operar com a caixa de ferramentas das teorizações 

foucaultianas. Definimos nesse capítulo as conexões com o campo do currículo bem 

como a forma de olhar para o nosso objeto de estudo através das lentes Pós-

estruturalista. 

E terceiro capítulo teve como foco as análises empreendidas pela 

investigação para compreender os discursos que atravessam o currículo PROERD 

para 5° ano do fundamental e a sua relação na contenção dos atos de violência e 

indisciplina dentro da escola. Nesse capítulo, foram expostas imagens do currículo 
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utilizado como mediador na relação policial e estudante. Bem como, trechos de 

entrevistas realizadas com os policiais integrantes do programa.   

Enfim, chegamos as conclusões do trabalho, tendo em vista o que foi 

apresentado, por essa pesquisa apresento uma sistematização entre os processos 

de análise do discurso sobre violência e indisciplina presente no currículo do 

PROERD e como tais reverberam em processos de governo dos sujeitos.    
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1. DE ALUNA DA PERIFERIA A PROFESSORA: MEU PROCESSO DE 

EXPERIMENTAR A PESQUISA  

 

Experiência é alguma coisa da qual o si mesmo sai 
transformado. [...] Eu só escrevo porque não sei ainda 

o que pensar desta coisa que quero tanto pensar. 
Sou um experimentador no sentido em que escrevo 

para mudar a mim mesmo e não mais pensar na 
mesma coisa de antes (FOUCAULT). 

 

 

 Ao seguir pelos caminhos que se iniciam, percebo que não serei mais a 

mesma, e desejo o mesmo ao leitor deste trabalho. Sentir a experiência da escrita 

funcionou como ato de libertação para as angústias e para as questões 

consideradas por mim relevantes para refletir sobre como a escola vem encontrando 

caminhos possíveis e se articulando para abordar temas importantes para a 

sociedade, como a violência, por exemplo, em um movimento característico de seu 

tempo.  

Quando escrevo, posso ser conduzida pelos meus pensamentos. Posso 

transformá-los em esculturas que talvez não sejam consideradas esteticamente 

belas, mas que possam trazer inquietações; como quem visita pela primeira vez uma 

exposição artística ou quem se depara com uma dessas obras na rua, em que a 

surpresa ainda grita e que muitas vezes se coloca à frente da obra e tenta decifrá-la. 

Isto é algo que desfia a alma.  

No final, conseguimos ser impactados pela experiência vivida. Espero que 

não sejamos os mesmos ao término deste trabalho, que ele traga impacto e nos faça 

pensar sobre as possibilidades de experimentar o pensamento, e, assim como diz o 

filósofo francês Michel Foucault: “Não mais pensar na mesma coisa de antes” (2010, 

p. 290). É desse modo que conduzo minhas experiências, crescimentos e 

transformações, tendo em vista que, depois de terminar esta escrita, não irei caber 

mais em mim.  
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1.1 Another Brick in The Wall2: primeiros tijolos do muro 

 

Foto 1: Raízes 

 

 Fonte: InfoEscola. Acesso em 19/02/2018. 

 

A imagem escolhida para iniciar esta sessão é da artista que desnaturaliza e 

demonstra habilidades para dialogar com o público através das artes expostas em 

espaços externos. Não por acaso, sua obra foi trazida para instigar as discussões 

iniciais neste capítulo, como possibilidade de desnaturalizar o nosso olhar e a nossa 

percepção sobre o que nos é apresentando como verdades. Seja pelas cores ou 

pelo tracejar, a especificidade do graffiti3 é dialogar com o público que circula pelas 

ruas da cidade. 

A artista potiguar Eveline Sin4 é reconhecida por artistas de rua do mundo 

todo. Ela trabalha com traços bem específicos de imagens femininas em seus 

                                                           
2 Música da banda britânica Pink Floyd, lançada no ano de 1979.  A música busca comunicar sobre o 
sistema educacional que não motiva os estudantes. 
3 Graffiti é a escrita utilizada por grupos de grafiteiros. É escrita diferente da escrita do dicionário 
como forma de subversão às normas gramaticais de escrita. O termo assume sua concepção cultural, 
por ser uma escrita nativa desse grupo, e assume uma posição política em reconhecer a legitimidade 
dessa prática. 
4 Eveline Sin:  natural do Rio Grande do Norte a artista e poeta Eveline ganhou notoriedade nacional 
com seu graffiti de rua. A artista retrata mulheres com cabelos voluptuosos. Hoje ela mora e trabalha 
em São Paulo. Defende que o Graffiti é uma “arma para o bem”.  
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graffitis: as mulheres são representadas sem braços, com cabelos longos e seios de 

fora, retratando o impacto daquilo que ela queira comunicar aos que observam sua 

arte e são impactados por ela.  

As representações feitas por Eveline Sin sempre são femininas, me causa 

angústia, pela ausência dos braços, buscando através dos cabelos transpor a força 

da mulher. Conforme interpretações, elas possuem cabelos fortes, que, mesmo 

existindo elementos, como cordas, tentando limitá-las dentro de um corpo, ou 

controlá-las, mostram que suas “raízes” são fortes, e que elas conseguem 

ultrapassar todas as restrições que tentam segurá-las.  

Tendo em vista que me identifico com as mulheres representadas pela 

Eveline Sin, a escolha dessa expressão artística não foi ao acaso, pois percebo a 

força na mulher que transpõe as definições sociais que tentam enquadrá-la. A 

seguir, contarei minha história acadêmica e, por mais que agora eu tenha o privilégio 

de ocupar o lugar em uma pós-graduação em educação, ainda percebo que 

precisamos transpor nossas forças para resistir aos espaços que nos retêm. Esta 

dissertação tem muito de mim: minhas impressões sobre vários aspectos presentes 

na pesquisa, minhas vivências e experiências, que se transformaram no lar que 

habito.  

Por pertencer ao território das ruas e por possibilitar perceber esses locais 

como galerias ao ar livre, aproximei-me da arte do graffiti. Além do impacto que 

causa, sendo produzida e exposta na rua, ela busca comunicação imediata, agindo 

como um encontro entre o artista e seu público; e mantém diálogo com todos que 

passam por ela.  

O aparato simbólico expresso na paisagem urbana das pinturas evidencia a 

diversidade cultural, que dá movimento e significados aos seus símbolos. Quando 

conhecemos ou entendemos suas mensagens, abre-se a possibilidade para que 

possamos reimprimir novos significados. Conduzindo nossos pensamentos, 

chamando a atenção, elas provocam novas experiências, ou seja, as mensagens 

geram diálogos internos e externos; tornando, assim, essa nova significação dos 

símbolos em uma relação de fluxos constantes.  

As experiências com as obras da artista me possibilitaram fazer uma relação 

entre o graffiti e o muro que passará a servir de tela para que eu possa graffitar 
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minhas experiências. É isso que pretendo discutir neste primeiro momento da 

dissertação. Os pontos que abordarei apresentam os encontros que minha vida 

acadêmica precisou para ser iniciada. Apesar de não-lineares, eles se tocam e se 

entrelaçam para lançar um olhar sobre minha vida e sobre como cheguei aqui, 

escrevendo este trabalho de dissertação.  

Em certo sentido, o ponto de partida da escrita pode ser considerado difícil, 

pela expectativa que criamos de um fim almejado. Mas não atentamos que, sem um 

começo, sem a construção do nosso próprio caminho, o almejado fim não chegará, e 

nem será possível iniciarmos um outro, maior e com a alma mais encorajada para 

encarar os obstáculos que se colocarem. Como disse Foucault, na epígrafe que 

escolhi para iniciar este capítulo: “Experimentar para mudar a mim mesmo” 

(FOUCAULT, 2010, p. 289-290). Então, experimento para mudar o que fui, o que 

sou e o que serei.  

Direcionada para a área de humanas, cursar Pedagogia foi uma das minhas 

primeiras opções no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Apesar de não saber o que estaria por vir, queria compreender os processos de 

ensino, como a educação poderia mudar vidas, conhecer autores venerados na 

educação. Tudo isso se apresentou como um começo possível naquele momento. 

Mas esse é só mais um ponto, tendo em vista que outros acontecimentos 

antecedentes possibilitaram para um encontro mais efetivo: como ser aluna de 

escola pública, crescer e vivenciar realidades de uma periferia na cidade de Natal. 

Tudo isso sempre me levou a pensar que não chegaria tão longe.  

Nem sempre foi fácil. Cursar pedagogia muitas vezes me fazia deparar com 

textos que não condiziam com a realidade das escolas do meu bairro. Mais difícil 

ainda foi ver meus amigos de infância ficarem pelo caminho, devido a diversos 

fatores, como: violência, repressão, morte, agressão, drogas, racismo, etc. Percebi 

que esse era o começo do fim para alguns. Vi grandes pessoas com grandes 

potencialidades terem suas realidades modificadas pela falta de oportunidade.  

Embora morando na periferia, convivendo com os mesmos problemas que 

esses sujeitos e frequentando as mesmas escolas, devo me reconhecer como 

alguém que teve privilégios durante meu processo acadêmico. Chegar à 
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universidade me possibilitou compreender e ter uma sensibilidade para me perceber 

enquanto privilegiada por certas oportunidades.  

Então, ser aluna na universidade deveria fazer algum sentido. Mas achava 

muito custoso relacionar a teoria estudada com a realidade vivenciada. Que mundo 

era aquele da universidade? Será que eles não entendiam que a escola era um 

lugar de apoio para a primeira refeição do dia? Cheguei a falar sobre isso durante as 

discussões acadêmicas, e muitos me disseram que esse não era o papel da escola. 

Em partes, concordo, mas como situar essa afirmação no caso de uma criança que 

vai à escola fundamentalmente porque é lá que vai fazer sua primeira e talvez única 

refeição do dia?  

Um dia, como um novo ponto para um começo significativo, cursei o 

componente de Currículo e Práticas Pedagógicas e acabei me aproximado de 

leituras que não imaginei fazer. Foi em uma aula desse componente que ouvi sobre 

relações de poder e de violência, classificação dos sujeitos, processos de 

normalização e como, em meio a essas discussões, o currículo escolar poderia 

estar, de algum modo, envolvido na constituição das nossas identidades sociais.  

Não demorou muito e logo tomei conhecimento dos estudos sobre sociedade 

disciplinar a partir de leituras de textos de Michel Foucault. Participei como aluna 

bolsista em projetos de extensão sobre Cinema e Educação, que me possibilitaram 

aberturas para conhecer outros pensadores, como Friedrich Nietzsche, Gilles 

Deleuze, Gilles Lipovetski e Zygmunt Bauman, autores que me despertam o desejo 

de conhecer um pouco mais sobre suas teorias e modos de observar as questões 

que envolviam temas relevantes para a sociedade. Esse encontro foi um divisor de 

águas na minha trajetória dentro do curso de Pedagogia, pois passei a compreender 

as relações desses autores com o campo da educação, problematizando diversos 

processos pelos quais passamos e nos tornamos sujeitos, e a usar as teorias para 

pensar a educação e o ensino.  

Atrelado aos projetos de extensão, cursei o componente Cinema e Educação, 

oferecido pelo Departamento de Práticas Educacionais Currículo (DEPEC). O 

componente se fez importante por trazer o debate sobre educação através de 

pensadores contemporâneos, tendo o cinema como disparador para o processo de 

pensamento. No trabalho de conclusão do componente, decidi escrever um ensaio 



 

 

22 

 

sobre segurança, elaborando minhas reflexões ainda incipientes sobre a sociedade 

do controle, sobre a produção de corpos dóceis e sobre a vigilância. Terminado o 

componente, cheguei à conclusão de que era sobre isso que gostaria de pesquisar, 

pois vivenciar os estudos daqueles textos era como vivenciar as realidades obscuras 

tão presentes na minha periferia.  

Os caminhos da minha vida escolar não se distanciam da trajetória do meu 

objeto de pesquisa. Eu era uma aluna considerada indisciplinada, e vez ou outra me 

envolvia em atos de brigas na escola. Não tenho vergonha em expor, passar por 

isso me fez compreender um outro lado social, ainda silenciado. Percebendo que 

esse processo não se deu pelo puro acaso, tomo por base as palavras de Coutinho 

(2002, p. 11): “Está inserida numa complexa rede de discursos e práticas que 

traduzem a lógica moderna na, pela, e através da qual o mundo vem sendo 

historicamente organizado”. Nesse sentido, compreendo que estou imersa nas redes 

que me definem e me classificam como uma aluna indisciplinada na escola, que em 

seguida passou a fazer parte da minha pesquisa no momento em que eu cursava 

licenciatura em Pedagogia.  

 

1.2 Encontro com o meu objeto de estudo: um olhar atento para a questão da 

indisciplina e da violência 

 

A partir das minhas vivências enquanto aluna, professora e pesquisadora, 

comecei a pensar em coisas que poderiam afetar o trabalho dos professores dentro 

do contexto escolar, e me deparei com aquele que seria o problema que eu tinha 

causado anos atrás aos meus professores: a indisciplina atrelada ao tema, a 

questão da violência, que vem fazendo parte dos debates que envolvem educação e 

escola também emergiu. Foi assim que decidi trazer esse tema para a discussão no 

trabalho de conclusão do curso em Pedagogia, que teve como título “Controle e 

indisciplina – o poder escolar e a resistência dos indisciplinados” (2013).  

Na referida pesquisa, procurei compreender como os estudantes de uma 

instituição pública da cidade do Natal, considerados indisciplinados pelos 

professores, se reconheciam como indisciplinados/violentos e, portanto, o que 

entendiam por indisciplina.  



 

 

23 

 

Compreendendo que esses estudantes estavam dentro de determinados 

contextos, tentei ouvi-los enquanto sujeitos inseridos naquele processo, inspirada 

sobretudo na afirmação de Machado (2014a, p. 14-15), de que é importante “Tentar 

saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de 

legitimar o que já se sabe”. Meu objetivo era compreender uma outra forma de 

pensar sobre indisciplina, com ênfase nos estudantes considerados indisciplinados, 

em um movimento de escutar as vozes desses sujeitos, rompendo com uma lógica 

que tenta explicar a indisciplina, deixando de fora quem a pratica. Meu papel 

enquanto pesquisadora não foi de exaltar a indisciplina como forma de sobressair as 

regras escolares, pelo contrário, foi o de mostrar como esses estudantes se 

enxergavam enquanto indisciplinados, e o que eles entendiam por atos de 

indisciplina.  

Durante o processo da pesquisa, consegui compreender que muitas coisas 

estão atreladas ao problema da indisciplina, como a falta de oportunidade de serem 

ouvidos, por exemplo, principalmente na elaboração das regras e das normas 

escolares. A estrutura física da escola acaba por influenciar esse processo. 

Encontram-se estudantes em turmas numerosas, nas quais a estrutura física não 

comporta. A prática docente também é colocada como um dos motivos para as 

ocorrências das indisciplinas, e constatou-se que o processo de aceitação em 

grupos dentro da escola encaixa-se como fator de reafirmação, enquanto sujeito tido 

como indisciplinado.  

Os achados da pesquisa de Oliveira (2013), evidenciou que quando um 

estudante consegue subverter as normas estabelecidas e passa a ser considerado 

por alguns outros companheiros de turma como sujeito forte, e que consegue 

desafiar as normas e as regras impostas.  

Enquanto as análises foram se desenrolando na pesquisa, constatei a 

presença de um novo sujeito envolvido no processo educacional: o policial militar, 

que em 2013 se apresentava como um “educador social”, presente no cotidiano 

escolar. Nesse contexto, esse educador já agiria como responsável por conter, caso 

necessário, a indisciplina, intervindo na questão da violência, que acontecia fora e 

dentro do ambiente escolar. 
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Ficou constatado na pesquisa em 2013 que dois programas permitiam a 

presença da polícia nas escolas: a Ronda Escolar5, que atua com o patrulhamento 

ao redor da escola, desempenhando, assim, o papel de inteligência dentro das 

ações da polícia; e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência 

(PROERD6), que passou a atuar no estado do Rio Grande do Norte, fruto das 

parcerias entre a Secretaria Estadual de Segurança e a Secretaria de Educação e 

Cultura. O PROERD é um programa que se faz presente em todos os estados da 

federação brasileira, por sua abordagem educacional, além de outras parcerias que 

a instituição polícia firma, com o objetivo de intervenção em escolas. O programa 

será o objeto de maior ênfase em nosso estudo. Segundo Tenente Romão Inácio, 

(2017), 

 

Até mesmo o policial do PROERD estando na escola fardado é então a 
presença da polícia militar na escola. Inúmeras vezes tivemos situações em 
que se inicia um atendimento de ocorrência por um policial do PROERD 
então ele inicia o atendimento da ocorrência e solicitar o apoio de uma 
viatura externa e essa situação é concluída. 

 

Passei a indagar sobre a presença de um agente de segurança na escola, 

dentro da sala de aula. Dessas indagações, surgiram angústias, que somente a 

dúvida e a avidez pela pesquisa podem despertar em um pesquisador. Daí, vieram 

questões sobre o papel desse agente policial naquele contexto escolar e como se 

davam os possíveis efeitos de sua presença e de suas abordagens na vida dos 

alunos e alunas na rotina das escolas. Com o objetivo de aprofundar a minha 

compreensão, surgiu o interesse de seguir uma pesquisa posterior ao tema 

trabalhado na monografia. 

Sob essa perspectiva, iremos direcionar nosso foco à escola sobre o ato da 

inserção do policial militar, que surge, nesse sentido, como mais um “tijolo no muro”, 

e analisar as suas práticas, direcionada por documentos curriculares e intervenções. 

Através dessa análise, poderemos chegar a um entendimento e a uma compreensão 

                                                           
5 De acordo com a entrevista realizada com o tenente Romão Inácio, o coordenador geral do 
PROERN, a Ronda Escolar Comunitária, programa de segurança e patrulha ostensiva que foi criado 
no Rio Grande do Norte em 2010, tendo por função realizar o patrulhamento nas proximidades de 
instituições escolares da rede pública de ensino.  
6 Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). Programa de política pública de 
segurança que atua nas escolas abordando temas referentes ao uso de drogas e controle de conflitos 
dentro da escola. Conheceremos mais sobre o PROERD no avançar do capítulo. 
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sobre sua ação na sustentação desse “muro gigantesco” que é o processo escolar 

contemporâneo.  

Assim, ao pesquisar sobre a ação do PROERD dentro do contexto escolar, 

através dos documentos curriculares do programa traremos para o campo da 

pesquisa a problematização sobre a legitimação do discurso do programa aqui 

analisado, compreendendo o processo das relações de poder do mesmo nas ações 

voltadas para conter/prevenir a indisciplina e a violência, através do currículo que 

media essa ação, sob a ótica das teorizações foucaultianas, dentro desse ambiente 

educativo, com o intuito de expandir ainda mais as pesquisas voltadas para os 

temas relacionados a este estudo.  

Nossa compreensão, ao analisar os documentos curriculares norteadores da 

ação policial do PROERD na escola, permitiu constatar que a problemática da 

indisciplina e violência escolar atravessa esses documentos. Nessa análise, tais 

discursos podem ser postos em questão, fugindo dos binarismos analíticos, que 

estabelecem algo como certo ou errado; com isso, percebemos que esses 

documentos são colocados nos jogos de verdades.   

Podemos pensar como a relação entre poder e verdade atravessa as 

questões que estamos abordando nesta dissertação. Segundo Foucault (2014a, p. 

180):  

 

Somos obrigados ou condenados pelo poder a produzir a verdade [...] Por 
outro lado, estamos submetidos a esse conceito também no sentido em que 
ele é lei e produz discurso de verdade que decide, transmite e reproduz, ao 
menos em parte, efeitos de poder.   

 

Tendo em vista que os jogos de verdades produzidos para que a polícia atue 

nas escolas na prevenção/contenção dos atos de indisciplina e de violência, por 

meio dos documentos curriculares em que direciona a atuação do PROERD nas 

escolas e que servem como aparato de diálogo com estudantes, e 

consequentemente que tais verdades são produzidas por essa relação, é que 

construímos o seguinte objetivo: analisar os discursos sobre violência e 

indisciplina impressos no currículo do programa e entrevista com policiais que 

compõem o programa de política pública de segurança, o PROERD, através 

dessa análise, compreender como essas ações se constituem como práticas 



 

 

26 

 

de governo. Em específico, descrever e analisar os enunciados presentes nos 

documentos curriculares do programa, que buscam prevenir e conter tais atos.  

Esses documentos são divididos e aplicados em três etapas de escolaridade: 

PROERD para Educação Infantil; PROERD para os 5º anos dos Anos Iniciais do 

Fundamental; PROERD Caindo na Real (7º anos do Ensino Fundamental – Anos 

Finais); e Curso PROERD comunitário. Os alvos da análise neste trabalho são os 

documentos direcionados para os 5º anos do Ensino Fundamental, pois esse é 

público que contempla a minha área de atuação profissional, bem como campo de 

maior abrangência do programa, com o maior número de alunos atendidos. 

Sob esses aspectos, e envolto nessas questões, ao passo das 

transformações pelas quais a sociedade contemporânea passa, vemos que as 

discussões em torno do processo que envolve a temática da indisciplina e da 

violência dentro do ambiente escolar, diante dessa percepção compreendemos que 

a violência não emerge dentro do espaço educativo, mas que a escola enquanto 

espaço e produto do meio enfrenta mudanças constantes tendo como consequência 

a violência. Essas questões ganharam novas características com o passar dos anos, 

como, por exemplo, a questão do Bullying7, que ganha mais espaço, a cada dia, nos 

debates sociais pela visibilidade.  

Os relatos dos profissionais da educação sobre essas temáticas são 

constantes. As soluções apresentadas na tentativa de encontrar possíveis soluções 

partem de estratégias, como: paciência e atitudes firmes. No momento dos atos de 

indisciplina e de violência, tais posturas são as mais citadas por colegas de 

profissão, mas é importante lembrar que esse tipo de atitude permite a contenção 

dos atos apenas momentaneamente. Essas ações produzem possíveis efeitos de 

angústia, de insatisfação e de depressão nesses profissionais, muitas vezes como 

consequência do não saber lidar. Alguns acabam por desistir de suas carreiras para 

se tratar de um problema cada vez mais evidente em nosso tempo. 

As questões que envolvem esse tema da indisciplina e violência dentro da 

escola não estão ligadas apenas as deficiências físicas do espaço escolar ou a 

metodologia desenvolvida pelo professor, mas existe uma relação forte entre os 

                                                           
7 O termo Bullying é usado para classificar atos intencionais e repetitivos de agressão verbal e/ou 
física, atos que ocorrem dentro do contexto escolar por um ou um grupo de estudantes sobre outro.  
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aspectos sociais e culturais, considerando as transformações políticas, sociais e 

culturais pelas quais vem passando os sujeitos contemporâneos, é que foi 

emergindo em mim questionamentos que não me permitiam olhar para tais questões 

do mesmo modo. 

Somadas à trajetória acadêmica que venho percorrendo desde o ingresso na 

graduação, as razões que me levaram ao desejo de estudar esse tema podem ser 

encontradas nas próprias recorrências atuais dos casos de indisciplina e de violência 

escolar, às vezes noticiados pelos meios de comunicação social, outras vezes, 

postos em circulação pelos profissionais da educação em conversas. Esses 

discursos mostram que geralmente nos encontramos impotentes diante da situação.  

Em uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2013, foram elaboradas consultas com 

mais de 100 mil professores e diretores do segundo ciclo do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, em que a média de idade dos estudantes era entre 11 e 16 anos. 

Os dados dessa pesquisa mostraram que o Brasil é o país com mais casos de 

violência escolar e que 12,5% dos professores disseram ser vítimas de agressões 

verbais ou sofrer intimidação por parte de alunos. Nosso índice é o maior, diante dos 

34 países pesquisados. A pesquisa ainda revelou que apenas um em cada dez 

professores sentem que são valorizados pela sociedade.  

Vale destacar que essa pesquisa não é a única que circula nos veículos de 

comunicação e informação, que relatam as ocorrências das violências diárias. 

Outras também são desenvolvidas com objetivo de trazer para o campo da 

educação o debate sobre esse tema. Em uma pesquisa realizada com professores 

da rede pública Candau (2012) destacou em sua análise que uma das coisas mais 

citadas pelos professores era a questão da violência.  

 

Outras questões citadas foram a disciplina, os índices de evasão e 
repetência, a agressividade e a violência dos alunos entre si, em relação ao 
professor e à escola. Completando este quadro, algumas educadoras 
colocaram também o problema do tráfico de drogas, que vem afetando 
alunos, em muitos casos até os envolvendo em redes criminosas. (2012, p. 
29). 

 

Durante esse percurso investigativo, conseguimos perceber acontecimentos 

que possibilitaram relacionar a atuação policial dentro da escola com a temática da 
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indisciplina e violência. Os policiais que participaram desta pesquisa relacionam a 

questão da violência com a venda e com o consumo de drogas, principalmente entre 

os jovens, e compreendem que a presença e a ação da polícia dentro do contexto 

escolar funcionam como uma articulação na mediação, ou seja, essa ação serve 

para uma aproximação da polícia com toda a instituição, bem como a comunidade 

de atuação, desmistificando possíveis concepções já formuladas sobre a figura do 

policial.  

Articulando suas ações, que se dividem por áreas de atuação, o PROERD 

busca escolas em áreas de vulnerabilidade, localizadas principalmente em periferias 

da cidade. Outro ponto perceptível é que a presença policial, seja pela atuação do 

PROERD, seja pela atuação da Ronda Escolar, é defendida por diretores, 

professores, responsáveis, alunos e funcionários das escolas. O campo de atuação 

do programa se estende também aos Centros Municipais de Educação Infantil. 

Instigada por essas questões, reforcei meu desejo neste tema de estudo, 

especialmente, após ter conhecido a seguinte frase de Michel Foucault (2011a, 

p.248): “Não há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem 

inversão eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo virtual, 

pelo menos uma estratégia de luta”. O efeito impactante que essa frase teve sobre 

mim, aliado aos estudos nos componentes no curso do mestrado e as minhas 

experiências profissionais em algumas escolas da rede pública de educação, 

possibilitou o levantamento de hipóteses gerais sobre o tema.  

Diante do que foi exposto em Oliveira (2013) e tendo na análise das palavras 

de Foucault, os estudantes não se colocam apenas como autores referentes aos 

muitos casos de indisciplina escolar, eles passam a criar a sua própria resistência 

diante da maquinaria de disciplinamento, que funciona também em instituições 

escolares nas quais os sujeitos são imersos quando passam a ter idade já na 

primeira infância. Dessa forma, esses estudantes deixam de ser apenas 

indisciplinados, e assumem a resistência como sua própria estratégia de luta.  

Frente aos muitos casos de indisciplina e de violência escolar, cabe 

analisarmos os discursos que estão imbricados no documento curricular que iremos 

analisar e que intermediam a atuação do agente policial na escola. Assim, com 

efeito, compreendemos as relações que se estabelecem para que temas relevantes, 
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como drogas, violência, atitude, ética, moral e disciplina, sejam debatidos e 

abordados pelos sujeitos que estão fora do papel de professores, visto que, a 

princípio, a polícia não foi pensada para atuar em instituições de ensino.  

Cabe frisar que a escola, enquanto instituição disciplinar, enquadra-se em 

características de outras instituições, como hospitais e presídios, por exemplo, tendo 

a disciplina como técnica de controle dos sujeitos, assim como fala Foucault (2012, 

p. 133): 

 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, 
que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 
relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as “disciplinas”. 
Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo: nos conventos, nos 
exércitos, nas oficinas também. 

 

Como colocado pelo filosofo francês, cada instituição na sociedade exerce um 

determinado tipo de governo, que conta com os aparatos das técnicas disciplinares 

e do controle para o bem governar, como o governador sobre a população, o médico 

sobre os pacientes, os pais sobre seus filhos e os pedagogos sobre os estudantes.   

 

Enquanto, aí, vemos que o governador, as pessoas que governam, as 
práticas de governo, por um lado, são práticas múltiplas, já que muita gente 
governa: o pai de família, o superior de um convento, o pedagogo, o 
professor em relação à criança ou ao discípulo (FOUCAULT, 2008, p. 124). 

 

Levando em consideração que a escola não foi um ambiente pensado em 

princípio para atuação do agente de segurança pública, mas que diante das 

demandas da atualidade como: conflitos, aumento no consumo de drogas, roubos e 

até mesmo mortes dentro do ambiente escolar, a sua ação e intervenção necessita 

de análises e debates que possam ser levados para o campo pedagógico. 

Muitos defendem a presença e a permanência dos policiais nas escolas, pois 

se construiu a percepção de que a presença policial trará mais segurança para o 

espaço de atuação desses agentes, garantido uma sensação de segurança. Outros 

compreendem que o papel da polícia não é intervir nas questões do campo 

educacional, nem tão pouco que a escola seja um espaço para ação policial, que a 

escola está perdendo espaço para o debate e para a discussão sobre certos 

assuntos, e que é papel da escola com apoio da comunidade civil e governamental 
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encontrar mecanismos eficientes para abordar e tentar saídas para o problema da 

violência e indisciplina dentro da escola.  

Através dos documentos oficiais do programa PROERD, conseguiremos 

compreender como atuam esses novos sujeitos, os policiais envolvidos no processo 

de contenção e mediação dos conflitos no contexto educacional é possível a 

realização de uma análise dos discursos que circulam atravessando as ações e 

os documentos curriculares que mediam a intervenção do programa frente aos 

atos de indisciplina e de violência dentro da escola. Nesse contexto, entendemos 

que “O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo 

diante dos seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2011b, p. 49). 

É pensando nessas questões que circulam dentro do campo pedagógico e 

através da participação dos sujeitos envolvidos nesse processo que esta pesquisa 

assume seu papel de relevância. Assim, propomos através das discussões obter 

elementos para responder as seguintes questões: como se desenvolvem as ações 

do PROERD através do seu currículo na contenção/prevenção dos atos de 

indisciplina e violência dentro da escola? E como esse processo acaba por 

produzir determinados modos de governo dos sujeitos?8  

Compreendendo a questão mencionada como garantia de possíveis 

caminhos para a reflexão sobre indisciplina, violência, poder e ação policial nas 

escolas, tendo a reflexão norteando nossas “trilhas”, em busca das respostas para 

os questionamentos acima, estaremos dando nossa contribuição para o 

desenvolvimento do debate importante à educação – com o intuito de compreender 

os discursos que formam as bases que constituem os processos dessa ações 

pautadas nas análises das entrevistas realizadas com os policiais e a análise 

dos documentos curriculares do programa já mencionado. 

Assim, podemos pensar a escola como a instituição em que o poder se dá por 

diversas direções e movimentos, ao passo que garante a atuação da polícia sobre 

os sujeitos que compõem essa estrutura. Todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e 

com os poderes que eles trazem consigo (FOUCAULT, 2011b, p.44).  

                                                           
8 Discutiremos mais diretamente sobre esses questionamentos no terceiro capítulo, que trará a 
análise dos documentos curriculares do PROERD. 
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Não estaremos aqui tentando encontrar métodos de contenção dos atos de 

indisciplina e de violência, nem tão pouco colocar esse trabalho em posição binária 

de julgamento entre o que é certo ou errado. Adotamos uma concepção de 

inspiração em Michel Foucault, a de que não estamos em uma investigação que 

busca a verdade sobre as coisas, mas que, nas palavras de Veiga-Neto (2005, p. 

09), “simplesmente se desloca sem descanso, sobre ela mesma e sobre nós”.  

Para pensar a respeito da crítica foucaultiana, trazemos o pensamento de 

Veiga-Neto (2005, p.09):  

 
A crítica foucaultiana é uma crítica da crítica, que está sempre pronta a se 
voltar contra si mesma para perguntar sobre as condições de possibilidade 
de sua existência, sobre as condições de sua própria racionalidade. Nesse 
sentido, é uma crítica cética e incômoda: ela mais pergunta – até mesmo 
sobre si mesma – do que explica. Ela torce e se retorce sobre ela mesma, 
revisando-se e desconstruindo-se permanentemente. Em outras palavras, 
“ao invés de tomar a forma de uma explicação de por que motivos devemos 
recusar os limites de nosso presente, essa crítica é uma análise de nossos 
próprios limites. 

 

Fazendo uma relação com a crítica foucaultiana, este trabalho buscará se 

voltar às próprias críticas, com o objetivo de revisar-se, desconstruindo-se em um 

caminho constante de investigação. Nosso objetivo não o de buscar respostas 

fechadas, mas o de não abandonar o exercício da crítica do presente.  

Com relação à metodologia de pesquisa, os caminhos investigativos e as 

ferramentas utilizadas para operar sobre o objeto de pesquisa tomei como foco as 

realidades construídas dentro das tramas discursivas, sem me prender apenas aos 

discursos dos policiais envolvidos no programa, A busca por caminhos mais amplos 

me fizeram buscar por documentos que direcionavam e legitimam a ação da polícia 

no combate as drogas, violência e indisciplina dentro da escola. Assim, o currículo 

do programa PROERD se apresentou como principal documento curricular que 

poderia fornecer elementos chegar ao objetivo conclusivo dessa dissertação. Ao que 

se compreende sobre currículo Moreira (1997) explica que 

 

no currículo desenvolvem-se representações, codificadas de forma 
complexa nos documentos, a partir de interesses, disputas e alianças, e 
decodificadas nas escolas, também de modo complexo, pelos indivíduos 
nelas presentes. Sugere, ainda, a visão do currículo como campo de lutas e 
conflitos em torno de símbolos e significados. (MOREIRA, p. 15, 1997). 
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Diante do exposto, precisamos compreender o currículo como esse espaço 

de luta, esse espaço em que se conflitam discursos e relações de poder, atendendo 

interesses institucionais. Assim, buscaremos através da metodologia compreender e 

chegar ao objetivo proposto e ter uma visão de como esses atravessamentos 

acontecem. Dada a relevância da metodologia, devemos explanar um pouco mais 

do seu desenvolvimento nessa pesquisa. A metodologia segundo Minayo (2013) é 

um caminho de pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade.  

 

A metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os 
instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 
sensibilidade). A metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias 
e está referida a elas. (MINAYO, p. 14, 2013). 

  

A metodologia deve ser entendida mais do que uma técnica, ela nos permite 

compreender o próprio objeto e como as teorias adotadas são atravessadas e são 

estabelecidas em conexão com objeto que estamos investigando, nesse caso os 

discursos nos documentos curriculares do PROERD e documentos oficiais do 

estado que estabelecem ações do programa nas escolas.  

Desse modo, a metodologia deve seguir caminhos investigativos como 

concepções teóricas e abordagens que se façam coerentes para o objetivo que se 

pretende atingir. Com relação ao aporte teórico escolhido para essa pesquisa, 

adotamos uma perspectiva pós-estruturalista e nos aproximamos das teorizações 

Focaultianas, que estarão no capítulo dois desse trabalho tratadas de forma mais 

detalhadas, adotamos a perspectiva da caixa de ferramentas conceituais como 

forma de obter apenas ferramentas que devemos operacionalizar. A importância da 

teoria para um trabalho científico se dá pela relevância do embasamento que se 

quer desenvolver. Sobre isso Minayo (2013) esclarece: 

 

Desta forma, o domínio de teorias fundamenta nosso caminho do 
pensamento e da prática teórica além de construir o plano interpretativo 
para as nossas indagações de pesquisa, seja para desenvolvê-las, 
responde-las, ou para, a partir delas, propor um novo discurso. Uma 
pesquisa sem teoria corre o risco de ser uma simples opinião pessoal sobre 
a realidade observada (MINAYO, p.19, 2013). 

 

 Dessa forma, esse trabalho adota uma postura de pesquisa social, nesse 

sentido, uma pesquisa qualitativa que segundo Minayo (2013, p. 14), 



 

 

33 

 

 

a realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual  e 
coletiva com todas as riquezas de significados dela transbordante. Essa 
mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e 
qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos 
das ciências que por sua natureza são sempre referidos e recortados são 
incapazes de conter a totalidade da vida social. 

  

 Cabe destacar que a pesquisa qualitativa busca compreender questões 

sociais que não podem ser ou ao menos não deveriam ser quantificadas, pois essas 

pesquisas estão dentro de universos dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2013, p.21). Sobre 

procedimentos realizados na pesquisa utilizamos análises de documentos como o 

currículo destinado para alunos do 5° ano do fundamental e documentos oficiais 

como fonte de pesquisa, com relação à análise dos documentos eles são 

importantes para compreender como essa política pública de segurança passou a 

fazer parte das instituições escolares, bem como passou a exercer controle de 

condutas.  

 

O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa 
qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 
quantitativos (MINAYO, 2013, p. 21). 

  

 Para esta pesquisa, ainda nos utilizamos de duas entrevistas realizadas com 

o coordenador do PROERD Tenente Romão Inácio e com o policial e instrutor do 

PROERD, Jorge Alexandre, que também auxilia no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas dos policiais nas formações dos novos instrutores. As entrevistas foram 

realizadas em dois dias distintos, na sede do CAIC/RN, local onde são realizadas as 

formações e também as instalações do PROERD/RN.  

 A entrevista possui um papel de conceber informações que podem auxiliar o 

pesquisador a construir melhor o seu objeto de estudo, nesse sentido buscamos 

optar por mais liberdade entre o entrevistador e os entrevistados, pois os elementos 

captados serviriam para dar base aos discursos analisados no currículo do 

programa.  

 

Uma entrevista, como forma privilegiada de interação social, está sujeita à 
mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade. Quando se 
trata de uma sociedade ou de um grupo marcado por muitos conflitos, cada 
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entrevista expressa de forma diferenciada a luz e a sombra da realidade, 
tanto no ato de realiza-la como nos dados que aí são produzidos (MINAYO, 
2013, p. 65). 

 

Assim, optamos por uma entrevista aberta ou em profundidade, em que o 

informante é convidado a falar e se expressar livremente sobre um tema e as 

perguntas quando são realizadas pelo investigador são para tentar alguma 

profundidade maior sobre o tema e expandir a investigação (MINAYO, 2013, p.64). 

Dessa maneira, a entrevista pode nos fornecer dados importantes que podem 

complementar ainda mais a pesquisa.  

É importante destacar que esses foram os caminhos metodológicos 

designados para essa pesquisa e que eles nos direcionam para os objetivos que 

pretendemos atingir ao final. No capítulo dois desse trabalho abordaremos os 

caminhos para a escolha do referencial teórico e os conceitos escolhidos para 

compreender esse objeto de estudo.  

 

1.3 Conhecendo um pouco sobre o PROERD e a Ronda Escolar 

  

O Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, é uma versão 

brasileira do programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education (DARE), 

lançado em 1983 em Los Angeles, nos Estados Unidos, em parceria do 

departamento de polícia e do distrito escolar. O objetivo do programa é prevenir e 

coibir o uso de drogas e violência que se mostrava crescente nessa localidade.  

Em razão dessa realidade, foi desenvolvido um currículo para crianças entre 

10 e 11 anos, faixa etária dos estudantes do 5º ano de escolaridade. A partir de 

então, o programa foi ganhando força, sendo expandido para grande parte dos 

Estados Unidos da América. Devido à ampliação de sua estrutura de alcance, foram 

desenvolvidas ações pensadas para alunos mais velhos, aqueles do Ensino Médio, 

que mais tarde também acabaram sendo direcionadas para crianças menores da 

Educação Infantil, contando ainda com ações educativas voltadas para as famílias 

dos alunos, através do PROERD comunitário. Em 1988, o programa passou a contar 

com uma cartilha inclusiva escrita em espanhol e em braile. 
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Seguindo o padrão de atendimento do DARE, os policiais atuam nas salas de 

aula fardados, além de passar por uma formação extra: um treinamento de 80 horas 

antes de ingressarem no DARE, em que a formação se baseia nas áreas de 

desenvolvimento infantil e da adolescência. Nesse treinamento, os policiais 

aprendem e desenvolvem técnicas de ensino e de habilidades em comunicação. 

Segundo Rateke (2006, p. 41), o programa é desenvolvido em aproximadamente 

cinquenta estados americanos, e em vários outros países, como Canadá, Austrália, 

Nova Zelândia, México, Porto Rico e Brasil.  

No Brasil, o programa foi adotado primeiramente no estado do Rio de Janeiro, 

no ano de 1992. Ao considerar aspectos relacionados à prevenção do uso de drogas 

e principalmente às violências diárias, o Programa Educacional de Resistências as 

Drogas e Violência9, PROERD Rio de Janeiro, foi pioneiro, pois adotou como medida 

o programa original DARE. Nesse sentido, os policiais brasileiros passaram por um 

processo de formação baseado no currículo oficial do programa, com instruções de 

agentes policiais americanos.  

Com a extensão das ações do PROERD, foi possível um contato maior com 

vários sujeitos da sociedade, garantindo modificações de enquadramento às 

realidades presentes no país. O processo de modificação do programa acompanhou 

as demandas existentes e passou a integrar, atualmente, todos os estados da 

federação. 

No Rio Grande do Norte, o programa foi implementado no ano de 2003, e 

contempla a mesma estrutura do programa originário, atendendo com a mesma 

base curricular adotada pelos demais Estados. Os agentes policiais são 

classificados como Instrutor, Mentor e Facilitador10. O então governador do Rio 

Grande do Norte Robson de Faria, assinou o decreto N° 28.639 de 21 de dezembro 

de 2018, instituindo à Polícia Militar o Programa Educacional de Resistência às 

Drogas (PROERD/RN). O decreto assinado pelo então governador do estado 

estabelece parâmetros de atuação do PROERD/RN nas instituições de ensinos 

públicas e particulares do estado. O decreto estabelece também, formas de 

                                                           
9 Conforme entrevista realizada, na última formação em 2017, atendendo as normas do D.A.R.E, foi 
retirado o termo “violência” do nome do programa. Porém, vários Estados ainda adotam o termo 
violência ligado ao nome, mas no PROERD/RN a palavra for retirada. 
10 No PROERD de alguns estados, como o Minas Gerais, os facilitadores são chamados de Master. 
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captação de verbas, objetivos, atuação dos profissionais envolvidos e aspectos de 

atendimento do programa.   

Esses policiais assumem as atividades do PROERD voluntariamente. 

Geralmente, elas estão ligadas às áreas de educação, como pedagogia ou letras. 

Sua formação para atuação no programa é integral em um curso ministrado por 

mentores e facilitadores, contando com um coordenador do próprio DARE, que vem 

dos Estados Unidos para garantir as essências originais do programa. A formação 

ainda conta com a participação de outros especialistas, como psicólogos e 

representantes do secretariado de educação do Rio Grande do Norte. Tudo isso 

com o objetivo de expandir as concepções e as formas para lidar com a juventude 

nas escolas públicas do Estado. 

Nesse sentido, os profissionais formadores auxiliam e mediam o curso com 

carga horária de 80 horas e com duração de 2 semanas (manhã, tarde e noite). O 

policial que desejar participar das atividades do PROERD deve solicitar uma licença 

ao seu comando de origem, além de se dedicar durante o período de formação a 

todas as atividades de forma integral. Ou seja, paralelamente ao treinamento, o 

policial que se voluntariar precisa ser liberado das funções normais do cargo para 

participar da formação, e ainda ser autorizado pelo comandante do batalhão 

especializado ou da companhia de origem.  

O processo de formação ainda conta com a graduação do agente policial 

instrutor para policial mentor, depois do período em que participa das ações do 

PROERD nas escolas. Para conquistar esse nível, o policial facilitador passa por um 

curso de 40 horas com especialistas e com outros policiais que desenvolveram um 

papel administrativo dentro do programa, sem perder a atuação direta com as 

crianças que participam do mesmo. O policial que ingressar no PROERD terá que 

trabalhar em um policiamento misto (Instrução do PROERD/Ronda Escolar e/ou 

trabalho ostensivo nas ruas). 

Na última formação em 2017 foi possível formar 30 novos instrutores. O 

PROERD passa por reformulação devido ao déficit de agentes da polícia, o que 

acaba gerando um processo de acúmulo de funções. Porém, o programa conta com 

policiais em diversas regiões do Estado, apesar de passar por reformulações e 

adequações no quadro de policiais. O Programa é desenvolvido pela Companhia 
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Independente de prevenção ao uso de Drogas (CIPRED)11. A única companhia da 

Polícia Militar no Brasil que leva o programa para escolas públicas e privadas. 

O PROERD/RN vem investindo na utilização de outros tipos de linguagem 

para dialogar com os estudantes e com a comunidade escolar, como, por exemplo, a 

linguagem musical, realizando ações e construindo paródias que comuniquem as 

mensagens do programa. A banda Geração PROERD realiza participações em 

eventos escolares ao final de cada curso ministrado pelo programa, chamada de 

Formatura PROERD, em que os participantes recebem uma certificação. O 

programa também tem investido em linguagem teatral e em literatura para crianças e 

adolescentes.  

É importante destacar que as ações são voltadas para escolas públicas 

(Estado e Município) e para instituições particulares que solicitarem a atuação do 

programa. Dentro dessa realidade, a polícia do PROERD acaba priorizando o 

atendimento e as demandas das escolas que estão em situação de vulnerabilidade 

social, como, por exemplo, as escolas localizadas no Norte e no Oeste da cidade do 

Natal.  

Apesar do pouco contingente policial o programa consegue se estruturar para 

atender diversas cidades, incluindo Natal e diversas cidades do interior do Rio 

Grande do Norte. A seguir demonstraremos quadros dos registros12 de atendimentos 

e atuação do PROERD no estado do Rio Grande do Norte, com dados 

demonstrativos para as cidades de atuação, escolas e a quantidades de estudantes 

atendidos em Natal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Companhia localizada no prédio do CAIC em Lagoa Nova na cidade do Natal. Foram realizadas 
entrevistas com o Coordenador geral do PROERD no Rio Grande do Norte. Tenente Romão Inácio. 
12 Os quadros fazem parte dos dados de registro do PROERD/RN. Foi organizado para o anuário 
“Valorizando a vida” 2016. Como Demonstrativo utilizamos os registros da cidade do Natal, porém no 
documento os registros e os dados são organizados por todas as cidades atendidas pelo programa.  
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Tabela 1 – Cidades que receberam o PROERD no RN (2003-2016) 

 

Fonte: Anuário PROERD. 

 

 Atualmente o PROERD atua com maior frequência em 22 cidades do Rio 

Grande do Norte. Com destaque para a capital, Natal, cidades metropolitanas 

e as principais cidades do interior do estado.  

 

Tabela 2 – Cidades atendidas atualmente pelo PROERD 

 

Fonte: Anuário PROERD 
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Tabela 3 – Atendimento do PROERD através do currículo no Rio Grande do Norte (2002-2016) 

 

Fonte: Anuário PROERD 

 

Tabela 4 – Atendimento de Estudantes e Instituições de ensino em Natal (2002-2016) 

 

Fonte: Anuário PROERD 

 

De modo geral, mesmo encontrando apoio do poder político estadual para 

regulamentar as ações do programa desenvolvido nas escolas através de decretos 

publicados em Diário Oficial, o programa teve quedas consideráveis no número de 

alunos atendidos pelo programa em Natal no Rio Grande do Norte. Com base nos 
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dados demonstrados no quadro (número do quadro) as atribuições dessa redução 

podem se dar pelo processo de reformulação do programa que passa por uma ação 

de reformulação por parte da gestão do estado, com efeito de retirada do policial que 

compõem ativamente o programa para ações de sua função nas ruas e operações 

da polícia militar. Convém observar que o currículo para a educação infantil foi 

introduzido nas escolas em 2012, mas nas escolas de Natal segundo 

demonstrativos dos quadros (número dos quadros) apenas em 2016 que o currículo 

da educação infantil passou a ser aplicado nas redes da capital com 285 crianças 

atendidas. São os quadros estatísticos com seus números que vão formular saberes 

sobre as crianças e jovens que passam pela ação do PROERD.  

Observamos que o trabalho com as crianças em idade escolar ainda na 

educação infantil se desenvolve pela percepção de que possam ser introduzidas 

desde cedo nos conteúdos do programa afim de se estabelecer uma ligação já nas 

primeiras idades entre Escola, Família e Polícia na educação. Segundo esse 

processo Passetti e Pougy (2015, p. 268) explicam que 

 

A maioria das intervenções preventivas são planejadas para crianças em 
idade escolar, e não para crianças mais novas. Entretanto, os especialistas 
afirmam que os resultados mais consistentes foram constatados quando as 
intervenções preventivas são realizadas em crianças em idade pré-escolar, 
ou na chamada primeira infância. 

 

Nesse sentido que o programa tem buscado cada vez mais aprimorar a 

linguagem e abordagem para dialogar com o seu público em idade escolar adotando 

estratégias para contemplar vários sujeitos.  

No Brasil o programa conta com cinco currículos: 1) PROERD para Educação 

Infantil; 2) PROERD para o 5° ano do Ensino Fundamental; 3) PROERD para o 7° 

ano do Ensino Fundamental; 4) Curso PROERD comunitário; 5) PROERD para o 

Ensino Médio. 

Os conteúdos curriculares desses cinco currículos organizam-se em lições 

básicas que se concentram em proporcionar à comunidade escolar informações 

consideradas relevantes sobre uso e experimentação de drogas, violência dentro e 

fora da escola, e aptidões de como reagir nessas situações. No decorrer do curso 

PROERD os participantes aprendem segundo a proposta do currículo, maneiras de 
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autoconhecimento e autogerenciamento; tomada de decisão responsável; 

compreensão dos outros (alteridade); habilidades de comunicação e relacionamento 

interpessoal; habilidade de lidar com desafios e responsabilidade. 

 

O PROERD, sendo uma atividade educacional preventiva, é mais um fator 
de proteção desenvolvido pela Polícia Militar para a valorização da vida, que 
busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de 
uma sociedade mais saudável, feliz e principalmente mais segura (Cartilha 
PROERD comunitário, 2013, p. 04). 

  

Ao fim de cada curso, realiza-se uma formatura, na qual estudantes, 

professores, participantes recebem um certificado e prestam compromisso público 

de resistir às drogas e à violência. Celebra-se, assim, a parceria entre escola, polícia 

e família.  

Com o efeito de empreender um entendimento da atuação da polícia do 

estado do Rio Grande do Norte nas escolas públicas, buscamos analisar como se 

dava a inserção desse agente de segurança em um ambiente educativo: PROERD e 

Ronda Escolar. Todavia, como ficou constatado através das leituras realizadas para 

esta pesquisa, priorizamos apenas a análise do discurso nos documentos do 

PROERD a respeito da prevenção/contenção da violência e indisciplina em escolas. 

Mesmo esse não sendo o nosso foco de pesquisa, convém ressaltar os modos de 

atuação da Ronda Escolar, para nos auxiliar na compreensão do trabalho de 

parceria entre as polícias e as formas de operação de desenvolvimento de cada 

projeto.  

A Ronda Escolar é um programa de policiamento ostensivo, semelhante ao 

convencional desenvolvido pela Polícia Militar, com agentes de segurança fardados 

e com viaturas caracterizadas. Ele foi criado no ano de 2010, com o objetivo de 

realizar o patrulhamento policial nas comunidades, com foco nos arredores das 

instituições de ensino.  

Devido a essa particularidade de atuação, os policiais da Ronda Escolar 

passam por formações direcionadas para abordagens em situações que podem ser 

comuns nas comunidades. A formação ocorre a cada seis meses e volta-se ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao reconhecimento das redes e aos 

órgãos de proteção à criança.  
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Ainda sobre o desenvolvimento do trabalho da Ronda Escolar, os policiais 

precisam realizar rondas preventivas e atendimentos de ocorrência. Eles trabalham 

com um cartão-programa13, as escolas mais críticas em relação aos casos de 

violência são priorizadas pelo programa.  

Durante a semana, a Ronda Escolar passa por 60 instituições da rede pública 

de ensino, atendendo 240 escolas mensalmente. Destacamos as parcerias entre 

Estado e Município, e as atividades da Ronda Escolar, que contam também com a 

atuação da Guarda Municipal de Natal, a qual realiza o mesmo trabalho, 

possibilitando a expansão do programa.  

Segundo o Tenente Romão Inácio, os policiais da Ronda escolar atendem as 

quatro zonas administrativas da capital (norte, sul, leste e oeste), com ações nos 

municípios de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Cabe observar que tanto o 

PROERD quanto a Ronda Escolar são programas que contam com a parte da 

inteligência da polícia para desenvolver suas ações. Nesse sentido, as atuações de 

ambos os programas são pensadas para que atendam preferencialmente áreas em 

que a questão da violência e do tráfico de drogas sejam presentes. A priori, o 

trabalho é de policiamento, mas se for necessária a intervenção, o agente policial de 

segurança deverá atuar para eliminar qualquer tipo de conflito ou de ação ilícita. 

Conforme ressaltado, os programas atuam dentro do ambiente educativo, 

cada um com suas funções específicas, mas com a presença da polícia nas escolas. 

Tanto naquilo que compete ao programa educativo quanto ao programa de patrulha, 

ambos acabam por ser a presença do Estado nas comunidades periféricas. Cabe 

ressaltar que as demandas sobre violência e indisciplina mudam com o passar do 

tempo. Certamente, no ano em que esses programas foram criados, essas questões 

estavam presentes, no entanto, atendendo uma outra demanda de atuação.  

 

 

 

                                                           
13 Tabela de escolas que o programa Ronda Escolar precisa atender semanalmente, nos horários 
letivos de funcionamento das instituições, das 6:30 às 20:30 horas. 
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1.4 Os modos de contar sobre Violência e Indisciplina no currículo PROERD: o que 

nos dizem as pesquisas no Brasil 

 

Iniciamos esta sessão pensando nos mapas já construídos sobre a violência e 

a indisciplina no contexto do PROERD, os quais garantem terras firmes para que 

possamos nos apoiar. Como um aprendiz sonhador, buscaremos navegar pelos 

mares das pesquisas, construindo o nosso caminho, deixando-nos ir em busca do 

trajeto almejado. Apesar da utilizarmos esses mapas, sempre lembraremos do 

caminho que precisamos traçar, e dos mares que precisamos navegar, para realizar 

outras descobertas de pesquisa. 

Estamos buscando as quietudes para todo o pensamento, mas a cada fonte 

investigada, ou em cada fato novo encontrado, damos conta de que não existe um 

ponto em que tudo acaba. Nesse instante, torna-se necessário desancorar nossas 

verdades cristalizadas. Compreendendo que os argumentos não são absolutos e 

que é preciso analisar os contextos e as formas em que as produções científicas 

foram inseridas, forma-se aí uma tentativa de colocar em deslocamento as relações 

do pensamento com as verdades. Assim, passaremos a construir um outro modo de 

pensar, uma outra forma de perceber a vida, uma outra verdade nas variadas 

verdades.   

Realizarmos um mapeamento de produções acadêmicas brasileiras que 

tragam contribuições para esta pesquisa, na intenção de encontrar e conhecer 

caminhos investigativos já trilhados sobre o tema analisado. 

Sobre mapear, Paraíso (2012, p. 15) traz uma definição deleuziana sobre o 

que seria um mapa: “um mapa é aberto, conectáveis composto por diferentes linhas, 

suscetíveis de receber modificações constantemente”. Desse modo, este estudo 

encontra-se aberto a outras produções e significações que possam somar ao tema e 

contribuir com os saberes produzidos sobre esta pesquisa. 

A realização do levantamento bibliográfico foi uma etapa fundamental para 

nós, pois evidenciou integrações, limites e lacunas no tratamento do tema e nos 

forneceu aporte teórico-metodológico para este e para pesquisas futuras. A pesquisa 

bibliográfica aqui realizada vem para enriquecer este estado da arte como uma 
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ferramenta para conhecer outras produções, outros modos investigativos, outros 

modos de perceber o objeto aqui investigado. 

Dando início ao mapeamento, realizamos uma busca de investigações que 

abordassem os temas que pudessem nos auxiliar a pensar a ação do Programa 

Educacional de Resistência as Drogas (PROERD) na prevenção/contenção dos atos 

de violência e de indisciplina, através do currículo mediador da relação entre o 

policial e os estudantes, e perceber quais verdades vão emergir desses trabalhos 

sobre a temática.  

Em busca de pesquisas que referenciem através de suas produções as 

ferramentas operativas que pretendemos usar neste trabalho, chamamos atenção 

para o fato de que muitas pesquisas no Brasil abordam temas relacionados a 

violência e a indisciplina escolar. Essas abordagens ganham espaço nas produções 

acadêmicas pela relevância de se debater sobre esse assunto.  

Como a proposta da pesquisa é analisar como este discurso atravessa os 

documentos curriculares do programa de política pública de segurança na escola, 

tendo por base de análise as perspectivas das teorizações foucaultianas, as buscas 

foram organizadas para buscar tais produções, mas cabe compreender que cada 

trabalho desenvolvido se utiliza de ferramentas específicas para operacionar. A 

respeito disso, Paraíso (2012, p.28) explica que 

 

Tudo aquilo que lemos para construir nossa problemática de pesquisa 
parece funcionar como um impulsor de nossa “vontade de potência”, que 
nos tira da paralisia do que já foi significado e nos enche de desejo de 
mover, encontrar uma saída e estabelecer um outro modo de pensar, 
pesquisar, descrever, significar e divulgar a educação. 

 

Não buscamos formas de ignorar as demais pesquisas na área, mas 

empreendemos uma busca com contribuições para que as pesquisas já 

desenvolvidas pudessem auxiliar-nos durante o desenvolvimento investigativo.  

Sobre isso, as ferramentas analíticas fabricadas por Foucault têm conduzido 

algumas investigações no campo da educação. Dentro desse contexto, sobre 

indisciplina e violência escolar, cabe salientar que, embora o foco da pesquisa seja 

outro, também viabilizamos a pesquisa dos trabalhos que tratavam essa política 

pública de segurança no ambiente escolar, com o desejo de descobrir quais os 
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encaminhamentos que os trabalhos estão dando para pensar sobre a ação da 

polícia através das políticas de segurança dentro do contexto educacional.  

A exemplo disso, nos deparamos com trabalhos que trazem consigo os 

discursos pedagógicos sobre as questões da violência e da indisciplina escolar, e 

como esses discursos circulam e formam a trama do poder sobre tais questões, 

formulando documentos, normas e até políticas públicas que levam à atuação da 

polícia na escola.  

Com o objetivo de nos aproximar das produções realizadas no Brasil, 

buscamos os bancos das produções acadêmicas organizadas em um recorte de 

treze anos, 2005 a 2018. Levamos em consideração os trabalhos que dialogam com 

as perspectivas que estamos adotando, que trouxessem a polícia como interventora 

das ações de indisciplina e violência escolar através do PROERD, e que tivessem 

em suas bases a perspectiva pós-estruturalista. 

Sendo assim, buscamos pelas produções publicadas nos anais digitais da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e no 

banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Nível Superior (CAPES). Esses bancos possuem acervos consideráveis em números 

de publicações. Realizamos também uma busca no banco de dissertações da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e no banco de dissertações e teses 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) produções aqui do 

Nordeste. Na busca realizada na UFRN encontramos um trabalho de dissertação 

realizado no curso de letras sobre letramento e ação do BLOG do PROERD no 

sertão, como não contempla nosso estudo, decidimos não trazê-lo para análise e 

contribuição. Como o PROERD iniciou suas atividades em 1992 no Rio de Janeiro, 

também foram realizadas buscas nos bancos de dissertações da UFRJ, mas não 

encontramos nenhum trabalho que aborde o programa dentro da relevância dessa 

pesquisa.  

Mesmo utilizando algumas palavras-chave, como: Polícia na Escola, 

PROERD, violência e indisciplina, devemos esclarecer as dificuldades em encontrar 

trabalhos que dialogassem com nosso objeto de estudo, pois muitos abordavam a 

temática da violência na escola, deixando a questão da ação policial em contexto 
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escolar em planos de possíveis encaminhamentos. O quantitativo de trabalhos 

encontrados será exposto no quadro que seguirá mais adiante.  

Destacamos a seguir os seguintes trabalhos encontrados em Educação na 

ANPED: Nogueira (2010); Macedo (2008); Filho (2008); esse último foi desenvolvido 

no programa de políticas sociais. Na busca realizada no banco de pesquisa da 

CAPES, foram encontrados os seguintes trabalhos em educação: Rateke (2006); 

Oliveira (2008), Silva (2014a), esse último da Universidade Federal da Paraíba. Com 

o intuito de buscar explorar também pelas produções na região Nordeste, visitamos 

os bancos de dissertações da UFPE, encontrando os trabalhos de Lins (2009), da 

área de Engenharia de Produção, e o trabalho de Silva (2013ᵇ), em Educação. 

Vale destacar que conhecer as produções que circulam nos campos da 

educação, sociologia, antropologia e outras áreas é experimentar como essas estão 

sendo pensadas e desenvolvidas. Salientamos que gostaríamos de alcançar 

trabalhos de outras áreas que abordassem os temas relacionados nesta pesquisa, 

para que os processos de “buscar fôlego” em outros campos pudessem auxiliar 

ainda mais no processo de desancorarem.  

O primeiro trabalho que traremos é o de Nogueira (2010) tem como tema: O 

Currículo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – 

PROERD – da Polícia Militar do Estado de São Paulo: exercício de cidadania. 

Essa pesquisa tratou de analisar o currículo de formação do policial instrutor do 

PROERD e de que modo os currículos vivenciados pelos policiais são direcionados 

às escolas nas turmas de 4° e 5° anos do Ensino Fundamental. Suas reflexões 

tentam compreender os temas relacionados às drogas, à violência e ao exercício de 

cidadania, discutindo sobre Polícia Militar no ambiente escolar.  

A autora traz uma reflexão, apoiada em teóricos, como Dussel, Girrox, 

Vygosky e Paulo Freire, para compreender sobre como o currículo de formação do 

agente policial do PROERD pode ser utilizado como ferramenta para compreender a 

polícia comunitária por um viés mais humano e social. 

Nogueira (2012) trabalha o debate sobre o desrespeito às diversidades, o 

que, segundo ela, é um dos pontos para as manifestações de violências no 

ambiente escolar. As mudanças no currículo formador do policial PROERD, com 

direcionamentos para os direitos humanos, possibilitam uma mudança de ação por 
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parte do policial com relação à população, e como esse modelo se distancia da 

visão repressora da instituição policial presente fortemente no Brasil da época do 

regime militar (1964 -1985). A autora conclui que é essencial garantir formação 

continuada para os agentes de segurança pública e, juntamente com a formação, 

possibilitar integrações, desta com outras áreas como a educação e saúde. Assim, 

esse processo, insere o policial cidadão dentro dos espaços diversos da sociedade, 

assegurando uma inserção social com mais efeito no combate às drogas e à 

violência. Essa pesquisa se faz relevante por mostrar as relações do currículo com o 

processo formador do policial atuante no programa PROERD, contribuindo para a 

nossa pesquisa com dados e autores relevantes para pensar o campo do currículo e 

o programa.  

Macedo (2008)14, em sua dissertação de mestrado, intitulada Práticas 

Educativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo: o Programa Educacional 

de Resistência às Drogas e à Violência, verifica os interesses de como a Drug 

Abuse Resistance Education, programa originário das políticas de segurança dos 

Estados Unidos, na década de 80, passou a ser aplicado pelos Policiais Miliares do 

estado de São Paulo, a partir do ano de 1993, adotando como nome Programa 

Educacional de Resistências às Drogas e à Violência15 (PROERD).  

O estudo realizado pela autora faz um levantamento bibliográfico que tenta 

responder às questões empreendidas na pesquisa, buscando esclarecer as políticas 

de combate às drogas desenvolvidas pelos dois países, Brasil e Estados Unidos. 

Adotando um método de análise histórica, ela realiza um apanhado das políticas na 

era Vargas (1930) até o período da Ditadura Militar no Brasil, entre 1964-1985. 

Nesse processo, Macedo busca entender as particularidades sobre a polícia do 

estado de São Paulo, bem como as mudanças sociais que levaram à implementação 

do programa.  

A autora conclui que a imagem da polícia repressora obteve ainda mais 

notoriedade após o período do regime militar, o que acabou favorecendo um 

distanciamento entre a polícia e a sociedade. Ainda segundo Macedo, o PROERD 

                                                           
14 A autora da pesquisa é uma policial feminina que decidiu empreender a pesquisa após ingresso na 
instituição.  
15 O nome violência se inscreve nas nomenclaturas de alguns PROERD’s no Brasil, no caso do 
PROERD/ RN o nome violência foi retirado. Porém a coibição e a prevenção dos atos de violência, 
ação proposta no início do programa não deixou de existir.  



 

 

48 

 

passou atuar como policiamento comunitário para possibilitar uma aproximação 

entre a instituição polícia e sociedade, na tentativa de resgatar a confiança e o 

relacionamento com a comunidade civil, ajudando a construir uma imagem positiva 

da polícia.  

Souza Filho (2008), em sua pesquisa A Percepção da Comunidade Escolar 

Sobre o Programa de Resistência às Drogas e às Violências (PROERD), tinha 

como objetivo geral analisar a percepção da comunidade escolar sobre o trabalho do 

PROERD em uma escola pública de Salvador, no ano de 2008. O tema e o objeto 

de tal pesquisa foram escolhidos devido ao crescimento do projeto PROERD no 

bairro de Brotas, na cidade de Salvador, Bahia.  

Nessa perspectiva, os objetivos específicos foram: identificar a percepção da 

turma de 4ª série no ano de 2008. Sua pesquisa visou buscar os parâmetros de 

satisfação com o programa, identificando os limites e as potencialidades do 

PROERD, contribuindo com o melhoramento do mesmo.  

O autor desenvolveu um método de avaliação qualitativa exploratória em 5 

grupos focais: alunos, professores, funcionários, policiais militares que atuam no 

programa Ronda Escolar e no PROERD. A condução dos grupos focais foi realizada 

por uma cientista social e por uma funcionária da escola alvo, além da realização de 

entrevistas semiestruturadas e análise de documentos do PROERD. Essas 

discussões desenvolvidas nos grupos focais forneceram dados para análise sobre o 

desenvolvimento do programa na referida escola pesquisada. O trabalho teve como 

conclusão sobre a importância de empreender o programa no ensino fundamental 

do 6° ano 9° anos e no ensino médio. 

A conclusão de sua pesquisa se deu através da descrição do ambiente 

escolar, e como se deram as relações entre a comunidade e o PROERD que a 

frequenta. Tal descrição foi importante para o autor, pois foi através dela que 

conseguiu desenvolver seu raciocínio sobre as motivações que tornaram a escola 

contexto da pesquisa um ambiente nocivo e violento. Souza Filho declara em sua 

pesquisa que a percepção sob o programa é positiva, vista na perspectiva de 

alunos, professores, funcionários, gestores e policiais que participaram direta e 

indiretamente com a aplicação e a funcionalidade do projeto na escola.  
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Como um de seus objetivos é o melhoramento do programa, Souza Filho 

sugere aprimoramentos nas práticas do PROERD, entre eles, podemos destacar: a 

utilização do modelo arte-educação; a adequação das lições das cartilhas do 

PROERD à realidade de cada comunidade na qual o programa é aplicado; maior 

conscientização dos pais de alunos submetidos ao programa; e maior interação 

entre a comunidade escolar e os policiais.   

Rateke (2006), desenvolveu sua pesquisa com o título, A Escola Pública e o 

PROERD: tramas do agir policial na prevenção às drogas e às violências. A 

dissertação buscou compreender como se dava a ação do PROERD nas escolas 

públicas e particulares de Santa Catarina. Ou seja, buscou compreender como o 

PROERD passou a implementar políticas de combate às drogas e às violências no 

contexto escolar.  

Para chegar às repostas para as questões da pesquisa, a autora buscou 

análise de documentos que relacionassem o DARE e o PROERD, realizando um 

estudo de caso como metodologia investigativa. Nesse sentido, empreendeu uma 

pesquisa etnográfica qualitativa e realizou entrevistas com agentes envolvidos no 

trabalho do programa.  

Rateke (2006) concluiu que as questões envolvendo drogas e violência são 

fenômenos múltiplos, em que as práticas e as manifestações podem ser 

compreendidas através dos estudos da cultura. Diante disso, a autora explica que 

esse fenômeno é múltiplo, disperso e fluido, e que não podemos enquadrá-lo em 

concepções naturais e universais. Ainda falou que os policiais que participaram da 

pesquisa possuíam, enquanto desejo, possibilitar alternativas de educação para 

buscar mudanças nas realidades atuais.  

A tese de Oliveira (2008), A Policialização da Violência Escolar, teve como 

objetivo compreender a violência no ambiente escolar, vivenciando a inserção e as 

práticas da Polícia Militar do estado de Minas Gerais entre os anos de 1988-2007. 

O autor buscou empreender os mecanismos que faziam com que a violência 

escolar tivesse se tornado assunto de polícia dentro do campo educativo, falando 

que professores e gestores escolares poderiam perder espaço de atuação 

pedagógica. O método desenvolvido na pesquisa foi de natureza exploratória, 

qualitativa, bibliográfica, análise de documentos e de realização de entrevistas, e 
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verificou-se que mesmo havendo tentativa da polícia em realizar uma ação voltada 

para o combate da violência nas escolas, através de um patrulhamento comunitário 

de aproximação, conhecido como “Anjos da Escola”, não eliminou, nas palavras do 

autor, sua “ambiguidade matriarcal”, que ele definiu como a mudança de postura na 

tentativa de se aproximar das escolas.  

Oliveira (2008) trabalhou em sua tese sobre a possibilidade de integração da 

polícia em cumprimento da lei e no suporte nas garantias da paz. Apesar de essa 

integração entre garantia da lei e da paz já se estabelece legalmente como função 

da polícia. A ação policial na escola precisa ser mais um elemento de combate à 

violência no ambiente educativo.  

O objeto de estudo de Silva (2014), em seu trabalho Práticas Educativas e 

Segurança Humana: Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência – PROERD, foi o programa PROERD e suas ações preventivas ao 

consumo de drogas e às práticas de coibição de atos de violência dentro do 

ambiente educativo, em escolas públicas da cidade de Campina Grande, Paraíba. 

Assim, ela buscou especificamente identificar os limites e as potencialidades do 

programa, analisar se o PROERD tem contribuído para a prevenção do uso de 

drogas e, também, avaliar a dimensão educativa da ação dos policiais que 

participam do projeto PROERD. 

A metodologia desenvolvida pela autora foi de natureza exploratória, pois 

essa abordagem permitiu uma maior aproximação entre o objeto de pesquisa e o 

pesquisador, e qualitativa, tendo por sujeitos da pesquisa estudantes, gestores, 

professores e policiais que participaram do projeto. Com isso, Silva analisou dados 

das entrevistas com professores, alunos e policiais integrantes do programa e faz 

entrevistas, definindo os pontos positivos e negativos do PROERD.  

Obteveram-se os seguintes achados: 100% dos alunos entrevistados falaram 

estar plenamente satisfeitos em ter um policial educador, o que, segundo a autora, 

reforçou os depoimentos dados pelos profissionais da educação, os professores e 

os gestores. No que diz respeito aos dados obtidos da polícia, a autora 

compreendeu que o PROERD figurou como um contexto importante do trabalho 

policial: a aproximação entre a polícia e a comunidade escolar.  
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Sendo assim, a autora concluiu que devemos reconhecer os pontos positivos 

apontados na pesquisa sobre o trabalho desenvolvido pelo PROERD, que está 

ligado a uma ideia de polícia comunitária. Todavia, segundo Silva (2014e), é 

necessário que haja a implementação de outros programas socioeducativos que 

sirvam para combater os atos de violência e o uso de drogas pela população jovem. 

Em sua Análise do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência em Pernambuco, Lins (2009) teve por objetivo realizar uma avaliação do 

programa educacional de resistência às drogas e à violência no estado de 

Pernambuco. A autora buscou especificamente o levantamento do custo social 

evitado pelo PROERD e listou os benefícios do programa do ponto de vista dos 

alunos, professores, gestores escolares, pais e responsáveis envolvidos com o 

programa.  

A autora focou sua pesquisa em turmas do 5º ano do Fundamental, pois 

durante esse período de tempo, as crianças estão em processo de transformação, 

saindo da infância e chegando à puberdade/adolescência. A metodologia 

empreendida se deu por meio de questionários e de entrevistas, e de análise de 

documentos curriculares cedidos pela coordenação estadual do PROERD 

Pernambuco. Realizou-se em duas etapas com os alunos. A primeira foi com o 

intuito de perceber as concepções prévias dos alunos. Após a realização da 

formação PROERD, foi desenvolvida a segunda etapa, com a realização de um 

questionário. A metodologia ainda conta com a análise documental oficial do referido 

programa. 

Lins conclui que o PROERD é um programa de importância cívica dentro do 

contexto da Polícia Militar, posto que o mesmo tem um papel motivador dentro das 

tentativas que existem de aproximação entre a corporação de segurança pública e a 

comunidade. Configurando-se, assim, como uma ferramenta útil no combate às 

drogas e à violência, em sua pesquisa o respaldo dado ao programa é bastante 

positivo tanto para os alunos quanto para os pais e responsáveis que participam de 

forma preventiva.  

O trabalho de pesquisa de Silva (2013), Gestão Escolar Democrática: 

Relações de Poder como Mediação na Prevenção e Enfrentamento das 

Violências na Escola, teve por objetivo analisar as ações desenvolvidas pela 
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gestão escolar em uma perspectiva democrática, visando o combate e a prevenção 

das violências na escola. 

A autora desenvolveu, enquanto metodologia, uma etnografia qualitativa, com 

foco em um estudo de caso em uma escola da rede pública de ensino em 

Pernambuco, em que utilizou entrevistas, análises documental e bibliográfica.  

Ela percebeu que as dificuldades de delimitação das fronteiras entre violência 

e indisciplina na escola, acabou por dificultar as intervenções que competem ao 

campo pedagógico e ao jurídico. Nesse sentido, a escola acabou produzindo 

práticas autoritárias e conservadoras, realizando uma intervenção injusta na 

aplicação das sanções disciplinares. Segundo a autora, a falta de entendimento do 

que é indisciplina, com relação ao que é violência, gera ações incompatíveis com o 

modo de gestão democrática, mas que, durante o processo da pesquisa, a gestão 

escolar buscou caminhos e estratégias para a democratização do poder e para 

melhor gerenciar os conflitos.   

O trabalho desenvolvido por Cruz e publicado em (2018) na Estadual do 

Ceará, fecha o nosso mapeamento das publicações com a percepção da 

sensibilidade de ter encontrado a maioria das publicações na região do Nordeste. 

Com o título Percepções dos sujeitos sociais de uma escola pública de 

Fortaleza sobre o Programa Educacional de Resistência as Drogas e à 

Violência – PROERD. A autora desenvolveu um estudo de caso, com entrevistas 

semiestruturadas, levantamento de dados e documentos, observação direta, 

entrevistas e produção artística para ver emergir nesses elementos as percepções 

dos participantes da pesquisa sobre a atuação do PROERD na escola onde foi 

realizada a investigação. Cruz (2018) concluiu que a metodologia desenvolvida pelo 

programa sobre prevenção às drogas liga-se ao discurso proibicionista. 

Foi possível constatar que a parceria entre polícia, escola e família não 

ocorre, pois, mesmo sendo uma das pilastras de fortalecimento da ação do 

programa na escola, a família não tem participação efetiva nas tomadas de decisões 

educativas do programa, mesmo estando presente no símbolo do PROERD.  
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Quadro 1 – Produções Científicas Brasileiras (2005-2018) 

Palavras-chaves: Currículo; PROERD; Violência; Indisciplina 

 

Lócus de Busca Números de Trabalhos Localidade da Produção 

ANPED 03 PUC/SP-Unicamp-UCSal 

CAPES 04 UFSC-UFMG-UFMG 

Biblioteca digital da UFPE 02 UFPE 

TOTAL 09  

Fonte: Dados produzidos pela autora como parte da pesquisa. 

 

Cabe ressaltar que as produções estão crescendo, mas que ainda acontecem 

de forma gradual. Também ficou perceptível que o debate vem ganhando espaço e 

notoriedade, principalmente pelos seus aspectos relevantes a serem abordados. 

O programa de segurança pública que estamos investigando já atua há mais 

de uma década no Rio Grande do Norte. Então, que esta pesquisa possa se tornar 

referência para problematizar tais questões, assim como as citadas acima foram, e 

abra o espaço para novas produções científicas. 

Compreendemos que cada análise da ação policial é única, que o mesmo 

programa de atuação da polícia pode agir e efetuar atividades de diferentes 

maneiras, adotando estratégias possíveis para a comunidade e o público que vai 

intervir. Esse encontro com as produções e as pesquisas possibilitou refletir sobre 

como ocorrem a atuação da polícia em outros contextos sociais e culturais e como 

essa atuação estabelece conexões com o campo do currículo, bem como refletir 

sobre qual metodologia se encaixa para fundamentar nossa pesquisa.  

 

1.5 A política pública de combate às drogas e sua relação com a violência 

 

 Os debates sobre esses eixos discursivos drogas e violência não são fáceis, 

principalmente em um país como o Brasil, em que tais questões estão repletas de 

posições morais e repressivas, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo as 

discussões que se inserem para abordar a questão das drogas e sua relação com a 

violência acabam por serem conduzidos para um viés moral e repressivo de 

resolução. Aqueles que se arriscam em debater esses assuntos são colocados 

dentro de categorias negativas. O debate é abrangente e merece bastante atenção 

para os que se preocupam em compreender e discutir, tanto as políticas de 
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segurança, políticas de educação e também políticas de saúde. Segundo o mapa da 

violência do Brasil do ano de 2019, as ações de repressão ao tráfico de drogas 

ocorridas principalmente nos grandes centros urbanos evidenciaram ainda mais 

ações de combate ao tráfico com as violências ocorridas nas periferias das grandes 

cidades, essa violência ganha força associada pelas rotas do tráfico principalmente 

no norte e nordeste do país, bem como o fortalecimento de facções criminosas que 

brigam pelo controle territorial e monopólio do mercado de drogas. 

 Mesmo diante desse cenário desafiador, políticas de redução de danos 

buscam avançar e se estabelecer enquanto política pública de saúde, esse modelo 

de enfretamento é um marco para combater o uso abusivo de drogas. Originou-se 

na Holanda em 1984, em um cenário de pós-guerra e crescimento das ideologias 

autoritárias e conservadoras, além de surgimento de doenças agravadas pelo 

consumo descontrolado de drogas como AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida), pelo compartilhamento de seringas por dependentes no consumo de 

drogas injetáveis. Diante de tal situação os profissionais da área da saúde 

desempenharam um papel de grande relevância, pois passou a existir uma 

preocupação com a saúde da população que consumia essas substâncias de forma 

a garantir a troca de seringas e até garantir o mínimo de acolhimento.  

Essas políticas buscam enquanto objetivo principal reduzir danos do consumo 

de substâncias psicoativas, de forma a minimizar os riscos causados pelas 

substâncias inseridas no organismo, assim como cuidar da prevenção, assistência, 

ou seja, as ações de redução de danos ocorrem em rede completa de assistência à 

saúde e prevenção de agravos causados pelo consumo de substâncias. As ações 

de redução de danos têm como princípio norteador políticas de autocuidado, 

considerando que o usuário terá condições e responsabilidade sobre suas escolhas, 

mas encontrará uma rede de apoio com áreas integradas da saúde e assistência 

social. No processo de decidir sobre a redução de danos os usuários estão 

diretamente comprometidos com esse modelo autônomo de cuidado de si, sabendo 

até que ponto o consumo de uma determinada substância não vai interferir em sua 

vida e em suas relações sociais, se protegendo de outras situações de violência.  

No Brasil existem lacunas sociais e estruturais que precisam entrar para o 

campo do debate quando o assunto é as políticas públicas de combate ao consumo 
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de drogas, como estratégia de desnaturalização e construção dessas políticas. A 

malha que sustenta as políticas públicas de combate ao uso, abuso e a venda de 

drogas no Brasil estão carregadas de discursos racistas, de bastante preconceito 

social e violência, mas que acabam por ficarem camuflados por julgamento moral da 

sociedade. 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) define que drogas são substâncias 

psicoativa que pela disposição química possuem propriedades que podem afetar a 

estrutura de sentidos causando alterações no funcionamento do organismo. Dentre 

as substâncias, encontramos facilmente as que são legalizadas, mas também 

encontramos as que são proibidas pela legislação. Aqui no Brasil, as substâncias 

presentes nas cervejas e destilados de álcool, são legalizadas para o consumo por 

pessoas maiores de 18 anos de idade. Porém, as ações das políticas de estado 

voltam-se cada vez mais para uma face proibicionista, pois encontra todo um 

construto moral na sociedade. Segundo Rodrigues (2017, p. 35): 

 

Essa novidade se chama proibicionismo, nome pelo qual, 
contemporaneamente, se designa o conjunto de leis nacionais, alinhavada 
por tratados internacionais, que proíbem a produção, comércio e consumo 
de algumas substâncias psicoativas. Tal conjunto de leis, no entanto, não 
provém de tempos remotos, mas remonta a um processo que conta com 
pouco mais de um século e que rapidamente se projetou mundialmente, 
constituindo um dos poucos temas quase consensuais nas conturbadas 
agendas das políticas internas e internacionais. 

 

Diante das percepções que temos sobre o consumo de substâncias lícitas ou 

não lícitas, podemos pensar no processo de glamorização e consumo dessas 

substâncias. É recente que a legislação modificou e proibiu a propaganda de marcas 

de cigarros, que eram comerciais cheios de personagens decididos e que acabavam 

expressando algum tipo de poder atendendo um apelo de consumo. A sociedade e 

órgãos de proteção perceberam a nocividade em propagandas desse tipo, mas, por 

exemplo, as propagandas de bebidas alcoólicas como cervejas continuaram sendo 

exibidas atreladas as imagens de diversão e felicidade. Esses comerciais, ganham 

ainda mais notoriedade nas redes sociais e são vinculados pela internet com 

alcance bem maior do que na rede de propaganda televisiva. A propaganda é 

percebida como forma de educar e formar sujeitos. Então, como problematizar a 

questão da legalidade do consumo de substâncias químicas que fazem mal sem 
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questionar os comerciais e toda rede de vinculação que são abastecidas desse 

capital que é produzido. Ainda assim, não se leva em consideração que existem 

substâncias psicoativas que são utilizadas e que causam efeitos no organismo, mas 

que podem ser consideradas benéficas e assim, acabam por desconsiderar os 

rituais sociais e culturais.  

Feffermann, Figueredo e Adorno (2017, p. 11) expõem que o discurso 

proibicionista não se aprofunda por está carregado e com bases solidas em 

discursos moralistas, criminalizadores e punitivos.    

 

Nesse entendimento simplista, a droga é encarada como a “metáfora do 
mal”, situação em que o próprio termo “droga” adquire um significado 
negativo, reforçado em contextos que não são questionados. Essa metáfora 
é particularmente apropriada para a construção de reações sociais que 
carecem de qualquer reflexividade, inclusive na área de saúde. 

 

Dada a relevância desses fatos é que devemos pensar e problematizar o 

debate que envolve o uso de substâncias para além das concepções morais da 

sociedade, pois acabam por criminalizar e reduzir esse tema ao campo da 

legalidade e da ilegalidade, o que é moral e o que é imoral. A exemplo desse modo 

de condução das ações do Estado no direcionamento de políticas públicas 

antidrogas quando são conduzidas pelos comandos de polícias, acaba reverberando 

para a repressão e violência, mas ainda contam como políticas de estado ações de 

saúde que são ineficientes e as de caráter educativo são conduzidas por policiais ou 

tem origens em departamentos de segurança.  

 

[...] que são, em grande parte, oriundas também dos órgãos de Segurança 
Pública, adotando seus mesmos discursos belicistas e a estratégias de 
indução para promover a cultura da segregação aos “drogados” que são 
separados dos considerados “sãos” que adotam a abstinência. Embora 
ineficazes e sem fundamento técnico-científico, Programas como o 
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), da Polícia 
Militar, aplicam de ¼ a 2 milhões de reais por estado brasileiro que atua, 
desperdiçando uma soma de recursos públicos que poderiam estar sendo 
empregados na seguridade social e efetivas pedagogias de prevenção em 
saúde e redução de danos (FEFFERMANN; FIGUEIREDO; ADORNO, 
2017, p.17). 

 

Diante de tal situação, o debate sobre o consumo e venda de drogas acaba 

restrito e carregado de discursos que não permitem que o debate avance e 

desvincule das normas legislativas. Desse modo, a polícia enquanto instituição 

salvaguarda da ordem é legitimada para abordar e definir ações e políticas 
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antidrogas. São através de ações intituladas de guerra às drogas que a polícia 

acaba por atuar como política contra o tráfico nas comunidades periféricas das 

cidades.  

É importante destacar que a criação histórica de uma polícia nos Estados 

Unidos, por exemplo, veio após os processos de libertação dos escravos, no final do 

século XIX as polícias estaduais foram criadas com o objetivo de separar as ações 

de polícia com as ações de política dos estados, assim, passam a ser responsáveis 

pela manutenção da ordem pública. Desse modo, é de competência policial ações 

contra a venda e consumo de drogas. Como política de estado o que conhecemos 

pelo termo de guerra às drogas acaba por ocorrer em território definido, geralmente 

com ações violentas em regiões pobres e periféricas das cidades.  

Como política pública de estado o combate às drogas ou ao que conhecemos 

como guerra às drogas ocorrem em território definido e consequentemente com 

público também determinado. A população jovem, negra e pobre do país são os que 

mais sofrem com as ações e operações que acontecem nas periferias, pois estão 

mais vulneráveis as ações de violência dentre as políticas de estado, desse modo a 

militarização da polícia brasileira possui bases em estruturas violentas. Segundo 

Damico (2011, p. 37), as ações de governo buscam responsabilizar uma 

determinada população pelo ambiente pacificador, atuando em áreas tidas como 

vulnerabilidades social.   

 

Todas essas formas de governamento e envolvimento objetivam 
responsabilizar a todos e a cada um por uma vital pacificação dessas áreas 
tidas como vulnerabilidade social. Isso permite pensar que as ações de 
estado voltada as periferias urbanas pobres e que tem como eixo central o 
combate à criminalidade atualizam e ressignificam o sentido dado à polícia. 

 

Com o intuito de garantir a ordem estabelecida pelo estado a polícia passa 

atuar nas periferias, em muitos casos como única política de estado desenvolvida 

nessas localidades, já tão marginalizadas sem acesso às condições básicas e 

direitos universais como água, educação, saúde e segurança. Cabe ressaltar que no 

Brasil, ações da polícia em localidades da periferia são cotidianas e organizadas 

com o discurso de combate à criminalidade. Atuação única, sem integração com 

outras áreas e instituições, como se o combate da violência fosse apenas papel da 

polícia.  
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A gestão do controle da violência urbana no Brasil se faz de modo militar, 
ou seja, por meio de uma polícia militar armada sem o controle efetivo por 
parte da Justiça ou do conjunto de aparelho político democrático e nesse 
processo se consideram as periferias e as favelas como zonas de guerra 
justificando assim os métodos de intervenção frequentemente invasivos e 
indiscriminados (DAMICO, 2011, p. 71-72). 

 

 A ação desenvolvida pelo PROERD enquanto política de atuação no combate 

ao consumo e venda de drogas com foco nas escolas, localizadas principalmente 

nos bairros mais periféricos, tem por objetivo romper com uma imagem de polícia 

violenta, porém cabe pensar a polícia enquanto instituição que foi antecedida por 

uma estrutura repressiva e violenta. Pensar na polícia e nas ações que envolvem 

violência fazem submergir a questão do racismo, pois esse é evidenciado quando 

tratamos desses temas.  

 Convém observar que ao possibilitar atuação do PROERD dento das escolas 

evidenciam processos de disciplinamento e controle de condutas dos sujeitos, 

característica de instituições disciplinares. As ações do PROERD não se voltam 

apenas como parte da estrutura disciplinar, mas atua com bases na microfísica do 

poder (Foucault, 2014), ou seja, como uma política de governo que busca ampliar 

suas ações sobre a vida dos sujeitos-população definindo estratégias de atuações 

sobre corpos populacionais.  

 Antecedendo as reflexões sobre as políticas públicas e violência, precisamos 

ter um olhar atento para o racismo e o preconceito social institucionalizados, 

perceptível quando observamos que ações desenvolvidas pelo Estado de combate 

às drogas nas comunidades, morrem pessoas negras, pobre e de ambos os lados, 

porém, diante do exposto, a guerra às drogas evidencia um ataque as pessoas 

pobres. Como política pública de estado toda ação visa a proteção a vida, quando 

nos deparamos com o oposto o próprio estado falhou no combate à criminalidade e 

promoção de justiça. E por que ainda aceitamos que essas ações ocorram? a 

explicação são os discursos que sustentam o racismo estrutural e criminalização da 

pobreza. 

Segundo o professor Silvio Almeida (2018) as políticas públicas tratam o 

racismo como produção da própria institucionalidade, naturalizando lugares de 

pessoas negras. De acordo com o professor, as políticas de estado neoliberais 
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potencializam o racismo estrutural, por existir um imaginário social construído que 

definem características e lugar para o corpo negro e esse está em uma posição de 

violência. Desse modo, as políticas públicas de segurança, bem como as políticas 

de educação são pensadas e desenvolvidas com austeridade, com um inimigo 

definido, que no caso das políticas públicas antidrogas, não são as drogas a serem 

combatidas, mas aos recortes o jovem, negro e pobre.  

Desse modo, para se pensar e desenvolver políticas públicas de segurança, 

assim como estabelecer estratégia de combate às drogas e a violência nas escolas 

precisamos fazer emergir outras questões mais importantes e que possam auxiliar e 

fundamentar as ações a serem desenvolvidas por essas políticas de Estado. 

Garantia de direitos básicos, principalmente a saúde e ações sociais que fortaleçam 

a ideia da redução de danos dos usuários, com a criação de uma rede de apoio e 

assistência psicossocial. Assegurar o cumprimento dos direitos humanos 

fundamentais para o desenvolvimento desses sujeitos, garantias a segurança sem 

violência e educação sem repressão, bem como, pensar em políticas públicas 

integradas à preservação da vida dos sujeitos.  
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2. TECENDO OS CAMINHOS PÓS-ESTRUTURALISTA: A MALETA DE 

FERRAMENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS FOUCAULTIANAS 

 

Figura 1 – Relativity 

 

Fonte: MC Escher, (1958), disponível em https://goo.gl/NLhVK3. 

 

A imagem que anuncia esta sessão é a obra do artista gráfico holandês M. C. 

Escher, Relativity (1958), especialista em xilogravuras e litogravuras. Sua obra 

causa inquietação pelos elementos incomuns dispostos na imagem, são 

possibilidades de perspectivas de olhares entre os sujeitos. Por meio dessa obra, 

cabe pensar sobre os olhares superficiais que temos em relação às coisas, e daquilo 

que as naturalizam. São sujeitos descendo e/ou subindo as escadas: cabe pensar 

no ângulo ao qual você terá olhado e a perspectiva mudará. Assim, como 

compreender que descristalizar as verdades é um processo de ângulos e de análise. 

Afastando-se daquilo que foi construído através dos processos históricos, sociais, 

culturais e econômicos como verdadeiro, esse é um cuidado metodológico.  

Essa imagem abre nossa perspectiva para a compreensão sobre os caminhos 

metodológicos escolhidos para esta pesquisa em educação. Nossa base encontra 
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inspiração na perspectiva pós-estruturalista, que funciona como estímulo para 

construir os caminhos que buscamos trilhar; sem desvencilhar a pesquisa das 

concepções que nos auxiliam a pensar a educação, o currículo, o discurso, os 

sujeitos e as relações de poder. 

A escolha desse caminho investigativo se deu por possibilitar indagações a 

respeito do que se quer investigar, sem respostas prontas, sem verdades absolutas. 

Desse modo, a pesquisa movimenta-se no “ziguezague” dos pensamentos, 

buscando bordas, centros, nos aproximando e nos afastando, indo para a superfície 

em uma tentativa de nos afastar das verdades cristalizadas e universais que 

dificultam a busca por um pensamento crítico sobre o nosso objeto de investigação.  

Situamos que esta pesquisa adota uma abordagem pós-crítica, pois fazemos 

diversos movimentos para reconhecer, analisar, e nos afastarmos do que é rígido e 

de natureza universal. Assumimos essa postura por compreender que esta produção 

carrega as nossas lutas, e é nessa arena que construímos nosso modo de investigar 

as perguntas que queremos fazer. Segundo Gastaldo (2012, p. 17), “Aproximamo-

nos daqueles pensamentos que nos movem, colocam em xeque nossas verdades e 

nos auxiliam a encontrar caminhos para responder nossas interrogações”.   

Seguindo o entendimento que fazemos a metodologia de pesquisa, 

experimentando outros modos de ver os objetos que se quer investigar, construímos 

nossa pesquisa em educação com inspiração na perspectiva pós-estruturalista: 

 

Essas pesquisas usam ou se inspiram em uma ou mais abordagens 
teóricas que conhecemos sob o rótulo de “pós” – pós-estruturalismo, pós-
modernismo, pós-colonialismo, pós-gênero, pós-feminismo [...] Apesar de 
diferenças significativas existentes entre essas correntes de pensamento, 
entre suas problemáticas e entre os autores que se filiam ou são filiados a 
elas, são os efeitos combinados dessas correntes que chamamos teorias, 
abordagens ou pesquisas pós-crítica (GASTALDO, 2012, p. 17). 

 

Pensar a pesquisa em educação em uma perspectiva pós-estruturalista 

direciona o olhar para os campos de lutas da sociedade, atravessados por diversas 

maneiras em um exercício de pensar sobre o pensamento, de agir sobre a ação; 

construindo possíveis caminhos para experimentar mudanças de pensamentos, 

tencionar para outros olhares sobre os discursos estabelecidos e desancorar as 
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verdades universais. Sobre essa perspectiva, Dagmar e Paraíso (2012, p. 17) 

explicam que 

 

é claro que fazemos pausas para planejar, anotar e avaliar os nossos 
movimentos; e para rever, ressignificar e olhar sob outros ângulos nossas 
perguntas e objetos. Mas o mais potente desses modos de pesquisar é a 
alegria do ziguezaguear. Movimentamo-nos ziguezagueando no espaço 
entre nosso objeto de investigação e aquilo que já foi produzido sobre ele, 
para aí estranhar, questionar e desconfiar. Ziguezagueamos entre esse 
objeto e os pensamentos que nos movem e mobilizam para experimentar, 
expressar nossas lutas, inventar.  

  

Para compreender melhor o pós-estruturalismo, é pertinente frisar que ele 

surge como oposição e contraponto à corrente de pensamento estruturalista – 

abordagem que despontava na segunda metade do Século XX como uma das 

principais correntes teóricas da época –, tendo em suas bases epistemológicas a 

exploração das estruturas, buscando o entendimento de como é possível a produção 

de um significado dentro da cultura.  

Assim, o pós-estruturalismo é a corrente de pensamento que acaba por 

possibilitar pensar um sujeito fora do seu contexto racionalista. Ou seja, dotado de 

uma razão soberana, de uma linguagem capaz de abarcar toda realidade e uma 

essência universal; assim como também pensar que esse mesmo sujeito é, na 

verdade, constituído por uma série de discursos. Assim, segundo Veiga-Neto (2005, 

p. 30): “Desterritorializar-se, desfamiliarizar-se, levar ao estranhamento”.  

À disposição do pensamento de Peters (2000, p. 43-44) sobre o pós-

estruturalismo: 

 

Combina uma suspeita relativamente a argumentos e pontos de vista 
transcendentais com uma rejeição das descrições canônicas e dos 
vocabulários finais. Em particular, a “suspeita para com as metanarrativas” 
centra-se na questão da legitimação na era moderna, na qual várias 
grandes narrativas têm sido utilizadas para legitimar o poder do estado. Não 
existe qualquer discurso-mestre, qualquer discurso que possa ser 
considerado neutro ou que possa representar uma síntese, qualquer 
discurso que possa expressar qualquer suposta unidade ou universalidade 
epistemológica ou que permita decidir entre visões, asserções ou discursos 
em conflito. A “virada linguística” na filosofia e nas ciências sociais do 
século XX impede qualquer posição de neutralidade metalinguística ou 
qualquer privilégio epistemológico fundacional.  

 

 A perspectiva de olhar o objeto de estudo sobre a lente pós-estruturalista nos 

permite buscar questionamentos que possam auxiliar na construção do objeto da 
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pesquisa. Essa percepção possibilita desnaturalizar nossas construções e olhares 

naturalizados, não apenas sobre os sujeitos, mas sobre educação, currículo, cultura 

e as verdades que circulam sobre indisciplina e violência. 

Transitando sobre esse modo investigativo, percebe-se que as relações que 

se estabelecem entre violência e indisciplina nos documentos curriculares do 

PROERD dentro da escola e os modos de intervir em situações cotidianas desse 

contexto são pensadas de forma naturalizada. Assim, pensar a pesquisa com um 

viés pós-estruturalista coloca em movimento as relações que põem essa ação em 

uma perspectiva natural. 

Face ao exposto, operar com essas lentes permite ver a pesquisa de um certo 

modo de olhar externo para esses discursos e essas relações que se estabelecem. 

Ainda explicando sobre o pós-estruturalismo: 

 

O pós-estruturalismo pode ser caracterizado como um modo de 
pensamento, um estilo de filosofar uma forma de escrita, embora o termo 
não deva ser utilizado para dar qualquer ideia de homogeneidade, 
singularidade ou unidade (PETERS, 2000, p. 28). 

 

Escolhemos o pós-estruturalismo explicitado por Peters (2000) e a partir dos 

pressupostos de Michel Foucault (2011), (2012) e (2014a), principalmente ao que se 

refere a relação entre discurso e poder para problematizar as questões da educação 

na contemporaneidade, servindo como disparos para lançar o olhar sob a ótica das 

questões que envolvem as relações das violências, indisciplinas no contexto escolar 

e como essas questões cercam o currículo do PROERD, lançando as tramas para 

um determinado modo de governo dos sujeitos. 

Assim, esse modo de olhar a educação ajuda a compreender as condições 

que se formaram para determinar sujeitos com certas características, como, por 

exemplo, os sujeitos indisciplinados. Para melhor pensarmos acerca dessas 

possibilidades de ser sujeitos na contemporaneidade, Silva (2003, p. 120) vai falar: 

 

No estruturalismo marxista de Althusser, o sujeito era um produto da 
ideologia, mas se podia de alguma forma, vislumbrar a emergência de um 
outro sujeito, uma vez removido os obstáculos, sobretudo a estrutura 
capitalista, que estavam na origem desse sujeito espúrio. Em troca, para o 
pós-estruturalismo – podemos tomar Foucault como exemplo – não existe 
sujeito a não ser como o simples e puro resultado de um processo de 
produção cultural e social.  
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Ainda refletindo sobre essa perspectiva defendida pelo autor é que o pós-

estruturalismo, neste trabalho, se volta contra os binarismos classificatórios sobre os 

sujeitos. Seguindo essa perspectiva, ao realizar uma crítica política, o pós-

estruturalismo, segundo Peters (2000, p. 41):  

 

Em sua crítica, os pós-estruturalistas argumentam que as democracias 
liberais modernas constroem a identidade política com base em uma série 
de oposições binárias, por exemplo, nos/ele, cidadão/não cidadão, 
responsável/irresponsável, legítimos/ilegítimo, que têm o efeito de excluir 
certos grupos culturais ou sociais.   

 

Segundo o autor, algumas correntes do pensamento pós-estruturalista estão 

interessadas em examinar como essas fronteiras são socialmente construídas, e 

como elas são mantidas e policiadas; relacionando tais processos com as mudanças 

que vivemos, na educação, no contexto social e nas relações entre os sujeitos 

através das culturas, dos espaços de luta, da política, e a forma com que lidamos 

com esses assuntos que cruzam os debates e que constroem as verdades e a sua 

relação com o poder, e, por sua vez, constituem os sujeitos, como mostra Paraíso 

(2012, p. 27):  

 

Partimos para pesquisar com a sensação embriagadora de que a pesquisa 
em educação de fato tem importância. Tal importância se dá, sobretudo, 
porque temos como pressuposto, em quarto lugar, que a verdade é uma 
invenção, uma criação. Não existe a “verdade”, mas, sim, “regimes de 
verdades”, isto é, discursos que funcionam na sociedade como verdadeiro. 

 

Ainda sobre os regimes de verdades, Foucault (2014a, p. 52) esclarece:  

 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças as múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade 
tem o seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: insto é, os 
tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiro. 

 

Desse modo, passamos a compreender que os discursos, os processos de 

classificação dos indivíduos, as práticas disciplinares, os dispositivos de vigilância 

que atravessam os jogos de verdades e estabelecem a sua relação com o poder, 

acabam por constituir sujeitos de um determinado tipo, para uma determinada 

sociedade. “O sujeito é um efeito das linguagens, dos discursos, dos textos, das 

representações, das enunciações, dos modos de subjetivação, dos modos de 
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endereçamento, das relações de poder-saber” (Paraíso, 2012, p.29). Dessa forma, 

busco compreender as condições que foram necessárias para formar os sujeitos de 

um determinado tipo dentro do campo do saber.  

 Ainda de acordo com o autor, a “Investigação do saber não deve remeter a 

um sujeito de conhecimento que seria a sua origem, mas a relação de poder que o 

constitui” (2014a, p. 28). Sendo assim, não existe saber sem ser político, tal saber 

acaba sendo apropriado pelo estado e se relacionando com o poder, servindo como 

instrumento de dominação e controle. 

 A partir dessa premissa, pensar nos regimes de verdade é pensar no regime 

de poder, pois eles ocorrem de forma relacional um com um outro. Ou seja, não há 

como falar do poder sem falar das relações que se estabelecem com o discurso para 

ser legitimado.  

 

Se um enunciado exclui – separando, por exemplo, o que está correto 
daquilo que não está ou quem é normal de quem não o é, segundo alguns 
critérios –, é porque o regime de verdade do qual faz parte esse enunciado 
se estabeleceu para atender a determinada vontade de verdade que por 
sua vez, é a vontade final de um processo que tem, lá na origem, uma 
vontade de poder (VEIGA-NETO, 2005, p. 127). 

 

Desse modo, entende-se que os sentidos estão estabelecidos através das 

relações entre saber-poder, que atende as vontades de verdade e a vontade de 

poder. Nesse caso, “Essa crítica não se articula, também, a partir de algum lugar 

estável, de alguma verdade, mas está sempre móvel, deslocando-se 

permanentemente sobre nós e sobre ela mesma” (VEIGA-NETO, 1997, p. 80). 

Nessa articulação entre poder e o saber, acaba-se conferindo maior poder sobre um 

sujeito ou uma população, assim, o poder tem seu exercício na vontade que cada 

indivíduo possui de atuar sobre o outro, ou seja, governo de si e dos outros. 

Dessa forma, os sentidos são fabricados envoltos nessa relação que acabam 

por produzir discursos, que constituem e são constituídos pelos sujeitos em um 

processo de inter-relação. Ou seja, é preciso entender que as práticas dos sujeitos 

estão relacionadas com sua constituição enquanto sujeito, e, também, 

consequentemente com seu modo de ser. 

Os sujeitos produzem sentidos em sua vida não apenas em um viés 

psicológico, linguístico ou advindos da produção de uma assim chamada 
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consciência autônoma, eles são formados por discursos, que, por sua vez, são 

formadores de discursos também. Ainda sobre esse propósito, cabe pensar no 

rompimento da lógica essencialista de sujeito e realidade. Essa concepção 

universal, que faz anteceder uma naturalização do sujeito e de sua percepção do 

mundo, não se estabelece em uma relação concreta. Em suma, essa ruptura 

possibilita perceber a realidade como uma construção social e subjetiva. 

 

O humanismo tendia, como um motivo central do pensamento liberal 
europeu, a colocar o “sujeito” no centro da análise e da teoria, vendo-o 
como a origem e a fonte do pensamento e da ação, enquanto o 
estruturalismo, ao menos em uma leitura althusseriana, via os sujeitos como 
simples portadores de estruturas. Os pós-estruturalista continuam, de 
formas variadas, a sustentar essa compreensão estruturalista do sujeito, 
concebendo-o, em termos relacionais, como um elemento governado por 
estruturas e sistemas, continuando a questionar também as diversas 
construções filosóficas do sujeito: o sujeito cartesiano-katiano, o sujeito 
hegeliano e fenomenológico; o sujeito do existencialismo, o sujeito coletivo 
marxista (DERRIDA apud  PETERS, 2000, p. 31). 

 

Com relação ao que foi exposto, a compreensão que temos é que tais 

abordagens metodológicas adotadas para pensar este trabalho nos auxiliam na 

condução em um processo de rompimento sobre o que é um sujeito, concebido por 

correntes humanistas clássicas como algo pré-determinado, natural e universal; e do 

processo clássico de educação e de formação dos sujeitos, em que esse precisa ser 

educado como ferramentas que possam ser conduzidos para uma razão, mas que 

compreendemos aqui o sujeito que atende uma emergência histórica, constituindo-

se por processos e relações de saber e poder.  

 

2.1 Ferramentas de amarrações Foucaultianas 

 

 

Compreendemos que tais processos ligam-se as possibilidades de existência 

desses determinados modos de ser sujeito, compondo assim, os campos da 

educação, determinando a construção dos regimentos, diretrizes, currículos e os 

documentos que estão inseridos não só no espaço educativo, mas que conseguem 

ir além, “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta o poder do qual nos queremos 

apoderar.” (FOUCAULT, 2011b p.10). Nessa concepção os discursos acabam por 
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possibilitar novos modos de intervenção sobre esse sujeito dentro ou fora da escola 

em um processo de subjetivação.  

Para tanto elencamos uma pergunta simples, que pode ocorrer aos leitores 

desse trabalho a qualquer momento: o que é o discurso? Claro que essa como toda 

questão, traz consigo uma série de outros questionamentos, e suas respostas 

podem tanto ampliar o campo de debate, quanto desviar o foco da discussão 

proposta com a questão inicial, enfim pode-se ter em mente que as respostas que 

estão inseridas dentro de tal questionamento sobre o discurso, podem e devem ser 

entendidas por certas óticas e perspectivas analíticas nas quais passamos a 

enxergar o discurso enquanto um fenômeno histórico–social.  

 Para entendermos melhor esse campo é preciso ter em mente nossa 

exposição sobre o poder e sua ligação com saber, na qual a verdade é forjada pela 

conveniência, para assim atender a uma emergência/demanda de alguém, ou grupo 

que ocupa uma determinada posição de poder. Podemos ilustrar aqui o discurso 

como uma ponte entre o poder e o saber, ponte essa que legitima as práticas de 

poder. Podemos entender o discurso como uma verdade que circula nas malhas 

sociais (FOUCAULT, 2011b p.49), de acordo com o exposto, dados os movimentos 

que nos permitem pensar como tal o discurso:  

 

O discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de 
leitura, no segundo, de troca no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa 
escritura jamais põem em jogo senão os signos. O discurso se anula, assim, 
em sua realidade, inscrevendo-se na ordem do significante (FOUCAULT, 
2011b p.49).   

 

Podemos pensar sobre tais palavras, o primeiro caso, a escrita, é como o 

discurso é formado, divulgado, espalhado, encontramos aqui o princípio do 

discurso enquanto acontecimento histórico, enquanto movimento e fenômeno; no 

segundo caso – a leitura – é necessário ressaltar como o discurso é absorvido, 

assimilado, valorado, transposto a outrem interlocutor, que por sua vez passa a 

(re)significar tal discurso reformulando de imediato, não o significado geral daquilo 

que o chega, mas sim dando um novo conjunto de signos e valores aos enunciados 

antes postos, sobre essa perspectiva, entra o terceiro caso (a troca) evidenciando 

assim a dinamicidade do discurso, na qual o mesmo se anula na materialidade de 

uma possível realidade, passando a compor assim ao sujeito, devemos aqui 
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lembrar que a posição de assimilar o discurso, não exclui a possibilidade de 

produzir e proferir novos discursos.   

A análise do discurso parte de certos patamares a serem alcançados, a partir 

de uma vontade daquele que o analisa, não de encontrar qualquer verdade, mas 

sim de saber que essa “verdade” é “construída”, ou seja, ela encontra-se pautada 

sob uma miríade de séries discursivas, que contemplam seu objeto de pesquisa, 

nesse sentido busca-se não o “o quê?” mas, sim, o “por quê?” desvelando assim o 

“como funciona”. 

É preciso também saber que o discurso é um fenômeno histórico, ou seja, ele 

surge e é proferido, assimilado e (re)significado sempre em um jogo, não dialético, 

mas sim dinâmico tomado por um sentido de momento  

 

E se quisermos, não digo apagar esses temos, mas analisa-lo em suas 
condições, seu jogo e seus efeitos, é preciso, creio, optar por três decisões 
às quais nosso pensamento resiste um pouco hoje em dia, e que 
correspondem aos três grupos de funções que acabo de evocar: questionar 
nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu caráter de 
acontecimento; suspender, enfim a soberania do significante (FOUCAULT, 
2011b p. 51). 

 

Se faz necessária compreensão que nesse jogo é tratado como o significante, 

ou seja, aquele ao qual atribui significado aos signos que compõe o discurso, tem 

um papel bastante central, a soberania de quem profere e assimila o discurso 

colocando o sujeito em uma posição que, como descrita por Deuleze (2013, p.109), 

“a ideia fundamental de Foucault é a de uma dimensão da subjetividade que deriva 

do poder e do saber, mas que não depende deles”. 

 A cada período histórico, determinados saberes foram/são possíveis e outros 

não foram/são possíveis na formação de um determinado tipo de sujeito para um 

específico modelo de sociedade. Ao realizar um estudo sobre esse processo de 

compreensão desses saberes, Foucault (2014e) definirá como uma arqueologia, 

busca compreender quais são os elementos que compõem um determinado período 

histórico que permite o deslocamento para pensar de uma forma e não de outra.  

 Amparado em Nietzsche (2001), Michel Foucault (2012) compreende a 

verdade enquanto produção histórica, um produto que depende dos conjuntos e das 

forças. Portanto, a noção de verdade só é possível ao entendimento, mediante a 
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análise da sua relação com o poder. Assim, pautada por essa concepção teórica 

sobre a questão da verdade é que podemos caracterizá-la como: aquilo que as 

pessoas que ocupam uma posição de poder, determinam como sendo verdade em 

um dado momento histórico. O que podemos fazer é conhecer os jogos e 

compreender essa produção de saber e poder. Desse modo, compreendemos que 

 

Poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder 
sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não 
suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. (FOUCAULT, 
2012, p. 31). 

 

 Apoiados no entendimento destas relações, questionamos sobre as verdades 

produzidas no campo da educação, pensando nos modos de classificação e nos 

sujeitos que compõem esse espaço e de como eles são colocados, atendendo a 

vontade de saber e poder que circula para dizer o que “é” e o que “não é” 

determinada coisa ou sujeito. Porém, não se trata de uma busca em saber se algo é 

verdadeiro ou não, mas sim, uma busca das condições possíveis para atender essa 

vontade, por exemplo, que condições foram possíveis para determinarmos o 

lúcido/louco, disciplinado/indisciplinado, normal/anormal, cidadão/delinquente. 

 Em seu estudo desenvolvido na década de setenta: Vigiar e punir: história 

da violência nas prisões (1977), Foucault trabalha a questão da disciplina no 

campo de análise. Através desses estudos, conseguimos compreender os 

movimentos que foram possíveis para pensar essa questão: o poder disciplinar, que 

circula por todas as instituições como quarteis, hospitais, prisões e escolas. Sobre 

esse movimento, que decidimos nos debruçar, vislumbrando uma compreensão da 

ação do poder dentro da escola, mas não com os elementos convencionais como 

professor e aluno, mas com um novo agente, a polícia, inserida nesse contexto. 

Como já destacamos anteriormente, Michel Foucault (2012), (2014ª) não 

realizou um estudo voltado especificamente para o campo da educação, apesar de 

sua teoria tangenciar vários campos de pesquisa. Fazemos uso de suas teorizações 

para nos permitir pensar sobre esses movimentos envoltos ao tema da educação e 

em específico neste trabalho, voltando-se a ação da polícia realizada pelo programa 

PROERD através do currículo. Percebemos assim, que o poder disciplinar não se dá 

apenas de modo negativo, tendo em vista que o sistema capitalista não conseguiria 
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se firmar em um exercício de forças de coação, mas que existe o lado produtivo e 

positivo do poder disciplinar.  

 

É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos 
negativos: “ele exclui”, ele “reprime”, ele “recalca, ele “censura”, ele 
“abstrai”, ele “mascara”, ele “esconde”. De fato, o poder produz; ele produz 
real; produz domínios de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o 
conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção 
(FOUCAUT, 2014a, p.20). 

 

 Com relação ao que foi exposto pelo autor, não se esclarece o poder de 

forma repressiva, mas através da concepção positiva de poder. Assim sendo, é que 

buscamos abordar neste projeto, um poder de caráter positivo, escapando de 

definições que o coloca como repressor e dominador.  

 

Não se explica inteiramente o poder quando se procura caracterizá-lo por 
sua função repressiva. Pois, o seu objetivo básico não é expulsar os 
homens da vida social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a 
vida dos homens, utilizá-los ao máximo, aproveitando suas potencialidades 
e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas 
capacidades (FOUCAULT, 2014a, p.20). 

 

Assim, cabe analisar o poder por um viés que se distancia do poder negativo, 

o poder que diz “não”. Ainda sobre como analisar as práticas de poder o autor fala 

que 

 

Se tentamos construir uma teoria do poder, será necessário sempre 
descrevê-lo como algo que emerge num lugar e num tempo dados, e daí 
deduzir e reconstruir a gênese. Mas se o poder é, na realidade, um conjunto 
de ralações abertas, mais ou menos coordenadas (e, de fato, mal 
coordenadas), então o único problema consiste em se munir de uma rede 
de análise que torne possível uma analítica das relações de poder 
(FOUCAULT, 2014a, p. 202). 

 

Então, entendemos o poder através dessa perspectiva, como algo que se dá 

por relações, como uma prática que permeia o tecido social. Através de suas 

técnicas, o poder age sobre o corpo dos sujeitos produzindo saberes, e assim, 

produzindo técnicas de poder. Ou seja, não existe “O poder”, o que existe são 

relações diversas, heterogêneas que acontecem em vários campos e passam por 

diversas mudanças que se constituem historicamente. 
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O poder não é repressivo, não pertence a alguém ou instituição, ele não vem 

do centro, é multidirecional, porém quando analisamos o desenvolvimento desse 

poder nas instituições (hospitais, escolas, quarteis), temos a oportunidade de 

percebermos suas técnicas de funcionamento.  

Para compreendermos essa analítica do poder, esquadrinhamos como em 

três expressões ele se constituiu, não querendo defini-lo, mas apresentar como ele 

se exerce em momentos de destaque, assim, deixamos claro que essas expressões 

não se configuram como espécies de estereótipos de “poderes” diferentes, que se 

dão de forma separada, mas sim se deram de maneiras diferenciadas de acordo 

com seu tempo, atendendo as condições de possibilidades para seu surgimento e 

funcionamento.  

Nesse processo “O poder é uma matriz geral de relações de forças, num 

tempo dado, numa sociedade dada.” (FOUCAULT, 2014a, p. 206). Assim, o poder 

se dá através das redes que chegam em todos os lugares e acaba por atravessar 

todos os sujeitos e suas relações com outrem. O poder é uma rede de 

relacionamento, se dá em relações sociais, logo, em todas as classes há relações 

de poder.  

Nessa análise, começaremos pelo poder soberano, que se destacava pela 

soberania de um rei e subserviências dos súditos. O rei soberano tinha em suas 

mãos o poder sobre a vida e morte dos seus súditos, expressando seu poder e seu 

direito sobre os corpos de seus subordinados, demonstrado quando assim fosse 

conveniente. 

Nessa forma de expressão do poder, nós temos como uma prática comum o 

suplício e os castigos bastante severos em praça pública, para que servisse de 

exemplo para outros transgressores, e com a presença de todos os súditos, 

garantindo assim uma visibilidade da força do rei. Esse exercício do poder 

funcionava como uma espécie de demonstração da força e glória da vontade 

soberana.  

O discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, aquele ao qual 
era preciso submeter-se porque ele reinava, era o discurso pronunciado por 
quem de direito e conforme o ritual requerido; era o discurso que 
pronunciava a justiça e atribuía a cada qual sua parte; era o discurso que, 
profetizando o futuro, não somente anunciava o que ia se passar, mas 
contribuía para sua realização, suscitava a adesão dos homens e se 
tramava assim com o destino (FOUCAULT, 2011b, p.15). 
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Dessa maneira, podemos apontar essa prática de discurso e do poder como 

uma espécie de manutenção da vontade soberana e, também, como uma garantia 

do controle de um estado sobre os corpos, pois aquele que ousasse contrariar 

estaria sujeito aos castigos e mortes em praças para o grande público. Cabe 

ressaltar que as penas passaram por um longo processo de humanização, e nesse 

processo foram acrescentadas outras técnicas, para assim, garantir um poder 

principalmente uma manutenção do discurso de atitudes exemplares sobre as 

punições, tornando-os assim mais efetivos e eficazes sob uma ótica institucional. 

Ao descrever esse processo o autor, não teve como objetivo recriminar os 

atos de suplício e os feitos dos castigos punitivos desse período, pois esse processo 

já estava legitimado pelas ordens que se estabeleceram e tonaram possíveis essas 

ações do poder de castigar, mas o autor pretendia anunciar as transformações que 

se seguiriam para evitar as punições exageradas e os grandes espetáculos dos 

castigos, em meios a formação da sociedade no século XIX.  

 

O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal é uma 
produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a 
marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune: não é 
absolutamente a exasperação de uma justiça que, esquecendo seus 
princípios, perdesse todo o controle. Nos “excessos” dos suplícios se 
investe toda a economia do poder (FOUCAULT, 2012, p.36). 

 

Mediante aos processos históricos que vão alterando a percepção e 

assimilação/projeção dos discursos, da verdade e do poder é possível perceber que, 

A sociedade disciplinar vai emergindo diante das novas configurações político-

sociais, ficando patente assim novas características de comportamento do poder 

que, passa a dar novas características aos castigos e as punições, assim 

possibilitando uma nova concepção de atuação sobre o corpo. Os castigos passam 

a dar espaço para às ortopedias dos corpos, com objetivo de exercitar e limitar suas 

forças, retirando, assim desses corpos toda sua utilidade social, para assim, 

“eliminar” sua força de resistência.  

 

De um lado, a pudicícia e a higienização na aplicação das penas passam a 
ser palavras de ordem, em nome da correção do condenado, da 
humanização do castigo, do processo e de uma elevação da condição 
humana. De outro lado, a notável expansão e capitalização de novas 
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tecnologias disciplinares e de controle, de judicialização, normalização e 
segurança que microfisicamente atravessam nossos corpos (VEIGA-NETO; 
LOPES, 2015, p. 52).  

 

Cabe pensar que o espetáculo punitivo não deixou de existir. Nesse sentido, 

com base no que encontramos em nossas leituras, temos a noção de que esse tipo 

de prática ganha um estado de velamento, ou seja, muda-se o cenário ao qual 

acontecia, saindo das praças públicas ele transfere-se para dentro das instituições 

como a prisão, por exemplo. É justamente nas prisões que o poder se exerce em 

seu estado mais bruto.  

Porém, é preciso ressaltar aqui a existência de uma delegação de instituições 

reformadoras pelas quais os sujeitos passam antes de chegar nessa etapa terminal 

do poder disciplinar, entre elas, podemos citar: a família, a igreja, a escola, o 

exército, etc. Com intuito de garantir uma maior produtividade sobre o corpo, o 

processo de sujeição ocorrerá através de diversas técnicas, entre elas, a disciplina, 

como podemos ler nas palavras de Foucault (2011b, p. 36), “A disciplina é um 

princípio de controle da produção do discurso, ela lhe fixa os limites pelo jogo de 

uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras.”  

A punição em espetáculo público, tinha como uma das suas características o 

excesso da força na sua aplicação, com as mudanças do estado de punição passa a 

se exercer os modos de enclausuramento como prática moderna de punição, não se 

limitando apensa a prisão, mas se caracteriza pelo modelo individualizado de 

punição moderna, que aciona diversas instituições. Assim, cabe pensar segundo 

Veiga-Neto e Lopes (2015, p. 53), “Quanto mais reservada for o espetáculo, mais se 

alimentará o imaginário popular e, com isso, mais amplo e disseminado será o efeito 

da punição. Consequentemente, maior a economia do processo todo.”  

Devido a esse modelo de sociedade, os sujeitos que são objeto e alvo dos 

saberes produzidos pelas ciências modernas, passam a ser classificados e sofrem 

as sanções normalizadoras; o aluno indisciplinado, o delinquente, o louco, o bêbado 

e todos que não representam utilidade para a sociedade que se estabelecia naquele 

momento, todos esses sujeitos, deveriam passar de um espaço fechado para outro, 

assim, seriam conduzidos pelas técnicas da sociedade disciplinar. Na ação para 
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exercer as técnicas de poder sobre o corpo do indivíduo obtêm-se garantias de 

determinados processos na busca por resultados, a docialização dos corpos.  

 

A “invenção” dessa nova anatomia política não deve ser entendida como 
uma descoberta súbita. Mas como uma multiplicidade de processos muitas 
vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se 
recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, 
distinguem-se segundo o seu campo de aplicação, entram em convergência 
e esboçam, aos poucos a fachada de um método geral (FOUCAULT, 2012, 
p.134).  

 

Dessa forma, o poder encontrou a sua mais forte expressão: o poder 

disciplinar, que se exerce, em um momento em que era mais viável, a permissão da 

vida, ou seja, para que possamos resumir essa virada nas expressões do poder 

podemos apontar o seguinte: tornava-se mais produtivo para aquele tipo de 

sociedade a vigilância do que a punição. Esse método que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos 

chamar as disciplinas. 

Devemos ter em mente que, através da vigilância constante era possível 

saber e combater o delito, exercendo sobre os corpos dos indivíduos várias técnicas 

e garantia do funcionamento desse poder, técnicas tidas como naturais e 

necessárias. O poder disciplinar organiza os espaços físicos, separando, 

individualizando, controlando para melhor disciplinar. Repartir em porções iguais 

para melhor controle.  

O poder disciplinar também possui como técnicas a vigilância constante e 

hierárquica, a sanção normalizadora e o exame, técnicas importantes para a 

manutenção das relações de poder. Assim, como técnicas de poder, a disciplina é 

uma técnica individualizante que se exerce sobre o corpo, como algo que vem de 

fora e é internalizado pelo próprio indivíduo, uma técnica que torna o corpo dócil e 

tornando-o útil para a sociedade. 

 

De um lado, a polícia e a higienização na aplicação das penas passam a ser 
palavras de ordem, em nome da correção do condenado, da humanização 
do castigo, do processo e de uma elevação da condição humana. De outro 
lado, a notável expansão e capitalização de novas tecnologias disciplinares 
e de controle, de judicialização, normalização e segurança que 
microfisicamente atravessam nossos corpos (VEIGA-NETO; LOPES, 2015, 
p. 52).  
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Ao final do século XVIII e início do século XIX vemos a gênese do poder que 

Foucault vai chamar de biopoder. Com técnicas que vão complementar o poder 

disciplinar. Evidenciando a sua funcionalidade para agir sobre os grandes corpos 

populacionais, com técnicas de deixar viver, criando políticas públicas como 

campanhas de vacinação. Ou seja, aumenta-se a vida dos sujeitos ao mesmo tempo 

que o estado passa a ter domínio sobre ela. Mapeando e exercendo controle sobre 

toda a população, não se busca apenas corpos dóceis, mas todo um saber 

produzido para uma gestão da massa populacional.  

O biopoder, da forma em que se organiza, garante às instituições da 

sociedade produzirem saberes, tais como igrejas, escolas, presídios e hospitais, 

agem de modo articulado, uma maior forma de controle sobre o grande movimento 

populacional. Nesse sentido, fica claro que o exercício do poder não está localizado 

em um ponto específico ou apenas no Estado, localizando-se dentro das 

instituições, que fazem parte da estrutura social.  

Dessa forma, é que o exercício do poder acaba por atravessar todas essas 

instituições, formando-as, atingindo através de suas técnicas de saber e controle, 

construindo aquilo que Foucault vai chamar de governamentalização. O poder 

caracteriza-se pela permanecia à vida. Ou seja, a decisão de fazer morrer não parte 

de um soberano, as estruturas se organizam para o controle da vida, do fazer viver, 

através das ciências biológicas.  

O poder passa a ser exercido pelas regulações biológicas da espécie, 

garantindo a longevidade das vidas. Segundo Foucault (2014b, p. 148), “São mortos 

legitimamente aqueles que constituem uma espécie de perigo biológico para os 

outros.” Assim percebemos que a posição do poder soberano do direito de causar a 

morte ou deixar viver é substituído pelo poder de causar a vida e devolver a morte. 

Nesse sentido, como já colocamos, passou a ser de interesse do estado 

gerir a vida da grande camada populacional através de diversos mecanismos e 

técnicas de poder, estabelecendo e criando políticas públicas, organizadas através 

dos saberes e legitimadas para causar a vida. O Programa Educacional de 

Resistências às Drogas e à Violência por onde atua a polícia é um desses 
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programas que regula a vida dos jovens nas principais capitais do Brasil, na maioria 

dos casos, nas periferias.  

Devemos pensar na questão que envolve a temática da violência e os 

aspectos dessa questão na contemporaneidade, fato que afeta a vida de todos os 

sujeitos, realizamos uma breve reflexão tendo por base o pensamento de Damico 

“Foucault alertou-nos há pelo menos três décadas sobre o conceito de guerra 

permanente. De modo irônico ele disse que: “os massacres se tornariam vitais” 

(FOUCAULT apud DAMICO, 2011, p.77). 

 

É possível que a guerra como estratégia seja a continuação da política. Mas 
não se deve esquecer que a “política” foi concebida como a continuação se 
não exata e diretamente da guerra, pelo menos do modelo militar como 
meio fundamental para prevenir o distúrbio civil (FOUCAULT, 2012, p. 162). 

 

Observando os processos de transformação do poder, que passou a atender 

uma necessidade do estado em aperfeiçoar as técnicas de disciplinamento, temos 

assim, uma nova motivação para o controle como a gerencia das vidas. Essa volta 

se estabelece através de uma nova relação, se antes no poder soberano a ordem 

era causar a morte ou deixar viver volta-se pela máxima no biopoder causar a vida e 

devolver a morte, essas questões se estabelecem diante dos interesses políticos e 

econômicos da época, como no nascimento da sociedade capitalista.  

 

Mas o que se passou no século XVIII em certos países ocidentais, e esteve 
ligado ao desenvolvimento do capitalismo, foi um outro fenômeno, talvez de 
maior amplitude do que essa nova moral que parecia desqualificar o corpo: 
foi nada menos do que a entrada da vida na história – isto é, a entrada dos 
fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do 
poder – no campo – no campo das técnicas políticas (FOUCAULT, 2014b, 
p. 153). 

 

Os processos de normatização, classificação, higienista, garantia da saúde e 

da segurança pública se darão por garantias asseguradas pelos agentes lobos16: a 

polícia, integrando a nova prática de poder no modelo da biopolítica. Vemos assim, 

que não é mais o controle do poder sobre um só sujeito, mas sim, os saberes 

construídos que são usados para intervir e controlar a vida de todos os sujeitos 

imersos nessa rede de relações de poder na biopolítica.  

                                                           
16 Zygmunt Bauman (2004). Termos usados pelo autor em seu livro Amor Líquido. 
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A seguir realizamos uma exposição sobre análise do discurso sua relação 

com a construção do currículo e como através desses elementos podemos pensar a 

governamentalidade, para uma compreensão mais clara das tramas que se 

apresentam para pensar a educação.  

 

2.2 Conexões com o campo do currículo 

 

A história da verdade, do conhecimento, da justiça e do bem maior está 

relacionada antes de tudo com as necessidades que emergem para uma 

determinada sociedade, podemos pensar sobre isso tendo por base diversos 

fatores, tais quais: posição geográfica, costumes, religião e posições filosóficas. 

Porém, o currículo foi pensado como documentos que organizavam esses 

saberes para serem transmitidos por sujeitos que ocupam uma posição hierárquica. 

Em nossa concepção, defendemos pensar o currículo não apenas como um 

documento que se organiza para a transmissão de conteúdos formulados para se 

trabalhar na educação ou descrevê-lo para que o mesmo seja descoberto, como 

formas para determinar o que ele é ou não é, mas um campo de lutas, contendo em 

si saberes que produzem bases para atuação do poder.  

O currículo enquanto um campo de luta, ocupa espaços, lugares, histórias e 

como tal traz consigo todo um aparato para condução dos sujeitos. Em face disso, é 

pertinente a realização de questionamentos para compreender seus usos, efeitos e 

rupturas. Assim, pensamos o currículo como elemento que se coloca no campo da 

educação que passa a ser atravessado pelas formações sociais, culturais e políticas.

 Dessa forma, não se mostra necessário uma descrição do currículo, como 

algo que precisa ser descrito e detalhado. Mas, o que fazemos é analisar os saberes 

discursivos e os poderes que o recompõem. Em função desses elementos fica 

evidente a busca por ocupar esse campo.  

 

O currículo constitui hoje alvo privilegiado da atenção de autoridades, 
políticos, professores e especialistas. Sua centralidade no panorama 
educacional brasileiro contemporâneo pode ser atestada pelas constantes 
reformulações dos currículos dos diversos graus de ensino, bem como pelo 
incremento da produção teórica do campo (MOREIRA, 1997, p.7). 
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Assim, o currículo entra para o campo de disputa como algo que instituições 

buscam se apoderar, pois, é através do currículo que vemos funcionar os jogos de 

verdades falados anteriormente. As análises das peças curriculares que iremos 

realizar neste trabalho servirá para pensar como esses documentos se deslocam e 

fazem funcionar técnicas disciplinares, como processos de normatização, regulação 

dos corpos, classificação dos sujeitos tendo como suporte o currículo que media a 

ação policial na escola.  

O currículo do programa se insere no campo das forças pelas quais os 

saberes são produzidos e são usados para a manutenção de um certo tipo de poder. 

Nesse sentido, devemos compreender o currículo como espaços de lutas, que 

trazem consigo concepções sociais que devem ser colocadas nesse espaço, 

apresenta-se como algo que pode ser questionado, colocado em xeque para se 

pensar e refletir sobre o que se quer investigar.  

Tomamos a sociedade, o povo e a história como a formas de forjar as 

verdades, o sujeito nessa perspectiva é um construto desses discursos que formam 

tais currículos. Sobre tais efeitos, encampamos uma análise pós-estruturalista do 

currículo como forma de questionar e de colocar em movimento essas verdades e a 

construção desse sujeito.  

 

O currículo constitui significativo instrumento utilizado por diferentes 
sociedades tanto para desenvolver os processos de conservação, 
transformação e renovação dos conhecimentos historicamente acumulados 
como para socializar as crianças e os jovens segundo valores tidos como 
desejáveis (MOREIRA, 1997, p.11).   

 

Este processo carrega o currículo de direcionamentos para que se construa 

um sujeito e que esses absorvam as práticas de condutas dos corpos, internalizando 

normas de comportamentos aceitáveis.  

O poder disciplinar encontrou suas bases na produção de sujeitos 

disciplinados, a princípio que rompessem com seus meios de origem para serem 

constituídos uteis para uma determinada sociedade que se constituiu como 

sociedade disciplinar, ou seja, segundo Alfredo da Veiga-Neto (1996, p. 249), “A 

educação institucionalizada viria a desempenhar papel decisivo, graças à ampla 

difusão social das coações disciplinares, no processo de criar a nova sociedade que 

Elias denominou de civilizada.”   
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E se o currículo era a invenção institucional que colocava ordem naquilo 
que um deveria estudar num dado curso, as disciplinas eram as unidades 
que compunham esse currículo, eram as unidades que materializavam essa 
ordem. [...] enfeixa um conjunto de saberes, agrupados em disciplinas, que 
instituem determinados regimes de verdades. Isso constitui a fração mais 
visível e manifesta daquilo que opera o currículo (VEIGA-NETO, 1996, p. 
253).  

 

Desse modo, a produção de um determinado sujeito se dá através das 

técnicas disciplinares que conduzem os jogos de verdade e de poder, em que ele 

passa a compreender o mundo e a mediar suas relações através dos discursos 

produzidos por essas práticas. O currículo se concretiza como um condutor das 

verdades sobre os sujeitos, sociedade, cultura e sobre todos os aparatos que fazem 

dele um instrumento de controle de condutas funcionando através dos mecanismos 

de conformação e subjetivação.  

Vale ressaltar que essas técnicas disciplinares foram aprimoradas no 

biopoder, passando a possibilitar novas formas de controle com foco na grande 

massa populacional. Em virtude disso, o currículo do programa PROERD compõe 

esse espaço escolar como mais um elemento que serve de referência para 

constituição e controle dos sujeitos e que tais práticas acabam servindo também 

como elemento de referência para alunos e professores que participam das 

atividades programadas no currículo PROERD. 

Com relação às ideias atribuídas para pensar o currículo, concebemos que ao 

se trabalhar organizando conteúdos, pensados para um determinado público, para 

ser inserido em uma localidade específica, acaba por constituir saberes na 

organização dos seus conteúdos e assim, a produção de determinados sujeitos. 

Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2003, p. 15), nas teorias que englobam o campo 

do currículo, envolve-se a construção do que somos. 

 

No fundo das teorias do currículo está, pois, uma questão de “identidade” ou 
de “subjetividade”. Se quisermos recorrer à etimologia da palavra 
“currículo”, que vem do latim curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer 
que, no curso dessa “corrida” que é o currículo, acabamos por nos tornar o 
que somos. 

 

 Embora os debates em torno do campo do currículo ainda perpassem a 

formulação e organização dos conteúdos e dos conhecimentos que esse produz e é 
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também produzido, cabe pensar de modo similar que as produções dos 

conhecimentos que constituem e atravessam o currículo acabam por nos 

constituírem enquanto sujeitos, desse modo Silva (2003, p.16) pensa o currículo 

como construção de identidades  

 

Da perspectiva pós-estruturalista, podemos dizer que o currículo é também 
uma questão de poder [...] Selecionar é uma operação de poder. Privilegiar 
um tipo de conhecimento é uma operação de poder. Destacar, entre as 
múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a 
ideal é uma operação de poder.  

 

Desse modo, fazemos uso do pós-estruturalismo para pensar e questionar as 

ações que embarcam o campo do currículo e os modos de subjetivações aos quais 

são pensados para construção de identidades dos sujeitos que são atendidos pelo 

programa. Esse exposto, nos auxilia a compreensão que o currículo do PROERD se 

organiza de forma ao delimitar o público de suas ações, crianças e jovens de 

escolas públicas, organizando assim, em seus conteúdos para possíveis sujeitos 

vulneráveis dentro desse espaço escolar e que os desdobramentos possibilitam a 

expansão do programa dentro desse meio.  

Vale salientar que o programa não atua com exclusividade em escolas 

públicas17, atende estudantes de escolas particulares, mesmo assim como veremos 

no capítulo de análise através das entrevistas realizadas com os policiais os 

estudantes são entendidos como potenciais consumidores de entorpecentes. A 

compreensão que temos em torno desse processo se dá através das possibilidades 

que se articulam para o funcionamento dos discursos e do poder que operam sobre 

os sujeitos para sua constituição.  

Com a análise desses processos percebemos que a escola é um campo 

mecânico de operações dessas configurações, em que se coloca em captura sobre 

os saberes sobre infância, disciplina, sociedade, civilização e assim coloca em 

movimento uma pedagogia, que viria a contribuir para a disseminação e sofisticação 

do poder disciplinar (VARELA & ALVAREZ-URÍA apud VEIGA-NETO, 1996, p. 257). 

Essas capturas podem ser compreendidas como pontos de convergência das 

                                                           
17 Cabe salientar que essa pesquisa pensou na atuação do PROERD no campo da escola pública. 
Por se tratar do campo de atuação com maior incidência de solicitação. 
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práticas discursivas e não-discursivas no que se refere as questões sociais, 

políticas, econômicas e culturais.  

Assim compreendemos o currículo como um dos elementos que opera no 

ambiente escolar e faz funcionar as engrenagens, colocando em funcionamento 

discursos e relações de poder através das práticas que são desenvolvidas, a 

instituição escolar apresenta um papel fundamental enquanto espaço de 

aparelhamento das técnicas disciplinares agindo sobre as transmissões dos saberes 

para assim, encaminhar os sujeitos para determinadas perspectivas de 

compreensão sobre o mundo e a si mesmo, fazendo desses sujeitos ajustadores de 

suas próprias atitudes, em um processo de normalização.  

 

A produção desses aparelhos se dá a) pelo controle dos tempos de cada 
indivíduo; b) pelo controle dos corpos, o que “implica uma disciplina geral da 
existência que ultrapassa largamente as suas funções aparentemente 
precisas” e c) pela circulação dos poderes (econômicos, político e 
judiciário). É por tudo isso que se assemelham tanto entre si (VEIGA-NETO, 
1996, p. 258). 

 

Desse modo, enxergamos cada aparato que compõem esse modelo como 

uma peça nas engrenagens do poder, em relação da disciplina funcionando como 

procedimento do poder. Estabelecemos conexões sobre como opera cada ‘peça’ 

dessa engrenagem. O currículo como construtor de práticas pedagógicas que 

permeia e funciona como suporte na condução das atividades desenvolvidas pelo 

programa PROERD, a escola enquanto instituição disciplinar que faz operar esses 

aparatos institucionais de controle e o advento da polícia nesse contexto educativo 

que realizam suas práticas diante das concepções de verdades estabelecidas no 

currículo e assim conduzem nesse processo de governamentalidade.  

 

2.3 Construção dos sujeitos ‘anormais’ 

 

 Como já explanamos sobre funcionamentos das formas de poder, iremos nos 

deter nas técnicas do poder disciplinar em funcionamento na instituição escolar, pois 

é nesse espaço que se desenvolvem as atividades realizadas pelo programa 

PROERD. Desse modo, através das compreensões que estamos adotando para 
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pensar como as técnicas do poder disciplinar se articulam a subjetivação dos 

sujeitos e a construção dos anormais. 

A escola reproduz em redes as relações de poder que encontramos na 

sociedade, através das relações entre professores, alunos, funcionários, diretores e 

coordenadores. Isso não é algo inédito, o que temos como sentido é analisar como 

essas relações se dão através do papel dessa instituição disciplinar. Anteriormente, 

explanamos a relação entre o poder e o saber, e a escola é uma instituição onde o 

poder disciplinar produz saberes.  

As instituições disciplinares surgem na sociedade como forma de separar os 

sujeitos, classificar, examinar, vigiar, controlar o tempo, ao passo de um 

acompanhamento contínuo, produzindo saberes sobre esses indivíduos para melhor 

controle detalhado dos corpos, cabe pensar que as técnicas de poder são 

individualizantes por repartir cada um enquanto indivíduo que compõem esse 

espaço, mas também ele é macro em relação as suas ações que são condicionadas 

para grupos maiores. A sociedade disciplinar assim teve seu sucesso devido suas 

técnicas de poder que, legitimam a internação nessas instituições que, por sua vez, 

produzem corpos dóceis e governáveis. 

Em torno dessa questão, envolvem-se as transformações históricas e sociais 

para se pensar para quais direções caminhava a sociedade para que assim, 

pudessem emergir as escolas e as instituições disciplinares. Em seu livro sobre 

infância e família, Ariès (1978, p. 11), pensou na criança retirada do convívio dos 

adultos, com o surgimento de uma concepção de cuidado para com a infância.  

 

A partir de um certo período [...], e, em todo caso, de uma forma definitiva e 
imperativa a partir do fim do século XVII, a escola substitui a aprendizagem 
como meio de educação. Isso quer dizer que a criança deixou de ser 
misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato 
com eles. A despeito das muitas reticências e retardamentos, a criança foi 
separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena, 
antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio. 
Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças 
(como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até 
nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização. 

 

 A vigilância sobre as crianças torna-se mais forte quando os jesuítas ganham 

destaque, não pelas proibições das práticas colocadas como proibidas para esses 
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sujeitos, mas pelas orientações e ensinamentos que tinha como objetivo reformar os 

corpos e as mentes para as práticas morais e religiosas.  

 

Sobre o governo dos meninos serão impostas lentamente as diretrizes e os 
princípios relacionados com a prática e a teoria jesuítica: hão de estar 
continuamente vigiados e cuidados, mas com uma vigilância doce, não 
excessivamente severa para que assim seja aceita e assumida, em primeiro 
lugar, pelos próprios meninos, e, a seguir por suas famílias (VARELA, 1992, 
p. 75). 

 

 Trazemos esse apontamento como reflexão das mudanças que formaram 

acontecimentos para que formulassem modos de tratar a infância, modos de pensar 

a sociedade e de condução dos sujeitos dentro das instâncias disciplinares. Assim, 

compreendemos, como expôs Varela sobre o governo dos meninos ocorrer de forma 

doce, sem modos severos de condução, já mostrando características de um poder 

positivo, para que desse modo se torne mais eficaz e minucioso. Conectado a isso, 

estabelece-se formas de comportamento tido como normal e anormal para cada 

idade, determinando assim as atitudes anormais de comportamento, conhecimento 

que contribuíram para obter informações sobre as demais fases da vida 

(COUTINHO, 2008, p. 55). 

Cabe frisar, que através do aprimoramento dessas técnicas vão se 

estabelecendo novas conexões de poder e saber, para assim pensar os sujeitos e 

produção de novas formas de controle. Os efeitos do poder escolar se expandem 

através dos saberes produzidos sobre os sujeitos que compõem esse campo, os 

estudantes e seus comportamentos imersos nesse ambiente fornecem às áreas 

como a psicologia educacional e a psicopedagogia instrumentos para operar no 

campo do saber. 

 Destacamos que os saberes constituídos por essas áreas passaram a 

determinar os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis, com o intuito de 

estabelecer normas para a formação de um comportamento desejável. Esse 

processo é assim detalhando, esquadrilhando o corpo em numa maquinaria que o 

desarticula e o recompõe. Esse processo faz emergir toda uma ortopedia moral 

sobre o corpo e a alma dos jovens, com a definição de saberes que estabelecem 

uma inocência infantil, transformando a infância em uma etapa em que houvesse 

maior necessidade de modelamento e governo, por meio dos dispositivos 
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específicos de disciplina. E se ao término desse processo os dispositivos ‘falharem’, 

culpabilizam-se os sujeitos por sua “má índole”. 

 

Desse modo, a linguagem não faz a mediação entre o que vemos e o 
pensamento – ela constitui o próprio pensamento. Assim, “quando alguém 
ou algo é descrito, explicado em uma narrativa ou discurso, temos a 
linguagem produzindo uma ‘realidade’, instituindo algo como existente de tal 
ou qual forma (DAMICO; KLEIN, 2012, p. 67). 

 

Dessa maneira, os saberes são construídos e constituídos através das 

práticas disciplinares, fundamentadas na vigilância constante, ou seja, manter os 

alunos em olhar permanente, observar, categorizar, normatizar tornam o poder 

escolar em constante relação. 

 

De uma parte, por exemplo, e entre outras coisas, ele foi crucial para o 
entendimento de que, para o caráter muitas vezes opressor das disciplinas, 
elas também produzem a alma moderna. E mais: que tal produção se dá 
pela ação de um poder menos custoso sobre o corpo, tanto econômica 
quanto politicamente (VEIGA-NETO; LOPES p.63). 

 

Em função das transformações econômicas, políticas e culturais, a 

contemporaneidade vem produzindo estratégias e tecnologias de controle dos 

sujeitos sociais que encontram bases no poder disciplinar (vigilância, sanção 

normalizadora e exame). Os exames fazem uma análise particular de cada um dos 

sujeitos: os casos são descritos, analisados, detalhados, comparados, classificados 

para serem normatizados: “O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao 

uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é específico, o exame” (FOUCAULT, 2012, 

p. 195). 

Na escola, atendendo os interesses políticos e sociais, percebemos uma 

espécie de exame contínuo, fazendo parte de toda vida escolar dos estudantes, com 

técnicas de normatização dos sujeitos e de seus comportamentos tidos como 

“problemáticos”, a partir de normas criadas para distinguir os “bons” e “maus”. Nesse 

sentido, as escolas atuam através do poder e a vigilância, característica das 

instituições disciplinares, formando comportamentos docilizados dos sujeitos que 

são imersos nessas instituições, pois existem interesses de cunho político e social 

ligados nesse comportamento disciplinador.  



 

 

85 

 

 

O exame torna visível as especificidades de cada um ao mesmo tempo em 
que torna o poder disciplinar invisível, ao criar arquivos sobre os corpos e os 
atos que irão se transformar em saber sobre as normas e principalmente 
sobre os desvios ou sobre as indisciplinas (PASSETTI, POUGY, 2015, p. 
249). 

 

A indisciplina pode ser compreendida por comportamentos que ultrapassa os 

acordos de comportamentos determinados por normas e regras escolares. Os 

sujeitos indisciplinados tentam desobedecer a uma tentativa de imposição a própria 

vontade sobre a dos demais membros da comunidade. Essas técnicas de exercícios 

do poder disciplinar deixam evidentes as diferenças individuais, garantindo 

recompensas aos que se deixam levar e se sujeitam tranquilamente às normas 

impostas pela escola e punindo e excluindo os alunos que apresentam 

comportamentos distintos do desejado. Nesse caso, ainda que busquem acabar com 

os infratores, as punições acabam por diferenciá-los em grupos distintos e fechados, 

dando maior visibilidade a eles.  

 

Uma análise cuidadosa desses diagramas apontaria, não apenas como o 
Ocidente penaliza aqueles que não se enquadram nas leis e normas, mas 
desvelaria a emergência de novas práticas de sujeição. Mais: ao descrever 
a emergência do poder disciplinar, vigiar e punir expõe o processo de 
amplificação das forças do corpo em termos econômicos de utilidade, 
desvelando a subsunção dessas mesmas forças em termos de obediência 
política isso porque, o momento histórico das disciplinas fez do corpo uma 
aptidão e uma capacidade que elas procuram controlar (FREITAS, 2015. 
p.75). 

 

Compreendemos que indisciplina é entendida por atitudes e comportamentos 

que se estabelecem contrários às regras do jogo de normas, contra os códigos 

normativos de condutas determinados pelos códigos da instituição escolar, em uma 

tentativa de educar e instruir os sujeitos. Esse tipo de comportamento, apesar de 

presente no contexto educacional, não está presente apenas na rede pública de 

ensino, mas também na rede privada, e acaba ultrapassando as barreiras das 

escolas, em muitos casos os atos de indisciplina atravessam barreiras sociais e 

econômicas. 

A indisciplina escolar encontra-se como uma das principais queixas dos 

professores, as atitudes indisciplinadas acabam por colocar a prova o trabalho e 

autoridade do professor na sala de aula e apesar de ser um assunto alvo nas rodas 
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de conversa entre os docentes não avançamos no debate, pois estamos sempre 

buscando soluções rápidas para mediar as situações, nesse sentido a indisciplina 

continua sendo um obstáculo pedagógico. Segundo Aquino (1994, p.40-41): 

 

A indisciplina seria, talvez, o inimigo número um do educador atual, cujo 
manejo as correntes teóricas não conseguiriam propor de imediato, uma vez 
que se trata de algo que ultrapassa o âmbito estritamente didático-
pedagógico, imprevisto ou até insuspeito no ideário das diferentes teorias 
pedagógicas. É certo, pois, que a temática da disciplina passou a se 
configurar enquanto um problema interdisciplinar, transversal à Pedagogia, 
devendo ser tratado pelo maior número de áreas em torno das ciências da 
educação. Um novo problema pede passagem.  

 

Os profissionais em educação acabam por não saberem lidar com as diversas 

situações que se apresentam e acabam por transferir a condução dos casos de 

indisciplinas para os agentes maiores da escola. Como existem nesse ambiente 

diversas atitudes e situações que podem ser classificadas como atos de indisciplina 

escolar, então deixa de ser um evento isolado e passa a ter razões de desgaste para 

o profissional da educação. 

Desse modo, seja pela falta de preparo dos docentes, pela falta de condução 

do tema na escola ou por questões do campo social e cultural é que não sabemos 

lidar diretamente como essas atitudes. Em muitos casos elas desconcertam e 

colocam a prova a ação didática de conduzir aquele evento. Muitos são os 

questionamentos sobre a melhor condução dos fatos, o diálogo sobre o fato? devo 

punir? devo encaminhar para uma autoridade maior? (gestão escolar) ou 

simplesmente ignorar? Esses questionamentos rondam os pensamentos dos 

professores sobre o tema. 

Refletimos que em muitos casos a indisciplina se articula com relação a dar 

uma resposta ao professor, seja pela ineficiência na condução dos fatos, seja no 

abuso da autoridade e poder, ou simplesmente pela falta de autoridade em sala de 

aula.  

 

Da mesma forma que não é possível supor a escola como uma instituição 
independente ou autônoma em relação ao contexto sócio histórico (isto é, 
às outras instituições), não é lícito supor que o que ocorre em seu interior 
não tenha articulação aos movimentos exteriores a ela (AQUINO, 1994, 
p.41).  
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 Nesse sentido, os debates e questões que pautam a temática estão 

descontextualizados com os fenômenos que estão ocorrendo fora do campo da 

escola. Percebemos um reducionismo ao tratar da indisciplina, falas comparativas 

com tempos anteriores, nos perguntamos sobre o problema da educação. São 

indagações que já ocupam o cotidiano dos profissionais da educação não 

compreendendo os rumos que tomaram a educação.   

A escola ao tentar buscar soluções possíveis acabam por transferir essas 

questões para outras áreas. Dentro do processo histórico de criação dos sujeitos 

anormais percebe-se essa transferência de responsabilização, sendo o sujeito como 

um dos responsáveis pelos atos de indisciplina: “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, 2012, p. 73). 

A partir do momento em que os sujeitos não podiam ser os únicos 

responsáveis pelo seu comportamento desviante, as instituições passaram a 

encaminhá-los para outras instituições como hospitais. Quando se notava em seu 

comportamento características consideradas como condutas desviantes, destacadas 

pelos professores, classificavam-se tais sujeitos como anormais e patológicos. 

Essas questões sempre fizeram parte da realidade escolar de diversas formas, no 

sentido de uma patologização escolar que, de acordo com Luengo (apud 

COLLARES E MOYSÉS, 2010, p.18), “Consiste na busca de causas e soluções 

médicas, ao nível organizacionista e individual, para problemas de origem 

eminentemente social”. 

 Esses mesmos autores afirmam que tais patologias surgem no campo das 

profissões “P” (Pedagogia, Psicologia, Psiquiatria e Pediatria) através de exames 

para obter um maior detalhamento sobre o comportamento indesejado dos sujeitos. 

Não é necessário chegar tão longe para identificar que tais práticas constituem 

também as escolas de hoje, ainda que de modos diferenciados. Devemos ainda nos 

admirar que prisões se pareçam com fábricas, com escolas, com quartéis, com 

hospitais e todos se pareçam com as prisões (FOUCAULT, 2012, p. 187). 

Refletindo sobre o pensamento de Foucault sobre o funcionamento das 

instituições no que ele chamou de “sociedade disciplinar” formam as lentes teóricas 
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que nos auxiliaram na construção de um olhar para as abordagens sobre o tema da 

indisciplina na escola através da ação do programa PROERD, tendo como 

percepção que o próprio programa trata desse tema nos documentos e na música se 

refere as tensões dentro do ambiente escolar. 

Por um lado, o fenômeno social do disciplinamento teorizado pelo referido 

autor teve suas condições em acontecimentos entre os séculos XVIII e XIX, 

ganhando destaque no século XX, período em que os sujeitos como os soldados, 

trabalhadores e estudantes eram envolvidos em engrenagens de uma maquinaria de 

disciplinamento com o objetivo de se tornarem dóceis e produtivos para um 

determinado tipo de sociedade (a disciplinar) que se articula para impor aos sujeitos 

determinadas obrigações, limitações e proibições. Sobre o poder, Foucault (2003, 

p.89) esclarece que: “não é uma instituição e nem uma estrutura, não é certa 

potência de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica 

complexa numa sociedade determinada”.  

O uso dessas ferramentas de análise coloca em movimento a função e a 

velocidade das transformações nos modos de vida dos sujeitos contemporâneos, 

pode estar havendo um descompasso entre as expectativas. Assim, grande parte do 

que se entende e trata por indisciplina escolar pode estar situada na 

incompatibilidade entre as formas de raciocínio daqueles que planejam a escola, 

prevendo um determinado tipo (disciplinar) de situações e comportamentos do 

conjunto da comunidade escolar, e daqueles que vivem essa instituição significando-

a de formas diferentes em função dos novos modos (geralmente instáveis, fluidos e 

movediços) de pensar e viver que caracterizam a contemporaneidade.  

Refletir sobre como as escolas atuam nos dias de hoje, conhecemos de fato 

que o poder e a vigilância praticada pelas hierarquias podem ser caminhos 

confortáveis para garantir um comportamento docilizado dos sujeitos, pensar os 

mecanismos e a função do poder ajuda a refletir no que o estado faz, sendo assim 

compreendemos que existem interesses de cunho político e social diretamente 

ligados nesse comportamento disciplinado.  

 Violência e indisciplina na escola: um processo ambivalente  

Se tentarmos relacionar violência e indisciplina talvez em uma correlação 

rápida podemos encontrar pontos que as aproximam, mas realizar essa análise não 
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pode ser feita para dar sentido raso, pois os processos que as definem, cada uma 

delas no contexto educacional nos mostra pontos divergentes.  

 Na busca por compreensão sobre indisciplina, conceito já trabalhado nos 

estudos voltados da educação, principalmente quando o conceito é usando para 

explicitar casos de desobediência e desordem ou o não cumprimento da ordem 

disciplinar estabelecida nas instituições.  

 Já a violência implica-se ao ato de violentar, agredir, machucar, causar danos, 

mas também nos deparamos com situações de violência psicológica, moral em 

ações que não implica em uma ação direta sobre um corpo produzindo um 

machucado. Cabe pensar, que tanto a indisciplina quanto a violência carregam em 

sim os pesos sociais do que cada uma delas possam representar. 

 Compor uma sociedade que delimita as ações dos sujeitos medindo por 

códigos morais e éticos, que se definem pelas transformações históricas, sociais e 

culturais, nesse campo das regras os sujeitos agem medindo seu comportamento e 

ações dentro desses códigos do ser sujeito individual e no coletivo dentro da 

sociedade. Por mais que busque alternativas em se considerar livre, diante de 

algumas ações, não se é, pois essa liberdade é fornecida para que se crie uma 

sensação de liberdade, mas que você busca o controle das suas ações para pensar 

como sujeitos e principalmente como responsável pelo coletivo que ocupa. Assim 

nos esclarece Passetti e Pougy (2015, p.265) que 

 

O conceito de coletivo pretende desfazer a ideia de unidade e permitir 
entender os indivíduos e os grupos sociais como entidades plurais, em 
movimento e inacabadas, sempre em relação umas com as outras, sempre 
conectadas. 

 

Não violentar se insere dentro desse código estabelecido socialmente, para o 

seu bem e principalmente para o bem do coletivo, nesse sentido você atende uma 

ordem para o bem do coletivo, porém as relações que se estabelecem 

principalmente no campo da escola estão sempre cheias de tensões. Os sujeitos 

passam a ser comprometidos com o coletivo dentro de suas individualidades, ele 

será controlado pelos mecanismos individualizantes e ao mesmo tempo que faz 

parte de um coletivo.  
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Quando a sociedade se limita cada vez mais ao que é da ordem do policial, 
do fiscal, do militar, esquecendo-se dos microscópicos vínculos que 
permitem captar a tessitura da trama social, essa ênfase acaba 
constituindo-se num eficaz instrumento de dominação, expurgando o que 
não é evidente, concreto, transparente, e ocasionando uma exacerbação da 
violência cotidiana. Porém, quando a lógica do querer-viver se impõem, 
surgem tensões que se expressam no interior dos grupos e entre eles. 
Essas forças impedem sempre o êxito completo da dominação (VALERY, 
1994, p. 76). 

 

 A cada vez que as instituições neutralizam as potencialidades dos sujeitos e 

do coletivo, em um processo normalizador e homogêneo, reprimindo as 

potencialidades de atuação em campos as às correntes das relações de poder se 

revelam e as tensões acabam por reverberar subversão as ordens e normas 

estabelecidas.  

 No capítulo de entrada desse trabalho de pesquisa convidei a vislumbrar o 

grafite de uma artista potiguar Eveline Sin. Apesar de muito artístico essa expressão 

foi durante muito tempo criminalizada por ter em suas bases de formação os 

movimentos de rua e da periferia. Hoje o grafite ganha status de artístico e ocupa 

diversas galerias expostas em ruas pelos grandes centros. Contrapondo a essa 

lógica o pixo18 surge como um movimento transgressor que busca uma reflexão do 

que é arte de rua, o que é vandalismo e o que é violência. Os pichadores e 

pixadoras escrevem suas tag19.  

Essa comparação foi feita para demonstrar que todo processo de força existe 

uma contra força, não seria diferente nos campos de luta dentro da escola, 

compreender a indisciplina e a violência que ocorrem dentro da escola não podem 

ficar apenas no campo das classificações dos alunos problemáticos, indisciplinados, 

violentos, delinquentes, anormais. Assim, como o pixo busca comunicar para a 

sociedade suas vozes silenciadas por todo esse sistema e mecanismos de controle 

os atos de indisciplina e violência que ocorrem dentro da escola buscam revelar a 

incapacidade de reconhecer as potências.   

                                                           
18 Os sujeitos escrevem pixo com “X” e não com “CH” como uma tentativa de sobressair as regras 
gramaticais. Como reconhecimento desse coletivo que expressa elemento culturais adotarei essa 
escrita nesse trabalho.  
19 TAG é como essa comunidade define seus traços, eles imprimem algo que querem comunicar, 
frase, desenho ou até seu nome. Buscam lugares mais altos e difíceis para expor suas TAG’s e 
serem reconhecidos pelo seu grupo. 
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Esse não reconhecimento e não pertencimento não formula apenas a 

instituição escola, mas fundamenta outras instituições como presídios, hospitais e 

dão base para a formação de policiais, por exemplo. A escola enquanto campo de 

disputa essas tensões se mostram mais evidentes. 

 

A escola como qualquer outra instituição, está planificada para que pessoas 
sejam todas iguais. Há que afirme: “quanto mais igual, mas fácil de dirigir”. 
A homogeneização é exercida através de mecanismos disciplinares, ou 
seja, de atividades de esquadrinham o tempo, o espaço, o movimento, 
gestos e atitudes dos alunos, dos professores, dos diretores, impondo aos 
seus corpos uma atitude de submissão e docilidades (VALERY, 1994, p. 
78). 

 

 Essas tensões acabam por reverberar situações de violência, quando mais se 

busca a homogeneidade mais evidenciam a diversidade e a diferença. Cabe 

salientar que o processo de violência não encontra suas raízes na escola, a 

violência envolve questões mais complexas, porém a escola enquanto instituição 

não está livre de sofrer as consequências das violências reproduzidas na sociedade. 

Cabe pensar que se a violência acontece no campo social e que a polícia enquanto 

instituição responsável por uma promoção da cultura de paz não vem garantindo a 

sociedade aquilo que é responsável por fazer fora das instituições escolares.  

Podemos pensar também que a presença da polícia dentro do ambiente educativo 

esteja relacionada com um ato de violência, pois existe a violência que não se ver e 

que a vítima não sabe que passa por uma situação de violência. Se considerarmos o 

que é a polícia dentro das localidades periféricas e sua relação com a repressão, por 

exemplo, chegaremos à conclusão que é essa polícia que realizam intervenções nas 

escolas. Usaremos a definição de violência simbólica dada por Pierre Bourdieu 

(2016, p.12): “Violência suave, insensível, invisível as suas próprias vítimas que se 

exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento”.  

Pensar a violência dentro do campo educacional é compreender que ela não 

nasce dentro da escola, mas que nesse ambiente é afetado por todas as 

transformações sociais, culturais e econômicas que ocorrem fora de seus muros. 

Aqui estamos relacionando violência com fatores relacionados ao campo 

educacional e que acaba por legitimar a ação da polícia na escola, bem como sua 
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intervenção no campo da prevenção às drogas e envolvimento com grupos tidos 

como violentos.  

As discussões nesse campo são amplificadas se apontarmos a atual situação 

nas escolas sobre esse tema, mas será que a constituição de uma escola de paz é 

uma escola que anula seus conflitos? Sejam eles relacionados a violência ou a 

indisciplina? Acreditamos que não. A escola tem um papel social de bastante 

importância e abrir mão de dialogar sobre esses conflitos é abrir mão de perceber 

como absorver o melhor deles, é perceber as potencialidades de sujeitos individual e 

no coletivo é sobretudo tutelar nossas escolas a serviço da atuação da polícia 

militar. 

 

2.4 Sujeito, Poder Pastoral, Governamentalidade 

 

 Em busca de empreendemos uma análise sobre a produção dos sujeitos que 

participam do programa de prevenção ao uso de drogas (PROERD), buscamos o 

compreender como se formam esses sujeitos mediante os processos de regulação 

do corpo, estamos então concebendo que os funcionamentos das práticas e teorias 

acabam por serem desenvolvidas dentro do campo escolar como práticas de 

condutas dos sujeitos e como essas condutas são internalizadas pelos mesmos 

como funcionamento de um controle.  

Como já foi exposto anteriormente, essas condutas podem ser direcionadas 

pelo currículo que constitui jogos de verdades e sobre prática dos professores que 

se direcionam a parti dos usos desse documento para pensar esses sujeitos. Existe 

então a compreensão de que o policial do PROERD exerce esse papel de referência 

educadora, pois, o mesmo, passa a ocupar durante alguns dias no período da 

formação a posição hierárquica em ser o porta-voz das teorias e práticas que o 

PROERD pretende levar para as escolas.  

Ao adotarmos a arqueologia e a genealogia estamos pensando na produção 

do sujeito moderno, como através de práticas discursivas e não discursivas que 

constituem algo os objetos. Porém, cabe reforçar que estamos usando tais métodos 

como um deslocamento conceitual, que não fizemos exatamente uma análise 

arqueológica e genealógica, pois esse campo de análise é extenso e demandaria 
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bastante tempo. Para pensar tais questões que envolvem o nosso objeto de estudo 

compreendemos que esse método não se esgota na temporariedade e no espaço, 

ou seja, esse campo garante uma flexibilidade para pensar as questões de 

constituição dos sujeitos. Assim, tomamos por base esse campo para pensar no 

poder pastoral cristão, como modos de produção da subjetivação para assim 

tratarmos a governamentalidade. Em vista disso a questão da violência e indisciplina 

como forma de regulação dos corpos e na constituição do sujeito moral, 

direcionando nosso olhar sobre a lógica do estado no gerenciamento da população 

dentro do campo de análise.  

Como já citamos, Foucault (2012) não irá pensar na violência e na indisciplina 

como punição, como para Nietzsche (2001), que concebia a violência como a ideia 

de penalidade, o aprendizado após a punição, constituindo uma ideia ética de 

punição. Seguindo um caminho diferente Foucault vai pensar na construção de 

conduta dos corpos, e nos processos de que molda condutas e as tecnologias 

usadas para operar essa regulação. Assim, pensar que a regulação das condutas 

dos sujeitos não se dá de forma violenta e com um exercício de repressão.  

 

Enquanto o poder dobra – porque se autojustifica e negocia e, com isso, se 
autolegitima-, a violência quebra – porque se impõem por si mesma. 
Enquanto aquele se dá agonisticamente, essa se dá antagonicamente. Um 
se dá com algum consentimento e até mesmo com sentimento das partes 
envolvidas; a outra se dá sem consentimento e contra o sentimento da parte 
que sofre (VEIGA-NETO; LOPES, 2015, p. 50). 

 

Sobre esse direcionamento para correção das condutas o corpo entra dentro 

da malha como objeto do poder e vem a desempenhar um papel importante, pois 

passou a ser o foco e instrumento em que diversos mecanismos vão operar.  

 

Da ênfase nas violências físicas diretamente sobre o corpo, passou-se à 
ênfase nas privações da liberdade e nos trabalhos forçados. Do espetáculo 
escandaloso dos suplícios, passou-se às práticas punitivas pudicas: “Não 
tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não 
é o corpo mesmo” (VEIGA-NETO; LOPES apud FOUCAULT, 2015, p. 51). 

 

A violência e a produção de punição entram como análise, mas não se 

constituem o objeto principal de atenção, pois entendemos que não se limita no 

campo de pensar as relações de poder, que essas ações estão imbricadas na 



 

 

94 

 

produção dos modos de subjetivação enquanto processo de análise da produção e 

que relacionam também à regulação das condutas dos sujeitos e das populações. 

Foucault (2014, p.418) vai pensar essas regulações do corpo através da ação 

dos dispositivos, que são definidos por agrupamentos heterogêneos que engloba 

desde discursos, construções arquitetônicas e leis, do dito ao não dito existem 

elementos de operação do dispositivo como produção de coisas sobre determinadas 

categorias e esse conjunto de verdades que se produz sobre uma coisa ajuda a 

pensar o dispositivo que funciona como um materializador e produtor de verdades e 

poder, já que pensamos no poder como ação. Ao contrário, no caso da teoria do 

governo não se trata de impor uma lei aos homens, mas de dispor as coisas, isto é, 

utilizar mais táticas do que leis, ou utilizar ao máximo as leis como táticas. 

 

Nascido em uma territorialidade de tipo fronteiriço nos séculos XV-XVI e que 
corresponderia a uma sociedade de regulamento e de disciplina; finalmente, 
um Estado de governo que não é mais essencialmente definido por sua 
territorialidade, pela superfície ocupada, mas pela massa da população, 
com seu volume, sua densidade, e em que o território que ela ocupa é 
apenas um componente. O Estado de governo que tem essencialmente 
como alvo a população e utiliza a instrumentalização do saber econômico, 
corresponderia a uma sociedade controlada pelos dispositivos de segurança 
(FOUCAULT, 2014a, p. 431). 

 

Nesse sentido o uso contextual do dispositivo atende a uma urgência e 

estratégia de seu uso. Em nosso trabalho, compreendemos que o dispositivo opera 

e é pensado para coibir o uso e venda de drogas dentro e fora da escola, podemos 

dizer que o dispositivo que entra em uso é o dispositivo da segurança que acaba por 

possibilitar diversos movimentos na produção das regulações do corpo em uma 

anatomopolítica que caracteriza o primeiro aspecto do poder sobre a vida. 

 

O dispositivo segurança humana permite que a educação de cada criança e 
jovem no mundo todo, e principalmente os considerados vulneráveis, seja 
regulada por uma perspectiva da segurança individual e ao mesmo tempo 
global, corroborando o controle e o monitoramento contínuos e ações de 
tolerância zero, como as que ocorrem em periferias dos grandes centros 
urbanos desde o final do século XX (PASSETTI, POUGY, 2015, p.260). 

 

Na entrevista realizada, o coordenador do PROERD/RN, Tenente Romão 

Inácio, explica que o currículo do programa trabalha com adaptação nas linguagens 

que são direcionadas para o contexto escolar, sobre diferentes anos de 

escolaridade, pensando uma determinada prática para educação infantil, outra para 
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os estudantes do 5° ano e outra para os adolescentes no 7° ano, dotados de uma 

série de conhecimentos formulados sobre esse grupo, como os conhecimentos das 

áreas da pedagogia e psicologia. Essa metodologia ainda conta com cartazes 

expostos pelos policiais em sala de aula para as crianças da educação infantil e a 

linguagem musical. Todos esses elementos constituem como práticas para não 

apenas transmissão dos conteúdos, mas como forma de operar sobre os públicos 

que se quer atingir.  

 

Outra coisa que eu gostaria de frisar é que dentro da ação do PROERD o 
policial deve desenvolver e adequar o maior número de linguagens 
possíveis. Então temos a consciência de quando se vai levar conceitos para 
qualquer que seja o grupo é preciso ter cuidado como será tratado com 
aquele grupo. Assim, tratamos com crianças, adolescentes, tratamos como 
professores, funcionários e dentro de realidades diversas rede pública e 
privada em situações de risco e vulnerabilidade ou de baixos riscos e 
vulnerabilidade, então é preciso que o discurso não seja engessado, o 
discurso precisa ser flexível para que seja alcançado pelo maior número de 
pessoas possíveis (TENENTE ROMÃO INÁCIO, 2017). 

 

Nesse sentido, o processo de individualização vem a dar conta da 

anatomopolítica disciplinar do corpo, se refere a um conjunto de regulações de 

condutas, tecnologias pensadas para regular a conduta dos, como um espaço em 

que o poder opera, atravessando esse corpo através das práticas, sanções, políticas 

que são dispostas para o corpo que precisa ser regulado, dentro do jogo de 

conhecimento passa a ganhar mais visibilidades pelas áreas pedagógicas de 

atuação. “Ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, que 

responde, que se torna hábil ou cuja as forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2012, p. 

117).  

Dessa forma, cabe pensar no processo da disciplina que se opera através de 

técnicas de poder que tem por objetivo o corpo dos indivíduos, que possibilita o 

controle minucioso desses corpos, em um processo de sujeição, em um 

procedimento de utilidade e docilidade, cabe pensar em todo esse processo como 

utilidade para atender as mudanças econômicas e políticas que emergiam.  

O segundo aspecto de operação da vida, como já exploramos com mais 

detalhe anteriormente é o biopoder, que cria uma operação sobre o corpo e sobre 

população, então quando se pensa no biopoder, estamos refletindo sobre o 

gerenciamento das vidas, que se mantem produtiva diante do funcionamento dos 
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corpos populacionais através das criações de políticas públicas que garantam uma 

forma específica de vida. 

Desse modo, segundo Foucault (2014b, p. 424), o modelo de governo por 

parte da família vai dando espaço para outro modo do exercício do controle “A 

família como modelo de governo vai desaparecer. Em compensação, o que se 

constitui nesse momento é a família como elemento no interior da população e como 

instrumento fundamental.” Ou seja, a família passa a integrar esse foco de ação do 

biopoder. 

 

A partir do momento em que, ao contrário, a população aparece como 
absolutamente irredutível à família, esta passa para um plano secundário 
em relação à população, aparece como elemento interno à população, e 
portanto não mais como modelo, mas como segmento. E segmento 
privilegiado, à medida que, quando se quiser obter alguma coisa da 
população – quanto aos comportamentos sexuais, demografia, ao consumo, 
etc. (FOUCAULT, 2014b, p. 424-425). 

 

A ação do PROERD também se volta para a família, no currículo comunitário 

do programa. Percebe-se que a família entra como apoiadora das diretrizes da ação 

policial dentro do contexto escolar e como foco dessa ação, pois foi pensada para 

ser tratada através dos ensinamentos das lições do currículo PROERD. A família 

também aparece representa na logomarca de divulgação do programa como 

compondo a tríade da condução dos sujeitos na escola: Polícia, Escola e Família. O 

Leão é a mascote do programa, representa a força para resistir as drogas.  

 

Figura 2 – Logomarca do PROERD 

 

Fonte: PROERD Brasil. Acesso em: 05/10/2017. 
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Com o intuito de estabelecer uma conexão entre escola e família o programa 

acaba por educar os corpos dos parentes no processo de formação. As atividades 

são pensadas para serem desenvolvidas individualmente, com os colegas e com a 

família. A pedagogia do príncipe assegura a continuidade ascendente da forma de 

governo; a polícia, a continuidade descendente. E, nos dois casos, o elemento 

central dessa continuidade é o governo da família, que se chama de economia 

(FOUCAULT, 2014a, p. 413). 

Nesse sentido o PROERD acaba por conseguir ampliar a sua rede de 

discurso para além do campo escolar atingindo não só os estudantes mais o corpo 

de população. Essas análises ficarão mais evidente no terceiro capítulo deste 

trabalho. O governo de si mesmo, que diz respeito à moral; a arte de governar 

adequadamente uma família que diz respeito à economia; a ciência de bem 

governar o Estado, que diz respeito à política (FOUCAULT, 2014a, p. 412). 

Em virtude desses apontamentos empreendemos essas análises para pensar 

na emergência do conceito de população dentro do biopoder. Mesmo que de forma 

ínfima é no conceito de população que os governos vão pensar nas políticas 

públicas, que não atenda apenas o indivíduo, mas que pensa essa questão 

englobando a ideia de corpo populacional. Criando assim, as políticas públicas 

através das tecnologias de conhecimento de população: estatísticas e ciências, por 

exemplo, que assumem o exercício de trabalhar com esses sujeitos dentro das 

análises quantitativas. 

 

A população aparece, portanto, mais como fim e instrumento do governo 
que como força do soberano; a população aparece como sujeito de 
necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas mãos do 
governo; como consciente, ante o governo, daquilo que ela quer e 
inconsciente em ralação àquilo que se quer ela faça (FOUCAULT, 2014a, 
p.425-426). 

 

Dentro das análises do poder, cabe voltar-se a perspectiva da bipolítica fazer 

viver e deixar morrer. Ela nos auxilia na compreensão do processo de legitimação da 

ação do programa PROERD dentro do campo escolar. Como os sucessos das 

políticas desenvolvidas pelo estado passam por técnicas quantificáveis e assim a 

garantia reguladora dos corpos, consideram-se válidos que ao existir dentro desses 
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números quantificáveis sujeitos que ficam distantes do consumo e venda de drogas 

então os métodos desenvolvidos são considerados eficazes, porém ainda dentro 

dessa perspectiva, mesmo que alguns ainda após passar pelo programa seguir por 

caminhos diferentes do proposto pela regulação, se retira do estado a 

responsabilidade sobre esses indivíduos. Nesse sentido o discurso do PROERD é 

muito importante enquanto objeto de análise, pois ele quantifica a vida diante das 

mortes causadas pela venda e o uso de drogas.  

Essa tônica discursiva nos faz enxergar que as técnicas de poder buscam 

enquanto campo de atuação o controle individual dos sujeitos, com o cuidado de si 

como garantias para processos de manutenção da vida, garantindo a ordem dentro 

de uma concepção de regulação e aprendizados de condutas e a biopolítica para se 

constituir enquanto poder precisa das táticas do cuidado de si. Ou seja, como um 

conjunto de práticas o cuidado de si se estabelece através das linguagens médicas, 

biológicas, pedagógicas, psicológicas que nos regulam sem que seja percebido 

pelos sujeitos, dentro das linguagens pedagógicas. Envoltos em práticas de 

regulação dos indivíduos atingindo o corpo populacional. 

Pensando na dinâmica da tríade das instituições polícia, escola, família, 

estamos enxergando essas instituições através das funções exteriores, de maneira 

distante aos arredores, e suas funções, estratégias e as táticas para pensar o que 

essas instituições fazem, não como uma descrição, mas como uma forma de olhar 

como essa tríade se relaciona com o sujeito. Ou seja, como nos jogos das relações 

o objeto conforma e conduz os sujeitos para um determinado caminho.  

Desse modo, chegamos à ideia de governo, como um governo de si e 

governo dos outros, pensada por Foucault através de uma concepção em que os 

sujeitos desenvolvam uma percepção de si, em um caminho de autogestão para que 

isso torne-se efeito para pensar o governo dos outros. Desse modo, governo 

relaciona-se com a ideia de condução de alguém ou algo, como uma maneira de pôr 

em movimento e em circulação as relações que se estabelecem os discursos, os 

saberes e o poder.  

De acordo com o que foi colocado, considerando os aspectos de governo, 

Foucault em um dos seus cursos ministrados: Segurança, Território, População 

(1977-1978). Resgata o dispositivo de poder pastoral, na busca de compreensão 
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como os indivíduos lidam com os exercícios de poder e como nesse processo se 

constituem sujeitos. Em virtude disso, o poder pastoral é evidenciado por ele como 

um poder individualizante e como símbolo do pastor do rebanho de ovelhas. Esse 

poder se solidificou nas estruturas do estado e tem por função colocar em circulação 

discursos de fazendo o bem conduzindo as possibilidades de vida. “Governo é uma 

correta disposição das coisas de que se assume o encargo para conduzi-las a um 

fim conveniente” (FOUCAULT, 2014a, p. 416).  

Nesse processo, cabe refletir que os sujeitos escolares são pensados pelos 

modos de condução, ou seja, os estudantes são colocados diante de algumas 

teorias como sujeitos que necessitam de algum tipo de orientação e condução. 

Assim, evidencia a falta de autonomia dos estudantes ao não serem indagados a 

sobre se querem ou não participar das ações educativas desenvolvidas pelo 

PROERD. Em virtude dessa concepção de sujeito, a escola e as práticas, teorias 

que a circula, pretendem, enquanto objetivo, atender uma concepção de sujeito, 

aquele que precisa ser moldado, direcionado e conduzido.  

Os princípios seguidos pelo poder pastoral vão dar conta da sua forma de 

funcionamento para o bom governo. Caracteriza-se pela transferência exaustiva; 

que expressa a confissão do indivíduo, apesar do pastor dar conta de todo rebanho 

ele precisa garantir o contato individual como cada um. Nesse sentido, fazendo com 

que todos acreditem estarem em uma vigilância. O princípio da inversão do 

sacrifício, que ressalta que se no poder do soberano os indivíduos eram 

sacrificados, no poder pastoral é a figura do pastor que precisa demonstrar o seu 

sacrifício e por último o princípio de correspondência alternada, nesse princípio a 

ovelha20 reconhece e legitima a função do pastor constituindo tecnologias de 

correspondência.  

Ao levar em consideração esses aspectos de condução atrelada à ideia de 

governo, o poder pastoral vai se justificando pelo movimento dos indivíduos, bem-

fazer, produzindo justificativas atrelada à ideia de bem para o indivíduo, garantia de 

bem-estar. Sua justificação máxima é a salvação do rebanho, em que se manifesta 

                                                           
20 Iremos usar a metáfora do pastor de ovelhas para pensar o poder pastoral. A mesma metáfora 
utilizada por Michel Foucault (2009) para explicar como se dá essa forma de poder. Nesse sentido o 
pastor é o policial do PROERD que age como referência de condução para os caminhos, Ovelhas 
são as crianças e jovens que participam do programa. Nessa relação, qualquer sujeito que pensar 
nessa relação pode ocupar o lugar do pastor. Professor, mãe, cuidador e etc.  
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pela arte do cuidado, do zelo, aplicação infinita desse modo de poder, ou seja, não é 

um poder que repreende ou que usa a violência. Essa forma de governo se exerce 

produzindo mecanismos de obediência através da concepção de fazer o bem.  

 

Temos agora os significados de ordem moral. “governar” “conduzir alguém”, 
seja no sentido, propriamente espiritual, do governo das almas-sentido 
então plenamente clássico, que vai durar e substituir por muito, muito 
tempo-, seja de uma maneira ligeiramente defasada em relação a isso, 
“governar” pode querer dizer “impor um regime”, impor um regime a um 
doente: o médico governa o doente, ou o doente que se impõem certo tipo 
de cuidados se governa (FOUCAULT, 2008, p. 163). 

 

 Nessa função de governo, está atrelada a ideia de dar subsistência a vida, 

possibilitando vida aos indivíduos através dos caminhos de condução do pastor, mas 

que, ao mesmo tempo, funciona como ouvidoria, que tem a emergência da 

confissão, a consciência de si, em um exame constante que precisa ser 

apresentado. Assim, em uma analítica de defesa da vida acaba por atingir a todos, 

mas o sujeito precisa perceber que ele deve dar conta do si em prol do todo. Desse 

modo, direcionamentos de obediência com virtude, submissão com princípio de 

ordem e a renúncia da vontade própria como sacrifício pelo todo.  

 

A Idade Clássica inventou técnicas de poder, enfim, como as que podem 
ser transferidas para suportes institucionais muito diferentes, como os 
aparelhos de Estado, as instituições, a família, etc. A Idade Clássica, 
portanto, elaborou o que podemos chamar de uma “arte de governar”, 
precisamente no sentido em que se entendia, nessa época, o “governo” das 
crianças, o “governo” dos loucos, o “governo” dos pobres e, logo depois o 
“governo” dos operários (FOULCAUT 2010, p.42). 

 

 Assim, para Foucault o pastorado cristão é o prelúdio da governamentalidade, 

que se caracteriza como uma forma de poder que se desenvolve com o objetivo 

sobre as condutas dos indivíduos, não se exerce sobre um território, essa forma de 

governo age sobre as condutas voltadas para os corpos dos sujeitos. Michel 

Foucault vai pensar o conceito de governamentalidade como uma introjeção do 

poder no próprio indivíduo. Como eixo para tratar essa questão, estamos adotando 

esse conceito como um processo de condução das crianças e da juventude da 

periferia como um autogoverno, assim como, o currículo do PROERD atravessa 

esses sujeitos e colocam em movimento essas relações de poder. O campo mais 
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amplo ao qual os estudos foucaultianos se aproximam da perspectiva pós-

estruturalista é envolto na análise das práticas de poder. 

 Nesse ponto a governamentalidade em Foucault (2014c, p.32) se dá por uma 

análise sem território ou instituição, o entendimento dessa forma de governo volta-se 

para o sujeito, de como nessas relações acabam por interiorizar as vozes dos 

direcionamentos, em uma forma de dobrar-se, converte-se e convencer-se para se 

constituir enquanto sujeito de um determinado grupo. Levando para pensar a 

construção de uma moral, que entendemos como um conjunto de valores e regras 

de ação proposto aos indivíduos através dos “aparelhos prescritivos diversos, como 

pode ser a família, as instituições educativas, as igrejas, etc.” 

 

Com essas reservas pode-se chamar “código moral” esse conjunto 
prescritivo. Porém por “moral” entende-se igualmente o comportamento real 
dos indivíduos em relação aos valores e regras que lhes são propostos: 
designa-se, assim, a maneira pela qual eles se submetem mais ou menos 
completamente a um princípio de conduta; pela qual eles obedecem ou 
resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam ou 
negligenciam um conjunto de valores.  

 

Sobre esse propósito, o governo de si é um governo da moral. Os sujeitos e 

os grupos se conduzem em relação ao sistema das normas que se estabelecem 

para condução dos corpos, dentro dos mais variados sistemas, determinando 

maneiras contando com os comportamentos transgressores, os indivíduos e os 

grupos se conduzem. “A maneira pela qual se deve constituir a si mesmo como 

sujeito moral, agindo em referência aos elementos prescritivos que constituem o 

código” (FOUCAULT, 2014c, p.33).  

Deslocando para análise conceitual, o PROERD possui uma linguagem 

específica, para cada grupo que se quer atingir, sua música se estabelece dentro 

desses sistemas de regras morais da sociedade, carregada das linguagens 

pedagógicas e instituída mediantes os saberes realizados através dos exames 

individualizados, fazendo ouvir esses jovens que participam dos direcionamentos de 

condutas adotados pelo programa.  

 Dessa forma, a constituição do sujeito moral liga-se ao modo de sujeição, ou 

seja, com relação à maneira pela qual o indivíduo constitui sua relação com esses 

regimes e regras morais ligando-se à obrigação de colocá-las em prática. Isso 
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possibilita discutir a constituição dos jovens, reproduzidos e conduzidos por 

programas de políticas públicas de segurança, programas governamentais, que tem 

por espelho ações neoliberais, para o distanciamento do estado. 

 

Assim, pluralizam-se políticas de estado que passam a definir e veicular um 
modelo de juventude, família e maternidade, uma vez que eles são o 
público-alvo das campanhas de cunho educativo e social [...] 
comparecimento em ações voltadas à infância; participação em ação que 
objetivam a diminuição da violência, entre outras (DAMICO; KLEIN, 2012, p. 
69). 

 

Desse modo, ao considerar os referidos aspectos, é importante ressaltar o 

funcionamento dessa forma de governo, aplicado sob uma visão do acontecimento 

do presente, a saber, o programa aqui analisado, e como o mesmo passa a 

contribuir na formação cognitiva dos jovens.  

 A confiança, a postura que o programa busca obter dos indivíduos que 

passam por seus exercícios e lições, são pautadas no movimento que garantam aos 

sujeitos o governo de si, do pensar por si em um processo de autonomia, mas que, 

na verdade, esses indivíduos acabam entrando e sendo conduzidos, pastoreados, 

civilizados e encaixados dentro de um molde, em que eles passam a reproduzir e 

operar os mecanismos das relações de poder as quais ele foi exposto, ou seja, 

através do poder pastoral, que percebemos a internalização dentro dos corpos dos 

sujeitos, “as marcas”, os ensinamentos, os dispositivos de vigilância, que acabam 

por gerar o controle. Primeiro por um policiar-se, depois por um policiamento dos 

corpos.  

 Entender como se dão as estruturas dos programas de segurança pública, e 

como essas estruturas acabam por serem inseridas em contexto escolar, a que essa 

inserção serve, e como essas buscam atingir uma determinada população alvo, é 

possível compreender través de uma prática de governo dos homens entre si. Ao 

levar em consideração esse aspecto pensar as políticas públicas como instrumentos 

de introjeção dessa forma de governo, 

 

As políticas de segurança tornaram-se elementos centrais da agenda 

política de nosso país, com propostas de soluções dirigidas aos jovens 

homens, principalmente de grupos considerados em situação de risco e 

vulnerabilidade social (DAMICO; KLEIN, 2012, p. 65). 
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 Partindo da concepção de que o objeto de governo são os sujeitos em suas 

relações consigo e com os outros, podemos pensar como os indivíduos passam 

internalizar esse modo de governamento. Desse modo, tal concepção teria como 

objeto principal o controle das condutas dos homens é segundo Michel Foucault, no 

poder pastoral cristão que se insere as práticas de governo como prelúdio às 

políticas de governamentalidade.  

 

E é possível que, se o Estado existe tal como ele existe agora, seja 
precisamente graças a essa governamentalidade que é ao mesmo tempo 
exterior e interior ao Estado, já que são as táticas do governo que, a cada 
instante, permitem definir o que dever ser do âmbito do Estado e o que não 
deve, o que é público e o que é privado, o que é estatal e o que não-estatal. 
Portanto, se quiserem, o Estado em sua sobrevivência e o Estado em seus 
limites só devem ser compreendidos a partir das táticas gerais da 
governamentalidade (FOUCAULT, 2008, p. 145). 

 

 Essa perspectiva evidência o Estado tal qual conhecemos hoje, ou seja, 

através desse processo que se estabelece as práticas e os novos mecanismos do 

estado moderno. O PROERD, enquanto política pública do Estado, emergindo no 

contexto educacional como uma forma de governo, se utilizando de práticas e 

técnicas específicas de atuação direcionada para um público também específico.  

 Essas políticas investem na concepção de solucionar algum tipo de problema 

que emerge na sociedade, utilizando-se do amparo das famílias e da sociedade 

enquanto conformam indivíduos que se submetem às políticas públicas. Agindo 

sobre as subjetividades ao passo que delimita e definem caminhos, modos de agir e 

se portar mediante a aplicação das práticas, ao mesmo tempo em que se faz usos 

das recompensas e do bem proporcionado pelas ações.  

Dessa maneira, o que está por trás de toda análise não é apenas o fato de 

coibição do uso e venda de drogas dentro da escola, mas um funcionamento de uma 

técnica de poder sobre um determinado grupo. Compreender o funcionamento 

dessas técnicas é uma forma de análise e entendimento do funcionamento desse 

poder, que se dá por relações, sem pontos fixos, territórios ou centros, mas que se 

movimenta e faz movimentar-se possibilitando novas relações nessa estrutura que é 

a relação de saber e poder.  
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3. A EMERGÊNCIA PARA PENSAR O CURRÍCULO DO PROGRAMA 

EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIAS ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA – PROERD 

 

Nosso aporte teórico nos deu base para pensarmos as problemáticas que 

estamos abordando na pesquisa. Nesse intuito, analisaremos o currículo direcionado 

pelo PROERD/RN aos alunos do 5° ano do Fundamental. Em virtude de ligarmos os 

pontos da ação desenvolvida por policiais militares no ambiente educativo com as 

teorias que relacionamos para pensar as questões que foram levantadas nesta 

dissertação compreendendo assim como se dá o processo de interação entre o 

policial agente da ação desenvolvida do PROERD com o aluno através do 

documento curricular em questão. Nesse sentido, este capítulo traz um olhar mais 

atento ao documento curricular do programa, em uma perspectiva emergente sobre 

seus exercícios e tarefas. Buscamos estabelecer conexões entre algumas 

ferramentas teórico-metodológicas dos estudos foucaultianos e as abordagens 

educativas encontradas no currículo do programa e utilizando a entrevista realizada 

com os policiais, estaremos estabelecendo as bases para a análise dos discursos 

presentes nesse documento. 

Ao levar em consideração esta perspectiva, é importante situar que até este 

momento foi dedicado esforços para produzir uma reflexão sobre os problemas que 

estamos expondo. Destrinchando os conceitos que foram deslocados para pensar o 

nosso objeto de estudo e situar sobre como funciona essa política pública de 

segurança direcionada aos jovens, principalmente aos que se inserem nas periferias 

e dessa forma perceber como as malhas discursivas e do poder vão se 

entrelaçando, deslocando e se movendo para legitimar as verdades que funcionam 

como bases para que se desenvolva as ações da Polícia Militar dentro do ambiente 

escolar.  

Buscamos destacar elementos que fundamentam o processo de ensino do 

Programa de Resistência às Drogas, analisando o contexto e o local onde se insere 

com maior ênfase, delimitando como funciona o processo, através principalmente 

dos conceitos que estamos movendo para este trabalho. Pensar os discursos por 

trás dessas ações, para construir nossas análises, em um deslocamento conceitual 

das teorizações foucaultianas, é que almejamos contemplar e contribuir com novas 



 

 

105 

 

reflexões sobre esse novo aspecto: a ação educativa da Polícia Militar dentro das 

escolas e como tais práticas configuram as condutas dos jovens instituindo relações 

de governamentalidade ferramenta dos estudos foucaultianos que utilizaremos para 

refletir e pensar as ações curriculares do PROERD nas escolas. Vale destacar que 

não se trata de um trabalho que busca compreender o processo de militarização das 

escolas, mas com o intuito de perceber que através dessa ação desenvolvida pela 

polícia funcionou como prelúdio para ação e processo de intervenção e ocupação de 

escolas pelo país.  

Além desses, há outros aspectos relevantes para se analisar esse processo 

de ação da polícia dentro da escola. A instituição escolar não é um elemento isento 

ao que acontece na sociedade, nem tão pouco está imersa em uma bolha que 

separa e protege suas estruturas das violências. Esse é um problema estrutural, 

mas tais estruturas acabam por serem invisibilizadas pela guerra que se estabeleceu 

para combater o uso e a venda de drogas. Refletir, descrever e entender são os 

princípios que vão gerar os argumentos que nos servirão de base nesse capítulo. 

 Uma breve introdução: O currículo PROERD 

O documento que iremos trazer para análise tem como aspecto servir de 

mediador na relação policial e estudante. Construído com base no programa Drug 

Abuse Resistence Educacion (Dare) surgido no ano de 1983, nos Estados Unidos. 

Apesar dessa influência cada currículo é adaptado de acordo com aspectos 

considerados relevantes e que atenda as necessidades apresentadas para suas 

realidades. Esse documento curricular do PROERD do ensino fundamental ao qual 

iremos analisar foi confeccionado em parceria com o Ministério Público do Trabalho 

no Rio Grande do Norte.  

O documento ainda traz consigo possibilidade de utilização por parte dos 

professores em ala de aula, abrangentes áreas de conhecimento como Português, 

Matemática, Ciências, Geografia, História, Ética e Formação Social, Artes e 

Educação física. No início do documento o estudante conhece do que se trata o 

PROERD bem como, questões relacionadas ao seu desenvolvimento que se for 

satisfatório o aluno receberá em uma solenidade a certificação de aluno PROERD.   

O currículo é dividido em 11° lições com mais 3 lições suplementares. Na 

lição 1°, por exemplo, é realizada apresentação, regras de convivência e diálogo de 
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como se estrutura as aulas do PROERD, nas lições seguintes os temas abordados 

são sobre as substâncias químicas, como cigarro, maconha, álcool, Inalantes. 

Depois das substâncias os temas são relacionados ao Bullying, as bases da 

amizade, decidindo de forma confiante e ação pessoal são temas abordados no 

currículo do PROERD. Os exercícios suplementares são sobre o crack, resistindo as 

gangues e a violência em grupo e seguindo exemplos positivos. A seguir, 

realizaremos a análise dos discursos e enunciados presentes no currículo do 

PROERD, estabelecendo como uso as ferramentas de operações foucaultianas para 

pensar sobre os discursos sobre violência, indisciplina e governamentalidade.  

 

3.1 O foco das ações do PROERD com relação à violência e à indisciplina na escola 

 

A análise do currículo PROERD que estamos empreendendo neste trabalho 

segue uma compreensão das conjunturas políticas, sociais e históricas já 

consolidadas, mas essa análise se desenvolve através de um exercício de pensar 

essa consolidação. Nossa expectativa é, antes de tudo, um novo olhar sobre a 

questão da ação policial, do poder disciplinar que engloba essa ação, da construção 

de verdades a partir de um currículo e, sobretudo, como essa política de segurança 

pública acaba por moldar o comportamento, produzindo verdades sobre as 

condutas, principalmente de jovens e crianças moradoras das periferias, através das 

práticas pedagógicas e metodologias desenvolvidas pelo programa.  

Todo nosso aporte teórico serviu de condução a esse momento, portanto é 

aqui necessário frisar mais uma vez os caminhos desta dissertação, os objetos aos 

quais ela busca, para assim, não haver desvios do trajeto. Não há em nossas 

palavras sentimentos negativos com relação à polícia, nem à escola, nem sequer a 

qualquer instituição, pois não queremos incentivar ou sobressair às regras escolares 

ou até mesmo julgar como negativa a ação desenvolvida pelo PROERD, mas 

estamos buscando investigar quais os movimentos que se deslocam, as estruturas 

possíveis para a formação de determinadas verdades, como quando lemos em 

Foucault (2011, p. 60): 
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Procurar cercar as formas da exclusão, da limitação, da apropriação de que 
falava há pouco; mostrar como se formaram, para responder a que 
necessidades, como se modificaram e se deslocaram que força exerceram 
efetivamente, em que medida foram contornadas.  

 

Iniciamos nossa análise trazendo uma reflexão com relação às escolhas dos 

locais nos quais serão implantadas o programa. Temos enquanto conhecimento que 

a implementação do programa vem devido à solicitação dos gestores das escolas 

públicas e privadas e pela necessidade de atuação, principalmente nas escolas em 

que o histórico de violência e indisciplina são tidos como fatores para a atuação, por 

exemplo, como explicou o Tenente Romão Inácio (2017):  

 

Como os programas são desenvolvidos por policiais militares, então passa a 
ter como referência de atuação a rede estadual de ensino, o que não 
interfere a ação em escolas da rede municipal e nas escolas particulares. 
[...] A proporção de turmas contempla a rede pública em maior número e 
menor número da rede privada. Outro aspecto que incide no atendimento é 
feito em relação a urgência de atendimento, as escolas passam por um 
levantamento a cada semestre. Observamos o estado daquela escola se é 
um estado crítico e se o atendimento do programa preventivo vai ser 
essencial para mudar aquela realidade. 

 

 Diante do que foi colocado pelo Coordenador PROERD/RN as escolas 

selecionadas podem surgir de solicitações realizadas pela gestão para o 

desenvolvimento das atividades do programa, mas o que chamou atenção foi o 

aspecto da escolha através de levantamento da situação de vulnerabilidade e estado 

crítico, podemos compreender a criticidade por escolas que estão localizadas em 

regiões onde a incidência de violência é considerada elevada pelo grupo 

coordenador do projeto, pois como ocorre um levantamento prévio dos dados de 

segurança das localidades onde estão situadas as instituições de ensino. Ainda 

segundo os policiais do programa, existem escolas do turno noturno que só 

funcionam com a presença do policial da Ronda Escolar ou do PROERD, nesse 

processo criando uma dependência da presença desse agente na escola.  

Retomo aqui o decreto nº 28.639, de 21 de dezembro de 2018. Em seu Art. 8° 

Para fins de implementação do PROERD/RN nos estabelecimentos da rede estadual 

de ensino, caberá aos interessados:  

 

I – solicitar a implantação junto ao Comando-Geral da Polícia Militar do 
Estado do Rio Grande do Norte, especificando o nome do estabelecimento, o 
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calendário letivo, a quantidade de turmas a serem atendidas e o horário 
específico destinado na grade curricular, atendidos os requisitos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, e demais normas pertinentes. 

 

Desse modo, o solicitante deve direcionar seu pedido ao comando geral da 

polícia militar do Rio Grande do Norte, com dados completos sobre instituição, 

turmas a serem atendidas, bem como bairro e outros elementos que podem 

direcionar a ação do programa na instituição escolar. 

Diante desses aspectos apresentados a figura do policial dentro do contexto 

escolar, surge como a figura do salvador para muitos profissionais da educação, 

como um amigo infalível para uma série de pais e como um novo passo nas políticas 

públicas de segurança, desenvolvendo um trabalho que é chamado de trabalho de 

aproximação.  

Os aspectos que envolvem aproximação, possibilitam um conhecimento 

prévio da área de atuação, bem como do púbico com o qual se vai desenvolver as 

atividades. Os aspectos do exame, são presentes para que se possibilite um 

controle minucioso desses espaços, fazendo funcionar o modelo panóptico21 de 

Jeremy Bentham. Dentro desse contexto, cabe ressaltar que a atuação do programa 

PROERD se desenvolve mais efetivamente nas Zonas Oeste e Zona Norte do Natal, 

em que a demanda e os aspectos críticos sob a perspectiva da venda e consumo de 

drogas é elevado, os índices de violência dos bairros dessas localidades são 

considerados pelos policiais como zonas de risco22.  

 

Anteriormente ele visita a escola, faz toda uma aproximação com a 
comunidade escolar, direção coordenação. Apresenta o programa e a 
acaba abrindo as portas para o instrutor e ele começa a desenvolver a 
atividades semanalmente (TENENTE ROMÃO INÁCIO, 2017). 

 

                                                           
21 Termo utilizado pelo jurista e filósofo inglês J. Bentham em 1785, para explicar como seria um 
presídio ideal. Que permite um único vigilante vigiar todos os prisioneiros, sendo que estes não 
saberiam se estavam ou não sendo vistos. Esse sistema não serviria apenas as prisões, mas todas 
as outras instituições em que houvesse a necessidade de um controle minucioso dos corpos.     
22 O trabalho aplicado no programa PROERD e na Ronda Escolar é desenvolvido em harmonia e a 
utilização das forças de inteligência da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Sobre esse aspecto 
ficou perceptível o mapeamento realizado pela inteligência da polícia em que eles denominam de 
“PONTOS QUENTES” as localizações cujo mapa da violência se mostre alto. “PONTOS FRIOS” são 
os pontos em que a presença da polícia não necessita de ações tão específicas.  
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Sobre esse aspecto realiza-se todo um processo de fluxo das informações, a 

ação de aproximação nessas localidades atende uma demanda de estratégia da 

polícia como uma forma de funcionamento e operação do dispositivo de segurança. 

O objetivo da ação da polícia é uma tentativa de desmistificar a concepção de um 

polícia violenta, repressora e que nessas localidades periféricas da cidade a sua 

ação deixe de ser relacionada aos aspectos negativos. A operação do dispositivo de 

segurança se dá como forma de controle social, operando verdades e operando 

sobre o corpo em movimento, sobre as circulações nos espaços. Sobre esse 

propósito, Passetti fala de como os dados da inteligência da polícia pode servir de 

dados para operar o dispositivo de segurança.  

 

A base de dados virou matéria-prima da vida social contemporânea, um 
dispositivo de segurança e, sobretudo, um método versátil e discreto de 
controle social. A coleta e o tratamento de informações são os tradutores 
atuais dos estilos de vida, das subjetividades capturadas. Dissolvidos 
enquanto informações digitais, os indivíduos se tornam divisíveis; e as 
massas amostras (PASSETTI, apud DAMICO, 2011, p. 123). 

 

Cabe aqui fazer uma rápida observação sobre como a polícia militar, 

enquanto instituição, acabou por se afastar da população, perdendo a sua 

“confiança social”, principalmente nas periferias das grandes cidades. Essa imagem 

do policial violento e repressivo surge mais forte após o período histórico do regime 

de ditadura militar, ao qual o Brasil passou entre os anos de 1964 e 1985. Sendo 

assim, um dos propósitos do referido programa, aqui analisado, é estabelecer e 

ocupar esse espaço com a imagem positiva, de agente social. Segundo o 

coordenado PROERD/RN, Tenente Romão Inácio (2017): 

 

Muitas vezes o policial está ali para quebrar paradigmas, de que o policial 
assusta as crianças, que a polícia é um agente do mal, então o PROERD 
acaba sendo um trabalho muito importante que está sendo desenvolvido 
junto com a comunidade, aproximar a polícia que previne e que protege. 

 

 Exposto isso, cabe frisar que a escolha do alvo da ação não se estabelece 

apenas por uma intervenção policial, mas cabe refletir que essa intervenção é 

pensada e medida por estruturas sociais. Desse modo, fica evidente que a sua 

intervenção vem a aplicar-se como uma forma de regulamentar e desenvolver ações 

que, segundo o comando de segurança, apresenta maior necessidade de operações 
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policiais, e que apesar de o programa também ser desenvolvido em escolas 

particulares nas quais o padrão socioeconômico, geralmente, é mais elevado, o foco 

principal são as localizações cujos índices e estatísticas apontam no quadro da 

violência, isto é, mais vulneráveis politicamente e normalmente, estigmatizadas 

como zonas de risco.  

O PROERD atende a uma emergência de atuação principalmente nas 

periferias cuja população é vista como à margem e a localidade tida como abrigo 

para traficantes e pessoas envolvidas nos nichos da criminalidade, paralelamente a 

essa situação as violências nesses bairros são relacionadas a este fator do tráfico 

de drogas, gerando assim segundo a visão do currículo23 um cenário mais suscetível 

a tristeza e a violência24. As particularidades desse movimento percebem-se 

algumas estratégias de governo, pois a população dentro da dinâmica do poder 

torna-se o foco de ação do governo, nesse sentido quais os caminhos podem ser 

adotados para o desenvolvimento dessa estratégia educativa da polícia militar?  

Foucault (2014a, p.425) nos explica que:  

 

Não certamente governar, mas melhorar a sorte da população, aumentar 
sua riqueza, sua duração de vida, sua saúde etc. E quais são os 
instrumentos que o governo utilizará para alcançar esses fins, que, em certo 
sentido, são imanentes à população? Campanhas, através das quais se age 
diretamente sobre a população, e técnicas que vão agir indiretamente sobre 
ela e que permitirão aumentar, sem que as pessoas se deem conta, a taxa 
de natalidade ou dirigir para uma determinada região ou uma determinada 
atividade os fluxos de população, etc.  

 

O processo de marginalização das periferias pode ser apontado através de 

diversos fatores, não nos cabe aqui elencá-los, e sim conforme já constatamos, 

abarcar os processos e as estruturas que os legitimam, ligando um paralelo entre o 

foco de atuação do PROERD e a intenção de modulação de comportamentos 

sociais gerados pelas ações de prevenção à indisciplina e à violência na escola e 

que estabelecem uma governamentalidade dos corpos nesses espaços. Nesse jogo 

o discurso funciona como peça chave para articular as verdades, no campo da 

educação existe uma circulação dos diversos discursos ao qual se querem propagar, 
                                                           
23 O currículo do programa PROERD é detalhado em um manual ao qual os policiais chamam de 
currículo. Compreendemos esse documento como uma peça pedagógica que tem por foco ensinar e 
passar determinadas verdades para o público que se quer atingir.  
24 O Currículo em sua introdução na página 03 do anexo demonstra essa ligação entre drogas e 
violência. 
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assim, o PROERD passa a integrar o sistema de ensino como o representante de 

determinadas verdades.  

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; 
senão uma qualificação e uma fixação dos papeis para os sujeitos que 
falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão 
uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e seus 
saberes? (FOUCAULT, 2011 p. 44-45). 

 

O policial PROERD ocupa um lugar de legitimidade, para abordar o tema de 

venda e consumo de drogas, tendo em vista que essa temática das drogas se insere 

no campo da segurança e da ilegalidade. Nesses elementos das relações que se 

estabelecem no campo da educação é que se verifica a emergência em levar para a 

escola o assunto da prevenção ao consumo e venda de drogas, mas que acaba por 

influenciar na coibição de outros atos tidos como anormais pelo sistema de ensino, 

como, por exemplo, diferenciar amigos e colegas e até mesmo a presença do 

policial inibi determinadas interações, tendo em vista a postura de autoridade policial 

dentro do ambiente educativo. 

 Desse modo, nossa reflexão se desloca para pensar os desdobramentos da 

ação do PROERD nessas localidades e em escolas em crise, cujo objetivo são 

intervenções em escolas, mas que acabam por afetar as subjetividades dos jovens 

inseridos nesse processo. O PROERD enquanto programa de política pública 

investe na vida da juventude, como forma de conter, também os perfis violentos aos 

quais os jovens são inseridos nesses jogos de verdade. Essa ação preventiva, de 

combate ao consumo de drogas e a coibição dos atos de violência dentro da escola 

é permeada de uma série de discursos que, passados a vista de uma reflexão e uma 

análise, nos trazem algumas “pontas dos fios que traçam” as questões envoltas de 

tal ação. Cabe refletir nesse sentido, sobre as ações pensadas para juventude e a 

violência. 

O que fica claro, de saída, é que não é possível referir-se a ela, no singular, 
sem inscrevê-la em um dado contexto sócio-histórico e cultural que lhe dê 
significação. Quando concordamos com essa perspectiva estamos, então, 
assumindo que aquilo que se entende, se nomeia, se pratica e se sofre 
como violência muda ao longo do tempo, e também no mesmo tempo, nas 
diferentes sociedades e grupos culturais; ou seja, ela é um construto cultural 
e linguístico que requer abordagens que busquem compreendê-la nas suas 
especificidades institucionais, de classe, gênero, raça/etnia, geração, 
religião e nacionalidade, para ficar nas mais comentadas (MEYER, 2009, p. 
215).  
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  Assim nos é permitido pensar, a partir dessa perspectiva os procedimentos 

que legitimam o discurso que relacionam a violência como aspectos voltados para a 

juventude na periferia. Essas concepções perpassam as ações do PROERD e o seu 

currículo, nas metodologias e práticas educativas desenvolvidas para se trabalhar 

com jovens e crianças na periferia. Desse modo, verificamos os possíveis porquês 

da escolha do “alvo” de ação; as escolas nas periferias e a juventude, compondo o 

foco da ação do programa legitimada pelo discurso de guerra as drogas. Segundo 

Albertani apud Cruz (2018, p.47), “A guerra às drogas adotada por muitas 

instituições, países e pessoas que defendem a erradicação do uso de drogas, 

mesmo com sua pretensa intenção de favorecer uma vida mais saudável às 

pessoas, esta concepção é, ao mesmo tempo, irreal, injusta e preconceituosa”. 

 

Figura 3 – Introdução ao programa 

 

Fonte: Currículo PROERD para o 5° ano (2003). 

  

A lei n° 10.036 de 29 de dezembro de 2015, assinada pelo então governador 

do Rio Grande do Norte, Robson de Farias, institui o Sistema Estadual de Políticas 

Sobre Drogas no estado do Rio Grande do Norte (SISED/RN), com o objetivo de 

articular, integrar, organizar e coordenar as atividades direcionadas ao trabalho 

preventivo e ao tratamento do dependente de drogas, bem como no combate ao 

tráfico de drogas, estabelece em seus princípios no Art. 3° nos seus parágrafos25:  IV 

– o reconhecimento de que a juventude é uma parcela da população particularmente 

suscetível ao uso abusivo de drogas; V – o reconhecimento de que comunidades 

                                                           
25 Lei n° 10.036 de 29 de dezembro de 2015 disponível no anexo deste trabalho.  
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conflagradas pelo tráfico ilícito de drogas e pela violência devem receber particular 

atenção no planejamento das políticas públicas sobre drogas.  

Ao considerar tais aspectos, é importante perceber que a temática das drogas 

e do seu combate está direcionada principalmente ao público jovem e sobre as 

comunidades em que o tráfico é mais frequente, ou seja, o processo histórico de 

criminalização das periferias e da juventude mais pobre. Segundo Damico (2011, p. 

91), “O problema da juventude – com ênfase especial as juventudes que vivem em 

periferias urbanas – quando colocado na perspectiva da criminalização e/ou da 

vitimização, é uma construção discursiva (científica, midiática e política). Isso não 

quer dizer que não exista violência e situações adversas praticadas por autores 

jovens, mas que isso não deve classificar e estigmatizar todo um grupo 

considerando o território.    

Sendo assim, esse grupo da juventude vulnerável, foco principal para a 

atuação das políticas públicas de segurança, estabelecem que essa juventude pobre 

e periférica está exposta aos riscos da violência e do consumo e venda de drogas, 

assim acaba por produzir discursos de que esses jovens necessitam de mais 

intervenção e controle por parte do estado ressaltando que determinados lugares, 

comunidade com uma população específica necessita de maior intervenção.  O 

currículo do PROERD nesse processo funciona como instrumento de garantia dos 

ensinamentos que trará paz aos jovens e crianças que participam do programa, 

como um instrumento em busca das possibilidades e conquistas dos seus direitos e 

deveres. 

 

Na postura de redução de riscos e danos, o objetivo do trabalho de 
prevenção do uso de drogas não é direcionar autoritariamente os 
comportamentos, mas, basicamente, auxiliar as pessoas a desenvolverem 
sua capacidade de decisão para fazerem escolhas que favoreçam o 
exercício da liberdade com responsabilidade para uma vida realizadora, 
saudável, segura e feliz. Como uma alternativa à guerra às drogas, procura 
reduzir as vulnerabilidades de cada pessoa aos problemas decorrentes do 
uso indevido de drogas. Neste sentido, configura-se como uma ação mais 
pragmática para evitar prejuízos à saúde individual e coletiva (ALBERTANI, 
apud CRUZ 2018, p 53). 

 

Cabe destacar que os aspectos relacionados à violência encontram bases 

nos em sua relação com a consumo e venda de drogas de determinada região. 

Dessa maneira, se estabeleceu uma conexão entre comunidades da periferia, 
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consumo e venda de drogas e juventude vulnerável, legitimando a ação da polícia e 

das políticas públicas de combate às drogas nas escolas periféricas.  

A questão da violência não circula apenas nas instituições de ensino como 

impedimento do processo de aula, mas acaba compondo os noticiários e em muitos 

casos sofrem intervenção da polícia. Assim, torna-se mais complexo delimitar e 

classificar a violência, pois tal termo é utilizado para pensar diversos atos sobre 

quem a pratica e de quem é vítima. Cabe frisar que a violência ao qual estamos 

abordando é a que se insere no campo educativo, mas temos ciência de que as 

populações de bairros periféricos são vítimas de repressão policial e de constantes 

ataques aos direitos humanos e sociais, temas de muitos noticiários da mídia 

televisiva, impressa e virtual.  

 Um outro aspecto que devemos levar em consideração é de que a ausência 

de inúmeras políticas públicas como habitação, as faltas de oportunidade no 

mercado de trabalho, principalmente para a juventude e na precariedade de 

investimentos em áreas essenciais como saúde e educação, acabam por gerar 

conflitos e aumento da criminalidade, tento em vista que todos esses processos 

funcionam como um efeito dominó. Segundo Arroyo (2018) “Não se separa o direito 

da educação dos demais, ele só avança se garantida a pluralidade de direitos”, ele 

ainda expressa preocupação com os avanços das escolas militares pelo país e 

explica que: 

 

A militarização das escolas representa um anti-humanismo que está sendo 
reposto na nossa cultura política, ética e pedagógica, vinculada sobre tudo 
aos pobres, aos jovens negros das periferias e do campo. A militarização 
viria para conter essa população, reproduzindo, então, os mesmos anti-
humanismos repressivos (...). A militarização das escolas não pode ser 
desvinculada da defesa pelo rebaixamento da idade penal, que não 
considera a Educação como uma saída para esses jovens. Essa visão vem 
desde a colônia, que os viam como subumanos, passiveis de traficar, de 
matar, que não mereciam a educação porque não são humanizáveis. Essa 
visão nunca foi superada. 

 

 Nesse sentido cabe destacar que em um processo de interligação de 

discursos, as drogas estão ligadas à violência e essa ligada às localidades 

periféricas, já marginalizadas pela ausência de garantias de direitos pelo estado. 

Nas falas dos policiais percebemos que eles fazem essa relação entre a violência e 
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a questão das drogas e que acaba por ser responsável do aumento da 

criminalidade.  

Embutido na questão da escolha do alvo, enquanto território e o corpo como 

foco da ação, encontra-se a necessidade da escolha do inimigo a ser combatido, no 

caso a que nos referimos é a batalha travada constantemente por muitos governos 

do mundo. No Brasil, esse conflito recebeu o nome de “a guerra às drogas”, mas 

toma proporções gigantescas pelos conflitos gerados, pelas ocupações de territórios 

de domínio do tráfico e das milícias policiais, e até mesmo o aumento do 

encarceramento.  

 

O novo capitalismo articula, enquanto prática de governamento, a 
submissão ao livre mercado e a celebração da responsabilidade individual 
em todos os domínios e, do outro lado, o desenvolvimento de políticas de 
segurança ativas e punitivas, centradas na delinquência de rua e na 
criminalização, em especial da juventude pobre. É nesse sentido que a 
implementação de políticas sociais articuladas a políticas de segurança 
ativas passa a dominar as práticas governamentais (DAMICO, 2011, p.87). 

 

Sobre a guerra travada contra às drogas, podemos aqui apontar diversos 

motivos e caminhos pelos quais esse conflito ganhou tais proporções. Porém, esses 

aspectos se relacionam com uma concepção tradicional e cristalizada que liga a 

juventude e a pobreza ao consumo ou venda de drogas, criminalidade e violência. 

Sob a percepção de guerras as drogas o que tem se observado é um processo de 

ataque à uma determinada parcela da população, essa sendo pobre, periférica, 

jovem e negra. Segundo Damico (2011, p.113), a manifestação mais alardeada 

sobre as comunidades periféricas é a de que elas são celeiros do crime organizado, 

que disseminam a alarmante situação da violência urbana.  

Baseado nesse aspecto, a política pública de segurança é a que vem se 

instaurando nas periferias e pela sensação de segurança a qual tal política é 

atrelada é que passa a ganhar legitimidade e defesa. Em alguns lugares, as ações 

do Estado não alcançam a população, necessitando que exista alguma força do 

estado nessas localidades ou até mesmo como manutenção do controle dessas 

regiões é que ações de segurança são pensadas. Nesse sentido, voltamos na busca 

de um entendimento, da condição que deram bases para que o conflito de guerra as 

drogas acabaram fazendo parte das realidades escolares e ao considerar essa 

perspectiva entender como a inserção de um novo agente nesse “jogo” acaba por 
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contribuir para uma prática de governamentalidade? Para buscar maior 

sustentabilidade teórica, lemos em Foucault (2012, p. 162): 

 

É possível que a guerra como estratégia seja a continuação da política. Mas 
não se deve esquecer que a “política” foi concebida como a continuação 
senão exata e diretamente da guerra, pelo menos do modelo militar como 
meio fundamental para prevenir o distúrbio civil.  

 

 Assim, vemos surgir o PROERD como a continuação direta e exata da guerra 

às drogas em nosso país, mapeando os espaços nos quais há a uma emergência de 

ação, coincidentemente levando o Estado a esses lugares, de forma mais efetiva 

fazendo um ato de policiar os indivíduos inseridos nessas condições de 

vulnerabilidade social, devido à violência, que muitas vezes é, ou foi, causada pela 

ausência do Estado em outras ações. Segundo Reteke (2006, p. 63), “as violências 

não apenas adquirem diferentes modulações em distintos momentos históricos, 

como também estabelecem as regularidades que apontam para a constância de sua 

manifestação”. Sobre esse aspecto, o policial pedagogo Jorge (2017) explica que: 

 
Um programa que funciona com a participação da família com o objetivo de 
os alunos dizerem não ao uso de drogas, se mantenham seguros, 
confiantes, assim dizer não para os amigos no momento do uso de drogas e 
de praticar à violência. Sentir-se bem como consigo mesmo e seguro das 
decisões. 

 

Desse modo, percebe-se o papel que o programa PROERD assume em sua 

ação combativa ao uso de drogas e sobre as práticas de violência, ao tratar do aluno 

refere-se a esse sujeito dentro do ambiente escolar, em que esse deve passar pelos 

exercícios do programa e deverá exercer o autocontrole para não ceder às pressões 

dos amigos.  

 

Figura 4 – Situação problema com bebida alcoólica 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 
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Assim, é relevante perceber que a questão da violência que circula nos 

discursos e que cria outra forma dentro da escola, ou seja, observar sobre os 

discursos de quem fala e o momento em que se aborda sobre essa temática, 

problematizando sobre os aspectos envoltos nessa questão, assim se perceber 

quais elementos dessa narrativa acaba se destacando. 

 

O poder disciplinar revela aqui sua forma mais austiciosa, pois moralizar as 
classes populares é uma tarefa importante tanto econômica quanto 
politicamente. Por isso, a hostilidade quanto aos delinquentes configurou-se 
como estratégia capilarizada de educação política, bastante eficaz, [...] 
iniciando uma batalha surda contra a “pobreza-dissipação-preguiça-
bebedeira-vício-roubo-crime (FOUCAULT, 2012, p. 272). 

 

A exemplo disso, o currículo PROERD identifica atos de violência por ações 

promovidas por gangues. Por adotar o modelo americano, acaba por reduzir essa 

temática a questão do aliciamento e envolvimento em grupos violentos. Cabe 

destacar que as ações de grupos que tem em seu perfil essas características não 

estão imersas nas realidades das periferias apenas dos centros, tornando assim o 

jovem da periferia mais suscetível às pressões desses grupos. O envolvimento com 

esses grupos pode afetar adolescentes de todos os espaços, porém vislumbra-se 

apenas um grupo diante dos discursos: o jovem, homem, negro, pobre e da periferia.  

 

Figura 5 – Situações-problema com gangues e violência 

 

Fonte: Currículo PROERD, para os 5° anos (2003). 
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Figura 6 – Resistindo as gangues a violência em grupo 
 

 

Fonte: Currículo PROERD, para os 5° anos (2003) 

 

Entendo que, enquanto objeto de análise o PROERD, acaba por internalizar 

valores nos indivíduos, semeando um processo de sujeição e de subjetivação 

através da disciplina dos corpos, ou seja, passa a incentivar o governo de si, através 

de suas abordagens, lições e disciplinamento que no fundo está permeado de 

estratégias e técnicas para o controle das condutas “Uma transformação de si 

mesmo [...], não mais no sentido mais evidente de aquisição de certas habilidades, 

mas também no sentido de aquisição de certas atitudes” (FOUCAULT, p. 48, 1990). 

 A sujeição causada pelos discursos principalmente os midiáticos que fazem 

das populações periféricas, sujeitas a maior ação policial, é a principal causa dessa 

guerra ser travada nesses espaços. Pode-se assim entender, que nesse contexto de 

ação, as técnicas de controle, de disciplinamento eram utilizados em vista de não 

somente eliminar as parcelas sociais que não se encaixavam no molde 

governamental, mas também, a guerra às drogas foi assim utilizada para justificar a 

presença do braço armado em tais comunidades. O princípio opressor que fazia 

dessa ação a forma mais cotidiana do interagir policial para com tal população.  

Em monitoramento realizado pelo Observatório da violência (Obvio) em 

parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2018 mostrou pelo mapa 

da violência um aumento significativo nas mortes cometidas por policiais, no Brasil 

esse índice aumentou em 18% em relação ao ano anterior, esses números correm 

na contramão do que se pretende as políticas públicas de segurança.  
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Figura 7 – mapa da violência 

 
Fonte: G1. Globo.com.br/ 2018. 

 

 O que temos de perceber, é o surgimento de uma nova faceta da lida Estatal, 

para com a questão, atendendo a uma dinâmica das tecnologias do poder, a ação 

estatal de coibição e repressão, é posta em um segundo plano, uma vez que a 

guerra e a exclusão não surtiram o efeito desejado, as estratégias empregadas tem 

seus status alterados de coibição bruta, para a prevenção, passa-se, então, a se 

considerar a ação do Estado como algo positivo, que cuida, que encaminha que 

exerce no individuo a necessidade de um cuidado de si, de um policiar-se. 

 Lemos em Foucault (2010, p. 41): 

 

Passou-se de uma tecnologia do poder que expulsa, que exclui, que bane, 
que marginaliza, que reprime, a um poder que é enfim um poder positivo, 
um poder que fabrica, um poder que observa, um poder que saber e um 
poder que se multiplica a partir de seus próprios efeitos. 

 

 Desse modo, a política empregada de: fazer viver, deixar morrer é uma 

relação de poder na qual os indivíduos inseridos são algozes e vítimas, tanto da 

história quanto de um velho sonho que há na sociedade, o mito da pureza, que 

passa a culpar o indivíduo que se desvia do caminho, que fugiu do espírito de 

rebanho. Primeiro o tornando-o diferente e depois o eliminando, demonstra-se que o 

Estado, através de seus estatutos e mecanismos praticou sobre o mesmo todo o 

possível para garantir sua vida, que sua eliminação, reclusão ou extermínio foi 

causada principalmente por sua conduta desviante. Assim, buscou-se a 
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transformação da sociedade em uma máquina de funcionamento perfeito, sobre isso 

lemos em Foucault (2012, p. 162): 

 

O sonho de uma sociedade perfeita é facilmente atribuído pelos 
historiadores aos filósofos e juristas do século XVIII; mas há também um 
sonho militar da sociedade; sua referência fundamental era não ao estado 
de natureza, mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma 
máquina, não ao contrato primitivo, mas as coerções permanentes, não aos 
direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinidamente progressivos, 
não à vontade geral, mas à docilidade automática.  

 

 Esquematizando o pensamento, o que temos é que justamente o sonho 

militar da sociedade evidenciado por Foucault, em seu vigiar e punir, é justamente o 

que embasa o discurso de guerra as drogas, tirando essa questão de um eixo moral, 

pecaminoso, para um eixo jurídico, transformando, posteriormente, essa “guerra” em 

política pública.  

Nesse sentido vemos a jurisdição de um problema histórico tomar novos ares, 

quebrando suas barreiras e delimitações, cabe aqui pensar sobre como o 

disciplinamento nas periferias das cidades acabam por gerar novos 

comportamentos, resumindo, podemos ver tal questão sob a perspectiva do 

seguinte: O policiar acaba por infringir nos indivíduos alvos da ação PROERD, o 

embasamento que esses corpos necessitam para atingir o governo de si.  

Para melhor explicar a que estamos nos referindo, é que pode-se notar dentro 

dos ensinamentos do programa, uma capacitação técnica sobre uma gama de 

questões – entre elas as drogas, o bullying que no currículo encontra-se em 

destaque em duas lições e o bem portar-se dentro da escola – e que essas visões 

técnicas contem em si verdades institucionais, o olhar policial, o poder pastoral que 

vem para conter o desvio cívico, atentar sob esse olhar é perceber as relações de 

poder e saber, uma vez que, esse olhar é gerado com uma visão já concebida sobre 

essas questões.  
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Figura 8 – Lidando com bullying 

 

Fonte: Currículo PROERD para o 5° ano (2003). 

 

Assim sendo, temos aqui o porquê das lições PROERD oferecerem aos 

sujeitos opções de respostas, sobre os temas questionados, mas no sentido em que 

a resposta a ser dada deve se limitar ao certo e ao errado, só é possível dar duas 

respostas, entre sim e não, entre certo e errado. Sem ao menos levar em 

consideração aspectos sobre o sujeito que pratica o bullying, sendo esse alguém 

que também sofre algum tipo de violência. É através desse processo que o policial 

consegue direcionar as respostas para a mais desejável de acordo com a sua visão.  

Esse processo garante ao policial que esse estudante não desviará do seu caminho, 

nesse sentido essa ovelha não será desgarrada do rebanho. 

 

Figura 9 – Questão como exercício de exame 

 

Fonte: Currículo PROERD para o 5° ano. 

 

Cabe pensar que essas questões funcionam como um exercício de exame, 

um processo definido por Foucault como um processo que “combina as técnicas da 
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hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle normalizador, uma 

vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos 

uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados” 

(FOUCAULT, 2012, p.177), sobre os sujeitos aos quais são atingidos pelo programa, 

estabelecendo novas conexões do saber para a manutenção do poder. Lemos em 

Foucault (2011b, p. 39): 

 

A troca e a comunicação são figuras positivas que atuam no interior de 
sistemas complexos de restrição; e sem dúvida não poderiam funcionar sem 
estes. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é 
constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual define a 
qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de 
um diálogo, da interrogação da recitação, devem ocupar determinada 
posição e formular e determinado, tipo de enunciados); define os gestos, os 
comportamentos, as circunstâncias e todo o conjunto de signos que devem 
acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das 
palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu 
valor de coerção. 

 

O ritual do disciplinamento militar, passa a ocupar o mesmo lugar da 

docência, o mesmo passa a proferir os discursos de verdade, tais quais: basear o 

início de cada lição em fatos sem referência26 ou dados em que os alunos possam 

argumentar ou criar suas próprias concepções, baseando assim cada lição na 

falácia do argumento de autoridade, nesse contexto o policial. Estabelecendo 

padrões de amizades, incentivando a resistência às drogas licitas e ilícitas, sendo 

que muitos dos sujeitos que passam por esse programa, não tiveram, ou não tem 

essa escolha, uma vez que os mesmos se encontram inseridos em uma realidade 

de carência institucional: suas escolas muitas vezes caem aos pedaços, seus 

hospitais não portam as condições necessárias ao seu atendimento, a segurança os 

sujeitam, muitas vezes os marginalizam.  

Nesse sentido, percebemos que a polícia é para o morador da periferia aquilo 

que chega a ele com mais eficácia, ou seja, é justamente o “homem de farda” que 

desempenha esse papel de representatividade institucional, como o detentor da 

verdade ao qual o currículo do PROERD também dita esse regime de verdade 

acaba por expressar essa condição. 

 
                                                           
26 O início de cada lição PROERD é fundamentado em uma serie de “fatos” que guiam os exercícios 
que se seguem e que abordam as temáticas propostas. 
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Como podemos ver na imagem: 

 

Figura 10 – Efeitos do cigarro 

 

 

 

Fonte: PROERD, para os 5° anos (2003). 

 

Não é dada ao indivíduo nenhuma referência do que está sendo posto como 

um fato, tal postura acaba por configurar um argumento vazio, é dado ao sujeito uma 
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verdade pronta, pautada no olhar policial e uma interferência do cristianismo sobre o 

tema, e é nisso que consiste o proverbio bíblico27 impresso na capa do currículo que 

guia o programa. 

 

Essa superposição de modelos diferentes permite determinar a função de 
“adestramento” no que ela tem de específico. [...] adestramento que é 
acompanhado por uma observação permanente [...] um saber organizado 
como instrumento de apreciação perpétua. A modelagem do corpo dá lugar 
a um conhecimento do indivíduo, o aprendizado das técnicas induz a modos 
de comportamento e a aquisição de aptidões se mistura com a fixação de 
relações de poder (FOUCAULT, 2012, p. 279). 

 

Tão logo o alvo consolida-se, o ensinamento está posto, o disciplinamento 

das condutas que se expressa em ações sobre os corpos vem a atender a demanda 

imposta pela história do problema que a criança precisa saber identificar, vemos 

então ser distribuídos os papéis das categorias do jogo social que vivemos, 

colocando cada sujeito na sua posição nas relações de poder que se instituem, a 

sociedade do controle passa a exercer seus mecanismos sobre os corpos, 

delimitando o que cada um pode ou não pode ser, “Até que a estratégia burguesa se 

consolidou e instituiu as classes populares como o inimigo social a ser contido, 

passível de investimento governamental e ajustado” (FREITAS, 2015, p. 94).  

 

Hoje, a governamentalidade biopolítica se deslocou, pela produção de 
fluxos ininterruptos e inacabados, do controle da população para o controle 
do vivo, da vida e do planeta, por dentro e por fora dele. Esta condução 
produziu novos fluxos e metamorfoses, entre elas, as da indisciplina 
escolar. Na passagem e coexistência da sociedade disciplinar para a 
sociedade do controle, todos e cada um devem governar de modo 
compartilhado, reconhecendo problemas, crises e perigos (PASSETTI, 
POUGY, 2015, p. 276). 

    

Estamos entendendo como se dá a escolha do inimigo a ser combatido, como 

funcionam as técnicas de sujeição dos corpos, como são respectivamente a 

violência, a barbárie e a “incivilidade” das classes sociais, não burguesas, que 

geram o terror a ser combatido, e principalmente onde e como ele deve ser 

combatido. 

                                                           
27 “Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele” 
(Provérbios 22:6). Esse proverbio bíblico está impresso na capa do caderno do aluno PROERD para 
o 5° anos.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22/6+
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Tendo exposto a escolha do alvo, passaremos a discutir dois pontos 

importantes para o desenrolar de nossa análise, a saber: a invisibilidade da 

violência, e por fim como o poder disciplinar acaba por fazer o movimento de 

exclusão dos corpos que não mais se encaixam nos moldes de um disciplinamento, 

ou seja, como aqueles sujeitos que estão aquém e além das técnicas de controle 

acabam por tornarem-se justamente os exemplos das lições, as ovelhas 

desgarradas: o caminho a não ser seguido. 

 

3.2 A separação dos “estranhos” os corpos que não se “encaixam” 

   

Ao entrarmos nessa discussão podemos compreender que o poder 

disciplinar, se aplica sobre os corpos em movimentos, em um processo de 

subjetivação, pois são os corpos em circulação que colocam em funcionamento as 

estruturas das relações de poder. A conceituação dos estranhos, dos anormais e 

dos indisciplinados, vem para expor meios de funcionamento desse poder através 

da atuação do PROERD com base no seu currículo, é justamente com esse tópico 

que esperamos deixar mais evidente de como esses corpos entram no “jogo” das 

relações de saber e poder, uma vez que, ninguém está isento desse trato, e 

principalmente, a que serve a separação dos estranhos.  

Questionando a vontade de verdade e a soberania do significante estamos 

percebendo as configurações que se dão, para a legitimação dos discursos 

empregados na formação do currículo PROERD, da ligação desse currículo com a 

governamentalidade. 

 Em vista disso, as práticas são pensadas para determinar o que cabe ou não 

cabe como obrigação do Estado, diferenciando o que é público e do privado, o que é 

ou não estatal “portanto o Estado, em sua sobrevivência e em seus limites, deve ser 

compreendido com base nas táticas gerais da governamentalidade (FOUCAULT, 

2014, p. 430). 

Para pensar o processo de construção dos estranhos, trago para reflexão o 

pensamento de Zygmunt Bauman (1998, p. 27): 

 

Então cada sociedade produz esses estranhos. Ao mesmo tempo que traça 
suas fronteiras e desenha seus mapas cognitivos, estéticos e morais, ela 
não pode senão gerar pessoas que encobrem limites julgados fundamentais 
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para a sua vida ordeira e significativa, sendo assim acusadas de causar a 
experiência do mal-estar como a mais dolorosa e menos tolerável.  

 

 Temos a noção desse movimento, que passa a marcar as pessoas que 

devem ser tomadas por essas terminações: os estranhos, os anormais, os loucos e 

os indisciplinados. Tais nomenclaturas trazem consigo, o discurso da exclusão, da 

marginalização, da separação e da sujeição, discursos esses que passam a exercer 

sobre o sujeito marcas em seus comportamentos e na sua subjetividade.  

 Passando a determinar modos subjetivos, o poder disciplinar, a que 

analisamos, tem entre suas características, a separação dos corpos entre aqueles 

que se adequam as verdades que o currículo vem a proporcionar e aqueles que 

transgridem as normas. Segundo Bauman (1998, p. 29): 

 

A outra estratégia era a antropoêmica: vomitar os estranhos, bani-los dos 
limites do mundo ordeiro e impedi-los de toda comunicação com os do lado 
de dentro. Era essa a estratégia da exclusão – confinar os estranhos dentro 
das paredes visíveis dos guetos, ou atrás das invisíveis, mas não menos 
tangíveis, proibições da comensalidade, do conúbio, e do comércio, 
“purificar” – expulsar os estranhos para além das fronteiras do território 
administrado ou administrável; ou quando nenhuma das duas medidas 
fosse factível, destruir fisicamente os estranhos. 

 

Cabe frisar que embora a estratégia seja uma tática de exclusão, trataremos 

dela sob o cunho de separação, uma vez que percebemos que os corpos que 

passam por esse processo, embora não mais se encaixem nos moldes 

determinados ao poder disciplinar, ainda se encontram sob a influência do mesmo, 

sob outra perspectiva, a qual tentaremos abordar durante nossa discussão. 

Passamos então a perceber como funcionam as práticas de controle que se 

dão pelas técnicas do poder disciplinar, assim quando analisamos os enunciados em 

que, por exemplo: Isabele e Yasmim são personagens que se envolvem em uma 

situação-problema, na qual podemos entender que a pessoa que oferece uma 

substância é alguém afastado, ou alheio aos “fatos” que iniciam cada lição; nessa 

perspectiva vemos ser dada ao indivíduo, que passa pelo exercício do currículo 

PROERD, a oportunidade de pensar sobre tais aspectos:  
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Figura 11 – Situações-problema com o cigarro 

 

Fonte: PROERD, para os 5° anos (2003). 

 

 Identificar o problema – sendo o problema geralmente o fato de 

alguém estar oferecendo substâncias a outras pessoas, que 

figurativamente representam o aluno em uma futura situação; e 

 Pensar sobre as opções que você tem e quais as consequências 

de cada uma delas – nesse ponto fica evidente que é dado ao 

indivíduo a oportunidade de perceber que o mesmo tem duas escolhas 

a seguir: a aceitação da substância, que consequentemente acarreta 

uma consequência ruim; e a segunda alternativa é a negação, resposta 

que é a esperada como a certa pelos mediadores da lição. 

 Cabe perceber, que na escolha das alternativas os sujeitos, nesse caso 

alunos são direcionados para a resposta correspondente às tidas como verdades do 

PROERD, mas que a outra forma de resposta acaba por produzir exames sobre 

esses indivíduos. É justamente na predeterminação do comportamento que reside 

as técnicas de controle, não estamos aqui defendendo o consumo das substâncias, 

mas sim demonstrando como as técnicas de governamento dos corpos acabam por 

conduzir um processo de subjetivação que se dão em lições e exercícios e que 

estes acabam por produzir uma separação entre os corpos dóceis e os “estranhos”. 

 A decisão – na qual ficará evidente qual escolha será a certa, a 

fundamentação das verdades proferidas pela visão técnica 

institucional; e 
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 Fundamentação da escolha, você tomaria essa decisão no futuro? 

– a nosso ver, o 4º passo é justamente onde reside a fundamentação 

dos discursos, formadores de verdades que são imbricados nos 

indivíduos, como a certeza, o resultado o cumprimento da tarefa, que 

dá respaldo, ao que a técnica de disciplinamento veio semeando no 

sujeito durante toda a lição. Nesse sentido, tendo apresentado os fatos, 

exposto os riscos, dado ao indivíduo, sutilmente, a oportunidade de 

percepção, tanto das ações quanto suas consequências, o poder 

disciplinar, passa a gerar e disseminar as verdades contidas nas 

técnicas que servem como condutoras das ações dos sujeitos.  

 

Figura 12 – Modelo tomada de decisão PROERD 

 

Fonte: PROERD, para os 5° anos (2003). 
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Expostas as bases dos exercícios PROERD, agora podemos entender melhor 

como funcionam as práticas de disciplinamento dos corpos, que visam justamente a 

sujeição ou submissão à ordem e controle de uma instituição militar, e por 

conseguinte o controle através de técnicas de governamentalidade dos sujeitos.  

Esse processo expõe não só de quem os alunos podem ou não se aproximar para 

ter como amigo ou no ciclo de convivência, mas funciona também como um 

esquadrinhamento de como cada sujeito deve internalizar essas lições, e assim, 

saber agir em um diante de pressões externas em um claro governo de si.  

Ao tratar a questão das drogas como um problema criminal autoriza-se que 

oficiais da polícia conduzam esse debate dentro ambiente escolar. Ainda sobre esse 

propósito, percebemos que se antes o problema era de ordem pecaminosa, passa a 

ser visto como pertencente à ordem judicial (criminal). Desse modo, o agente 

responsável para desenvolver esses assuntos no ambiente escolar passa a ser o 

policial militar, que no trato da questão acaba por evidenciar, como as políticas 

públicas de segurança acabam por ser uma continuidade da gestão da vida, mas 

sobre uma ação de combate à criminalidade e a violência que, tendo como 

consequência ou funcionamento dessas práticas a sujeição dos indivíduos, em uma 

série de exercícios que acabam por expor os sujeitos às técnicas de controle, que 

visam o aumento da vida dos sujeitos, mas em contrapartida buscam também minar 

sua autonomia política e comportamental.  

 

O poder disciplinar, ao invés de se apropriar e de retirar, tem como função 
maior “adestrar para retirar” e, por essa via, se “apropriar cada vez mais e 
melhor” [...] Adestra inclusive as multidões confusas, moveis e inúteis com a 
finalidade de torna-los uma multiplicidade governável (FREITAS, 2015, p. 
79). 

 

Diante desses apontamentos, entendemos que o processo de produção dos 

estranhos vem a servir ao poder disciplinar, e que mesmo esses não se encaixando 

em um molde, uma regra, faria do sujeito uma peça melhor para sociedade uma vez 

que: “Um corpo disciplinado é o fundamento para um gesto socialmente eficiente” 

(FREITAS, 2015, p.79). Os estranhos ainda estão inseridos nas relações de poder 

como, particularmente no currículo PROERD, aqueles que devem ser evitados, 

como podemos notar na lição três do currículo na qual um garoto (Rafael) oferece a 

garota (Joana) um cigarro de maconha; dentro das diretrizes, os passos a serem 
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dados, sugeridos pelo programa PROERD, deixa bem implícito a existência desses 

sujeitos a serem evitados. Assim como na lição número 8 em que os alunos são 

incentivados a identificar os grupos de amigos podem pertencer. Que será 

demonstrada mais à frente. 

 

Figura 13 – Situação 1° 

 

Fonte: PROERD, para os 5° anos (2003). 

 

Nesse sentido, esses sujeitos são apresentados como anormais, ocupando 

na construção dessa narrativa são o ponto de divergência entre o modelo de 

comportamento aceitável, ou seja, nas relações de poder que se estabelecem e nos 

discursos que são envoltos a presença do divergente, do contrário, do anormal, do 

delinquente ajuda na condução dos modos de controle e subjetivação. Assim, “essa 

superposição de modelos diferentes permite determinar a função de ‘adestramento’ 

[...] que é acompanhado por uma observação permanente [...] um saber organizado” 

(FREITAS, 2015. p. 94). 

Podemos apontar que a normatização, que se desenvolve através da 

separação dos corpos está ligada a uma tentativa de homogeneização dos corpos, 

que esse movimento é voltado para um padrão dos comportamentos. Através desse 

modelo de organização, enquanto técnica positiva de poder, não busca excluir os 

estranhos, mas sim catalogá-los, evidenciá-los enquanto os maus exemplos: A 

norma não tem por função rejeitar. Ao contrário, ela está sempre ligada a uma 

técnica positiva de intervenção e de transformação, a uma espécie de poder 

normativo. 

Dentro desse contexto, podemos perceber que mecanismos sutis, fazem 

funcionar o preconceito e a exclusão, criando os estereótipos para os sujeitos, e 
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esse processo acaba compondo o ambiente escolar. Os meios de propagação vão 

desde os currículos formais, que acabam por invisibilizar as diversidades das formas 

de expressão cultural e os discursos. Dessa forma, mesmo que valores de igualdade 

e respeito ao próximo sejam contemplados na escola, ainda assim, esbarram em 

outros mecanismos que diferenciam os “estranhos” com relação aos “normais”. 

Segundo Candau (2012, p.20), 

 

O cotidiano da escola é palco de diferentes relações sociais e reflete a 
diversidade cultural presente na sociedade. Assim, diferentes visões de 
mundo, estilos de vida, crenças, costumes cores, etnia e todo os aspectos 
que compõem a cultura frequentam, diariamente, as salas de aula. A 
instituição escolar representa um microuniverso social, que se caracteriza 
pela diversidade social e cultural e por, muitas vezes, reproduzir padrões de 
conduta que permeiam as relações sociais fora da escola.  

 

Passa-se a entender que tais normas e seus enunciados estão ligados em um 

procedimento de clausurar os estranhos em espaços que sejam facilmente 

identificados, e que as atividades desenvolvidas através do currículo do programa 

PROERD funcionam com bases em práticas pedagógicas, detalhando, localizando 

os corpos, exercícios determinados previamente, acaba por produzir ideias de 

normalidades para expor enquanto modelo a ser adotado. Assim, os sujeitos 

acabam por internalizar esse processo como um processo de sujeição.  

 

O currículo tenha uma importante contribuição no processo de inculcação 
desses valores no imaginário dos alunos e das alunas, através da omissão 
de componentes culturais diversos e da presença de estereótipos e 
preconceitos nos conteúdos curriculares (CANDAU, 2012, p. 23). 

 

Dentro do exposto, precisamos entender que a norma vem a se dar em forma 

de acordo, tal acordo está explicito nas regras do currículo PROERD, que passa a 

marcar e a fazer parte desse processo o primeiro exercício a ser desempenhado 

pelos estudantes. Assim, como podemos perceber na imagem abaixo, retirada do 

documento analisado, entendemos como a técnica de disciplinamento, pensando na 

figura do pastor de ovelhas, em que se necessita da postura de um representante 

para ser seguido é iniciado como um acordo estabelecido entre alunos e policiais. 

Como exemplo, a imagem a seguir mostra o agente policial no centro dessa relação, 

percebe-se que o currículo orienta a colocá-lo como alguém a ser ouvido e seguido 

no desenvolvimento das atividades. 
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Figura 14 – Combinados PROERD 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 

 

Nesse momento se estabelece nessa lição um processo de regra de 

convivência em que o policial é o mediador e está no centro dessa relação, como 

aquele que tudo pode ver, ouvir e falar. Direcionando as ações, de como se 

comportar, de falar e silenciar, uma função orientadora da ação. Cabe perceber que 

dentro das relações que se estabelecem que os alunos são estimulados a falar, dar 

as opiniões com o objetivo de se estabelecer uma relação comunicativa. Porém, 

uma liberdade controlada, uma liberdade dentro da ordem. O sujeito precisa se 

sentir livre para se abrir e assim produzir saber sobre si dentro dessa relação. Dada 

as análises do documento curricular nessas orientações de ação, percebemos que 

as atividades seguem um padrão no seu desenvolvimento. Dando ao estudante a 
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possibilidade de resposta em dois campos distintos, mas é perceptível que essas 

respostas se reportam à uma postura positiva e a outra negativa, em que o 

estudante deverá analisar quais delas ele seguirá. Cabe salientar, que esse 

momento é importante para que o policial perceba quais tipos de posturas deverão 

ser adotadas pelos alunos e se caso encontre alguma que se desvie da postura já 

estabelecida como correta, logo esse estudante será corrigido para se posicionar 

através da resposta correta.   

 

O poder pastoral é um poder individualizante. Quer dizer, é verdade que 
todo pastor dirige todo o rebanho, mas ele só pode dirigi-lo bem na medida 
que não haja uma só ovelha que possa escapar [...] Ele faz tudo pela 
totalidade do rebanho, mas faz tudo também para cada uma das ovelhas do 
rebanho (FOUCAULT, 2008, p. 172). 

 

Assim, conseguimos perceber que os exercícios passam a oferecer aos 

indivíduos a sensação de escolha, uma vez que é dada a consequência da ação que 

não contempla a resposta premeditada, consequência essa pautada em um ponto 

de vista da instituição polícia militar, consolidando uma relação saber – poder. Dada 

através de um olhar policial, os fatos, que são oferecidos adotam como verdades já 

institucionalizadas, mediante a uma concepção militar. Assim, nesse jogo das 

verdades, a atividade desenvolvida passa a requerer do indivíduo a assimilação dos 

discursos, vemos então que é através da comparação das formas de vida entre os 

estranhos e os corpos a serem docilizados, que se faz surgir a postura de recusa de 

um grupo para com o outro.  

A metáfora que utilizamos no capítulo anterior da ovelha e o pastor, entra 

para esta dissertação par explicar esse movimento. A ovelha (estudante) deverá ser 

capaz de recusar suas vontades em prol do bem de todo o rebanho. Já o Pastor de 

ovelhas (policial) se apresenta enquanto figura que realiza o sacrifício de estar 

ocupando aquele lugar, voluntariamente, para ser reconhecido na condução do 

rebanho. Nesse processo, a repulsa aos estranhos é o princípio formador de uma 

nova conduta desse sujeito, nesse processo, compreendemos que a normalização 

vem como uma ideia de reconhecimento de grupo.  

A submissão torna-se assim um princípio de ordem, no qual os indivíduos 

passam a reconhecer a necessidade de serem guiados, de fazerem parte de um 

rebanho, construindo suas identidades. A figura do “pastor” desse rebanho é 
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justamente o que garante o bom caminho e que mantem a salvo as ovelhas, é 

justamente a submissão aos “encaminhamentos” do pastor que garantem a esses 

indivíduos, que estão imersos nas relações de poder, o reconhecimento enquanto 

pertencente ao grupo (rebanho) a obediência e a disciplina constituem então uma 

grande “virtude” desse sujeito, a aqueles que estão fora dessa condição cabe 

desempenhar um papel dentro do jogo social, o papel do “estranho”.   

Ainda no que diz respeito a ideia de um pastor que guia o seu rebanho, trago 

aqui os versos do hino do programa PROERD:  

 

Figura 15 – Canção PROERD 

 
Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 

 

Apontamos aqui mais fatores que expõem como a Canção do PROERD 

direciona para a figura de um “amigo” (policial) e como esse amigo pode te ensinar, 

mas depende do próprio sujeito a possibilidade de dizer “não”. É diante desse 

contexto que essa aproximação proposta pelo programa, e como dentro dessa 
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canção evidenciam-se já a postura de um poder pastoral, que conduz a população à 

segurança, entre esses fatores podemos apontar a melodia infantil, rememorando 

músicas de início dos desenhos animados, principalmente os que tem personagens 

de heróis, trazendo o lúdico, o artístico e uma convocação para a participação 

motivando identificações.  

A amizade é um dos focos dos ensinamentos do programa uma vez que é 

aquilo que deve quebrar o gelo entre o agente policial e os alunos, e também é o 

ponto-chave para o debate das temáticas abordadas pelo currículo PROERD. Sobre 

esse aspecto, resistir às drogas não é um fator único é preciso dizer não aos amigos 

que de alguma forma possam ser influência para desviar dos caminhos e condutas 

que o programa tenta passar.   

A lição número oito é de certa forma, uma das mais interessantes a ser 

analisada, posto que, nela podemos encontrar maiores referências ao poder 

pastoral, e o disciplinamento que aqui estamos abordando. É visível dentro dessa 

lição os moldes que formularão os comportamentos necessários para a boa conduta, 

para que não se desvie do caminho do bem; ora, a máxima que resumirá a visão 

desse ensinamento é a seguinte: fala-me com quem tu andas, que direi quem tu és”. 

 

Figura 16 – As bases da amizade 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 

 

Os exercícios são organizados com base nos círculos da amizade, e dentro 

desse círculo o que podemos ver são nomes de ambientes nos quais os alunos 

podem ou não ter amigos entre estes, podemos citar aqui diversas das intuições 

reguladoras já mencionadas em nossa discussão, tais como: família, escola, igreja 
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entre outros. A confiança que parece ser a conceituação base da amizade nesse 

ensinamento é pautada nas verdades proferidas pelo olhar institucionalizado, tendo 

como suporte a confissão dos sujeitos. Da questão da amizade, passa-se a 

exposição de situações – problema com os amigos. Nesse ponto somos 

apresentados aos diálogos dos personagens, simulando situações reais, esses 

diálogos nos evidenciam os caminhos para evitar as pressões dos amigos e dos 

grupos. Destaco a fala em entrevista concedida para esta pesquisa do Tenente 

Romão Inácio (2017), coordenador do PROERD/RN: 

 

O currículo do PROERD trabalha com as questões socioemocionais. Um 
currículo que se prese não trabalha apenas com coisas negativas como o 
uso de drogas. Abordamos questões como empatia, amizade, pressão dos 
colegas, abordamos temas como bullying.  

 

Destaco nessa fala, os direcionamentos que são dados nas atividades para 

que os sujeitos internalizem os ensinamentos e assim, possam resistir às pressões. 

De acordo com Larrosa (1994, p. 38), permeia no vocabulário pedagógico um 

conjunto de palavras heterogêneas, que cruzam os regimes de verdades em 

expressões como “autoconhecimento”, “autoestima”, “autocontrole”, “autonomia”, 

“autoconfiança”. Esses modos de expressões ligam-se ao poder de se ter uma 

consciência de si, como um poder em realizar determinadas coisas consigo mesmo 

e se articula normativamente entre os sujeitos.  

Tendo por base tais reflexões, é preciso que se construa e se internalize nos 

sujeitos a ideia de “autocontrole” para que esse consiga resistir às pressões dos 

amigos ou as pressões de grupos, para o uso de drogas ou ações de violência. 

Segundo o currículo PROERD (2003), podemos conceituar as pressões de grupo 

em cinco categorias, a saber: pressão positiva, pressão amigável, pressão 

indireta, pressão provocadora e por último a pressão pesada. Passaremos a 

descrever como cada uma dessas se conceitua, como o programa vê cada uma 

dessas pressões para assim podermos prosseguir.  

A pressão positiva é caracterizada pelo fato de alguém insistir que 

determinada sujeito faça algo que não venha a prejudica-lo, podemos citar diversos 

exemplos: “Ah, vamos jogar bola mais uma vez!”, “Nós não vamos faltar a aula 

amanhã”. Nesse sentido vemos que a pressão positiva tem seu nome devido à 
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questão de poder causar “influências positivas” nos indivíduos, o fato do não 

prejudicar, nesse contexto determinante para a formulação da “amizade”, e para o 

programa essa é esse tipo de ação que se espera de um amigo.  

A pressão amigável destaca-se quando um amigo, ou alguém próximo, faz 

uma oferta simples, de forma amigável, educada. Esse tipo de pressão pode ser 

utilizada tanto para dar ideia de que algo vai ser bom como experimentar drogas 

como fator de divertimento. Segundo o currículo PROERD (2003), a categoria 

indireta configura-se como uma oferta indireta para utilizar drogas, exemplo ao 

convidar alguém para ir a um determinado local em que existe consumo de drogas, 

sem falar que será feito uso dessas substâncias. Desse modo, o aluno deverá entrar 

em um exercício de previsão, como forma de se antecipar aos perigos e pressões 

que possam existir.  

Acrescente-se, ainda, as categorias mais agressivas, a pressão provocadora 

que se configura por uma insistência a alguém para que se faça algo, como uma 

tentativa de ferir os sentimentos ou a autoestima de quem sofre a ação. Nesse 

sentido, temos na pressão provocadora uma imposição do grupo, que provoca o 

sujeito e acaba por exercer nele um incentivo a um comportamento, desde ao crime, 

até o consumo de drogas. E por último a pressão pesada, caracteriza-se pela 

ameaça, física ou emocional, no intuito de fazer um indivíduo fazer o que ele não 

quer fazer.  

Tendo exposto os tipos de pressão, vamos agora retornar o diálogo que se 

apresenta na lição número oito. No qual um grupo de amigos discute a ida a uma 

festa, enquanto alguns deles (mais velhos) oferecem cigarros aos mais novos, o 

importante nessa lição é perceber como se dá o movimento de formulação de 

verdades, o que podemos apontar aqui é como as respostas pré-concebidas vão 

formular, através do poder pastoral, e do exercício do poder disciplinar o sentimento 

de repulsa aos estranhos. 

Como já discutido, o programa aqui analisado, exerce uma relação com o 

público alvo, uma relação pautada pelo poder pastoral, fundamentando assim o 

cuidado que o mesmo tem a apresentar em suas lições o certo e o errado, o bom e o 

ruim, criando assim no cognitivo de seus alunos, padrões que o fazem caminhar no 

bom caminho, fazendo-os trilhar por caminhos com que os mesmos se percam. Por 
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isso vemos que as formas mais básicas que os ensinamentos têm a oferecer sobre 

como evitar as situações de risco oferecidas pelas drogas é: evitar a situação e unir-

se a aqueles que não usam drogas.  

A relação que se estabelece para prevenir o uso de drogas é uma ação 

voltada para a proibição apenas, essa relação da negação, do recusar e do bem e 

do mal envoltos essa discussão nessa dualidade. Além de uma relação do uso com 

ato de violência. Não existe um processo de reflexão e problematização sobre o uso, 

as questões que estão por trás da procura por drogas ilícitas e lícitas também, pois 

não se discutem o excesso de prescrição de medicamentos para crianças que 

segundo parâmetros de normalidades criados pela sociedade não são consideradas 

normais.  

Figura 17 – A influência do grupo 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 

 

Figura 18 – Situações-problema com amigos 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 
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O que se aprende, em suma, é um significado específico da singularidade 
do eu e da compreensão mútua. Também um significado específico para 
coisas como “autoconhecimento” e “autoavaliação”, “sinceridade”, 
“comunicação” e “Compreensão”. As crianças aprendem a realizar certo tipo 
de jogo de acordo com as regras. Aprendem o que significa o jogo e como 
jogar legitimamente. E aprendem quem são elas mesmas e os demais 
nesse jogo social enormemente complexo e submetido a formas muito 
estritas de regulação, no qual a pessoa se descreve a si mesma em 
contraste com as demais, no qual pessoas define e elabora sua própria 
identidade (LAROSSA, 1994, p. 47). 

 

Nessa perspectiva vemos as intenções do programa em moldar os grupos, 

separando-os, estabelecendo mecanismos de docilidade e utilidade, como um 

comportamento tanto de vigilância de si, quanto dos outros, e enquadrando os 

anormais em comportamentos a serem evitados. Não se trata então de uma 

exclusão propriamente dita, mas sim a tentativa da construção de um coletivo 

homogeneizado e que desempenhe com sua assepsia às vezes de uma sociedade 

livre das doenças, no caso mais específico livre do problema drogas. 

 

Trata-se no fundo, de produzir uma população sadia; não se trata de 
purificar os que vivem na comunidade, como acontecia com a lepra. Enfim, 
vocês estão vendo que não se trata de uma marcação de definitiva de uma 
parte da população; trata-se do exame perpétuo de um campo de 
regularidade, no interior do qual vai se avaliar sem cessar cada indivíduo, 
para saber se está conforme à regra, à norma de saúde que é definida 
(FOUCAULT, 2010, p.40).  

 

O que devemos pensar sobre tais possibilidades de afastamento entre esses 

grupos, vem juntamente com a reflexão de que na maioria dos bairros mais 

atendidos pelo programa, a primeira sugestão não é uma opção real para muitos 

daqueles que vivem em diversas comunidades da zona oeste e zona norte de natal, 

não se pode dissociar a condição domestica de muitos desses indivíduos, que não 

por escolha, estão expostos a condições de vulnerabilidade, e que por esse motivo 

encontram-se muito distantes da utopia social que é o mundo sem a violência e as 

drogas.  

Nesse sentido, vemos aí ser proferido o ensinamento do cuidado de si, no 

qual é feita a identificação dos corpos a serem evitados: a exclusão dos espaços 

que os mesmos frequentam, a sua companhia e, portanto, classificando-os ao 

estado de indesejáveis. Vem a dar-se nesse viés o ensinamento do caminho no 

qual, busca-se o bem daqueles que são submetidos ao exercício PROERD, é dado 
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aí também, o molde a ser utilizado, como norma e parâmetro de relação social dos 

alunos do programa. 

Ao trilhar esse caminho, aqueles submetidos a ação dessa técnica de poder, 

são inseridos em um molde, e a vigilância desses corpos é agora composta de uma 

série de provações e exercícios, nos quais são medidos seus níveis de docilidade, a 

recusa dos mesmos é pautada na confiança em que esses corpos desenvolvem 

suas negações aos problemas abordados pelo currículo. O saber que é gerado após 

essa experiência docente do agente policial encontra-se na sensação do dever 

realizado nos sujeitos, é a sensação de um mundo seguro e esses alunos como 

multiplicadores das ações do programa.  

Segundo o Tenente Romão Inácio (2017): 

 
O policial está lidando com pessoas da comunidade escolar, que podem ser 
multiplicadoras de segurança. Então quando trabalhada as noções de 
segurança, responsabilidade, respeito o aluno recebe esses conceitos que 
podem ser discutidos em casa e na escola então esse é o aspecto 
preventivo do PROERD. 

 

Vemos então as configurações de um poder que, nas palavras de Foucault 

(2014a): 

 

Um poder que não age por exclusão, mas sim por inclusão densa e analítica 
dos elementos. Um poder que não age pela separação em grandes massas 
confusas, mas por distribuição de acordo com individualidades diferenciais. 
Um poder que não é ligado ao desconhecimento, mas ao contrário, a todo 
uma série de mecanismos que asseguram a formação, o investimento, a 
acumulação, o crescimento do saber.    

 

O crescimento desse saber é que vai gerar novas demandas de mecanismos 

de controle, seus efeitos se tornam perceptíveis quando analisados dentro de 

determinados contextos. Cria-se controle dos corpos após as experiências, como 

podemos ver nos recortes do currículo aqui analisado. Esse processo garante ao 

aluno armas para enfrentar os problemas e as pressões e dessa forma resistir ao 

desvio do caminho, essa forma de controle vão desde apontamentos de onde se 

pode encontrar “amizade e confiança” até posturas físicas a serem desempenhadas 

pelos alunos como podemos ver no quadro retirado do currículo de exercícios do 

PROERD.  
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Tabela 5 – Estilos de resposta 

 

Fonte: Currículo PROERD 5° ano (2003). 

 

Nesse caso, resistir à pressão é justamente o ponto a que os ensinamentos 

que esse poder pastoral, disciplinar almejam alcançar e assim gerar a sensação de 

segurança que os corpos dóceis passam a assimilar, em forma de governo de si, 

regulando condutas e sendo um prelúdio para a governamentalidade. “Nas 

sociedades modernas, as formas jurídicas associaram-se as estratégias de gestão 

dos indivíduos e das populações, tendo em vista a ampliação de suas utilidades, a 

produção de saberes e a incitação de subjetividades investidas pelos processos 

sociais dominantes” (FOUCAULT, 2012, p. 130). 

 Outro fato importante que é trabalhado no currículo PROERD é a questão das 

manifestações do bullying na escola. No ambiente educativo essas práticas se 

consolidam já algum tempo, porém essa palavra veio surgir depois para definir o que 

eram esses ataques e violências físicas e psicológicas, intolerância e preconceito 

em que os alunos se envolvem. 

 

Um estudante é alvo de bullying quando é exposto, repetidamente e por um 
tempo prolongado, a ações negativas por parte de um ou mais estudantes. O 
Bullying faz de todos – agredidos, agressores e espectadores (os outros 
alunos) – vítimas (PASSETTI, POUGY, 2015, p. 267). 

 

 Compreendemos a escola como um campo de lutas e conflitos, nesses 

espaços fica evidente as diversidades de sujeitos e culturas, expressões e religião, 

apesar de tanta diversidade dentro desse espaço a escola como já colocamos é 

uma instituição que têm em sua constituição a normatização dos sujeitos, 

potencializando e tornando mais evidente os sujeitos que não se encaixam.   



 

 

142 

 

No currículo PROERD o bullyng é compreendido por grupos que se 

organizam para praticar atos de violência contra um aluno mais vulnerável ou que 

nessa relação tenha menos apoio para se defender, ou seja, como uma forma de 

exercer poder ou controle sobre os outros, e que esses podem ser os mais 

populares da escola. Emerge a percepção que se formou sobre a vítima, que são 

sujeitos com baixa estima e pouca popularidade, fator esse que impede sua 

socialização. Além dessas características, outro ponto a ser pensado que pode ser 

potencializado na prática do bullyng são as diferenças de raças, religião, identidade 

sexual, de maneira de ser, corpos magros e gordos, qualquer traço físico.  

Desse modo é preciso analisar essa questão com uma perspectiva de pensar 

apenas a prática da violência de um sobre o outro, mas de uma compreensão sobre 

o processo de classificação e anulação dos estranhos com os mecanismos de 

normalização, de criação da norma, nas barreiras criadas nesse espaço escolar em 

que os alunos não são colocados para vivenciar e lidar com a diversidade.  

É preciso considerar também os aspectos relevantes dessa temática são os 

sujeitos que provocam a ação do bullying, pois considera-se que esses são vítimas 

de algum tipo de violência física ou psicológica. Esses sujeitos estão em busca de 

atenção dos espectadores dos grupos dos amigos e acabam por atrair para si os 

atos violentos. No currículo do programa, o aluno é colocado como espectador ou 

como alguém que sofre tal ação agressiva, sendo direcionado a agir de acordo com 

as etapas de “organização”. Cabe pensar que a prática do bullying fala mais de 

quem pratica. Ou seja, do sujeito que chama para si a ação de violência do que o 

sujeito que sofre e/ou que presencia a prática do bullying.  

Apesar de ser tratado no currículo do PROERD e ser uma preocupação 

recorrente nas escolas esse evento não se resume aos pequenos conflitos ocorridos 

no ambiente escolar, ele se define por uma série de ações violentas físicas e 

psicológicas e continuas entre jovens que sofrem e os que praticam. Essa é uma 

situação recorrente principalmente na escola e cabe a ela abordar e dialogar com os 

alunos e alunas sobre essas questões.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS? 

  

Gostaria de começar o fim pelo começo, não como uma trajetória acabada 

que se construiu com muita ansiedade na escrita dessas linhas finais, mas como um 

começo para pensar novas questões e posições que os estudos em educação nos 

possibilita a pensar, questionar e pesquisar. Uma professora me fez lembrar do 

resgate aos elementos artísticos trazidos para essa pesquisa como forma de 

dialogar com o meu leitor, me fez perceber que eu endurecia na escrita a cada 

momento que me aproximava do meu objeto de pesquisa e ela tinha razão. Nesse 

processo de pesquisar sobre o currículo do PROERD e suas relações com os 

discursos e como isso reverbera em relações de saber-poder como formas para se 

pensar a governamentalidade dos sujeitos me percebi um pouco mais endurecida, 

como pedra que endurece para não sentir os caminhos que a leva para se deslocar. 

Porém, como movimento de deslocamento busco me encontrar nesse novo 

recomeço.  

 

 Desse modo, partimos nessa dissertação com o objetivo de compreender 

como os discursos sobre violência e indisciplina atravessava o currículo para os 

alunos do 5° ano do programa de política pública de segurança o PROERD, 

utilizando a caixa de ferramentas das teorias foucaultianas, ou seja, utilizando os 

conceitos estudados pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984). Percebemos 

que o currículo enquanto documento formador é atravessado por mecanismos de 

controle, condução e poder-saber e governamento da juventude para dar base à 

análise dos discursos realizamos uma entrevista com o coordenador do 

PROERD/RN, Tenente-coronel Romão Inácio, e o policial pedagogo Jorge.  

O PROERD através do dispositivo preventivo funciona como forma de 

garantias para a governamentalidade em um exercício em que o sujeito faz sem 

perceber, faz para fortalecer as malhas de poder. Com isso percebemos que essa 

política de segurança é direcionada e estabelece como foco de atuação, 

principalmente nas escolas em localidades consideradas vulneráveis levando os 

aspectos relacionados a indisciplina, violência, consumo e venda de drogas. 
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Diante desses apontamentos o que podemos observar é uma maior elevação 

das intervenções dos programas de segurança pública através dos dispositivos 

preventivos e repressivos. Desse modo, uma das intervenções ocorrem pelo 

PROERD, através do currículo do programa, como forma de controle das condutas, 

ou seja, práticas de governamentalidade. De forma geral, com maior ênfase e 

intervenções em escolas da rede pública de ensino localizadas em periferias.  

Essa atuação do PROERD através do seu currículo adota um discurso de prevenção 

ao uso de drogas e combate à violência, mas reverbera condutas que evidenciam 

comportamentos anormais, controle e dita formas de ser jovem na atualidade. 

Através do dispositivo de segurança os alunos são conduzidos para o bem-fazer, 

essa operação não é de opressão, mas o deixar fazer em total ligação com o 

processo da governamentalidade. Segundo Daminco, os dispositivos de segurança 

atuam vigorosamente em múltiplos vieses tanto no sentido de inibir possíveis 

utilidades e desvios como um sentido de convocar e envolver ao máximo indivíduos 

da Periferia Urbanas pobres (2011, p. 260) 

A pesquisa mostrou que o PROERD através do seu currículo possui uma 

linguagem própria para se relacionar com o público ao qual quer atingir, seus 

exercícios e lições são organizados para que os estudantes se sintam pertencentes 

as situações que se apresentam, dessa forma o policial consegue analisar as 

respostas e conseguirá conduzir o estudante sobre sua atitude. O policial no próprio 

documento é representado como um mediador, no centro das relações que vão se 

estabelecer em sala de aula, inclusive nas relações conflituosas, colocando-se como 

alguém sob a inteira disposição e confiável para o exercício da confissão. Nesse 

sentido, trabalhamos com a metáfora do pastor de ovelhas para definir as 

características do policial apresentado no currículo do programa.  

Foi possível perceber a estreita relação que se faz entre o consumo de 

drogas e a violência, bem como processo de exclusão dos sujeitos do convívio. O 

debate sobre drogas dentro do currículo PROERD para o 5° ano não é aprofundado, 

problematizado. As lições e as informações tentem a criminalizar esses sujeitos sem 

ao menos aprofundar sobre as causas da dependência, as questões relacionadas ao 
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desamparo, deslocamento e exclusão desses sujeitos da sociedade como também 

outros fatores podem acarretar o consumo.  

Com os aspectos relacionados a disciplina e a violência cabe perceber que os 

fatores para essas questões são múltiplas. Porém, deve-se compreender que os 

sujeitos não podem apenas ser reconhecidos e classificados como transgressores, 

indisciplinados e que por isso precisam ser anulados do convívio dos seus pares na 

escola. O fator da normalização de condutas presentes no currículo PROERD 

expressa através dos seus exercícios e lições esse processo de anulação do sujeito 

que é diferente.  

A realização dessa dissertação de mestrado se fez em um caminho de muitos 

desafios, muitas questões foram levantadas para atender a necessidade da 

pesquisa. A análise do currículo PROERD para o 5° ano me fez compreender temas 

atuais de debates sobre escola pública no Brasil desse momento. De modo similar, 

perceber como as políticas de educação estão lidando com os casos de violência e 

indisciplina dentro do campo dos estudos em educação.  

É preciso acentuar que mesmo não sendo essa a intenção para a instalação 

do PROERD nas escolas, percebemos que existe um aumento de escolas públicas 

na tutela da polícia militar espalhadas pelo Brasil, talvez o PROERD tenha 

funcionando como um prelúdio para esses alinhamentos entre as políticas de 

educação e as políticas públicas de segurança. Gostaria de trazer como um 

disparador de pensamento o poema do poeta Pedro Bomba.  

 

Homem bomba, por Pedro Bomba: 

Eu tenho aqui, 
guardado dentro de mim 

um monte de bomba 
e essa porra toda vai explodir! 

Eu tô avisando... 
Vocês tão me ouvindo bem? 
Eu tenho aqui dentro de mim 

um monte de bomba 
e essa porra vai explodir. 

É curto o pavio... 
Tá vendo esses olhos fundos, tá vendo? 

É que ninguém dorme aqui... 
A insônia tem nome de polícia, 

milícia, tá me entendendo? 
O nome da nossa casa é barraco, 

O pesadelo tá fardado, tá me entendendo? 
É pouca vida pra muita morte, 
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é lona preta, pele preta, reintegração de posse... 
Sabe como é viver assim? 

Sabe? 
Não sabe, né? 

Ai vai pra rua gritar sem violência, 
sem vandalismo, 

sem partido, 
vai vestir branco e pedir paz... 

Aqui 'mermão', 
toda camisa branca 

é manchada de vermelho sangue! 
E paz, é uma palavra que nunca existiu no vocabulário da rua! 

Aqui é carne crua, ferida aberta... 
Ninguém tem medo de morrer não, 

muito menos de lutar, 
tão pouco de morrer lutando. 

A gente vai quebrar é tudo, 
vai trancar pista, 

queimar pneu! 
E não me venha dizer que é vandalismo, 

vandalismo é o que fazem com nossas vidas, 
tá me entendendo? 

Vandalismo é o que fazem com nossas vidas. 
Pacifico só oceano, 

o nome disso é revolta 
RE-VOL-TA, 

Tá me entendendo? 
Tão me ouvindo bem? 

Aqui todo mundo 
tem um monte de bomba 

guardada dentro de si 
e quando essa porra toda explodir... 

Ai eu quero ver... 
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