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A FRAGILIDADE E A INSEGURANÇA DAS PORTARIAS NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS ESTADUAIS/ CE 

 

Aldenir Targino Alves1 

 

RESUMO 

 
A criminalidade urbana é o grande mal na atualidade, onde todos indistintamente sofrem seus efeitos, 
que contam com a dificuldade que as instituições de segurança de todo o país têm para lidar com essa 
problemática, haja vista a inexistência de um projeto de caráter nacional em que unifique a atuação de 
todas as forças que compõe a segurança pública. O potencial da escola reside na sua capacidade de 
cumprimento de suas funções constitucionalmente estabelecidas, que é formar cidadãos livres e 
orientados pela simbologia da paz e da solidariedade, mas para isso é preciso que estas se organizem 
para cumprir melhor tal papel, evitando que aspectos da violência urbana possam penetrar em seu 
interior, tornando-as vulneráveis às condutas criminosas. Essa pesquisa é organizada com o claro 
objetivo de dar conta de um problema que atinge quase todas as escolas, que é a vulnerabilidade das 
portarias das unidades de ensino frente ao avanço da violência urbana, que tem como objetivo geral 
avaliar as falhas e a consequente insegurança ocorridas nas portarias das escolas públicas da rede 
estadual. Tendo como objetivos específicos, verificar a contribuição da portaria das escolas na inibição 
e contenção da violência urbana no entorno ou dentro das unidades de ensino; identificar os tipos de 
funcionários atuantes na portaria das escolas e apontar soluções para melhorar a atuação desses 
profissionais nesse setor das escolas. A metodologia da pesquisa estruturada, envolve o procedimento 
de se apresentar na portaria das vinte e quatro (24) escolas estaduais, selecionadas aleatoriamente, 
como professor da rede estadual que queria falar com o diretor ou coordenador da unidade escolar. A 
pesquisa reside prioritariamente na análise do local de entrada e saída da unidade e na observação da 
atitude do servidor ali presente. No referencial teórico são privilegiados os argumentos de que a 
violência é externa ao ambiente escolar, ou seja, a instituição se torna vítima desse processo, que está 
deixando de ser conjuntural e tornando-se histórico, na medida em que há um enraizamento desse 
poder paralelo na “gestão” de segmentos da sociedade, principalmente em áreas conflagradas. Os 
resultados da pesquisa, apontam que as portarias das escolas participantes, são absolutamente 
fragilizadas, ficando evidente a falta de orientação dos servidores face à nova realidade. São suscitadas 
algumas propostas, onde se recomenda uma unificação do funcionamento da portaria de todas as 
escolas de âmbito estadual, adotando critérios baseados nos fatos reais, que é o crescente aumento 
das invasões às escolas por grupos de criminosos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho é resultado de um processo de pesquisa iniciado 

durante as investigações realizadas em escolas situadas nos bairros mais violentos 

de Fortaleza, para um trabalho de doutorado em ciências da educação, defendido em 

2017, que teve como finalidade analisar a influência da violência urbana em escolas 

situadas em área conflagradas. Tal problemática foi suscitada observando a atitude 

dos vigilantes em permitir a entrada de uma pessoa que apenas falava que era 

professor da rede estadual e queria falar com o diretor ou coordenador da escola. Foi 

a partir daí que comecei a presente pesquisa, sendo o resultado dessa constatação 

empírica e agora robustecida com a apresentação desses dados. 

Deste modo, a pesquisa procura demonstrar a fragilidade e a 

vulnerabilidade das portarias das escolas estaduais diante do avanço da violência 

urbana sobre toda a sociedade brasileira e que, agora, os ataques às escolas 

tornaram-se mais frequentes.  

A criminalidade urbana é o grande mal na atualidade, onde todos 

indistintamente sofrem seus efeitos, que contam com a dificuldade que as instituições 

de segurança de todo o país têm para lidar com essa problemática, haja vista a 

inexistência de um projeto de caráter nacional em que unifique a atuação de todas as 

forças que compõe a segurança pública. 

As facções criminosas expandiram seus domínios para todo o território 

nacional, seja nas ruas dos bairros ricos, ou dentro das comunidades pobres, ou 

dentro dos presídios, há o predomínio do medo. Nesse palco, as populações das 

áreas mais pobres e, portanto, mais expostas e também suscetíveis, tornam-se as 

maiores vítimas e também algozes desse processo. Santos (2017, p. 5) apud Costa 

(1999) confirma essa situação, explicando que 

as maiores vítimas das violências e homicídios não são os ricos, mas os 
pobres e excluídos. Os privilegiados economicamente sempre podem 
contratar seguranças particulares, encerrar-se em condomínios de luxo 
protegidos ou transferir a família para Miami, como vem acontecendo no 
Brasil, em decorrência da onda de sequestros. Já os pobres não possuem 
meios e, em muitas situações, nem sequer podem contar com o poder público 
para se defender das violências, da polícia, dos traficantes ou de outros tipos 
de gangues. Comprovando esta realidade, algumas pesquisas revelam o 
caráter altamente segregado de centros urbanos, como nos casos de São 
Paulo e Los Angeles, onde os ricos encerram-se em espaços privados, 
verdadeiros enclaves fortificados para o lazer, trabalho, moradia e outras 
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atividades. E isso ocorre mesmo que o resultado seja mais segregação 
urbana e violência. 

 

O domínio da criminalidade em todos os recantos do país está deixando de 

ser conjuntural e tornando-se um fenômeno histórico, onde as forças de 

enfrentamento não dão conta da situação e, na medida que os esforços vão se 

arrastando por décadas, os grupos de criminosos e suas diversas práticas delituosas 

vão contagiando e se enraizando, de maneira a se tornarem maiores que as 

instituições públicas, em alguns casos, onde estas foram constituídas em caráter 

democrático. 

Nessa perspectiva, deve entrar em cena o papel fundamental que a 

instituição escolar pode oferecer nessa luta, que agora se faz histórica. A autora 

defende que “[...] a educação é um verdadeiro escudo contra os homicídios no Brasil” 

(SANTOS, 2017 apud CERQUEIRA; COELHO, 2015, p. 6). O potencial da escola 

reside na sua capacidade de cumprimento de suas funções constitucionalmente 

estabelecidas, que é formar cidadãos livres e orientados pela simbologia da paz e da 

solidariedade, mas para isso é preciso que estas se organizem para cumprir melhor 

tal papel, evitando que aspectos da violência urbana possam penetrar em seu interior, 

tornando-as vulneráveis às condutas criminosas. 

Essa pesquisa é organizada com o claro objetivo de dar conta de um 

problema que atinge quase todas as escolas, que é a vulnerabilidade das portarias 

das unidades de ensino frente ao avanço da violência urbana, que tem como objetivo 

geral avaliar as falhas e a consequente insegurança ocorridas nas portarias das 

escolas públicas da rede estadual, tendo como recorte espacial a consecução de uma 

pesquisa em vinte e quatro (24) destas escolas.  

Os objetivos específicos são elencados no significado de verificar a 

contribuição da portaria das escolas na inibição e contenção da violência urbana no 

entorno ou dentro das unidades de ensino; identificar os tipos de funcionários 

presentes nas portarias das escolas e apontar soluções para melhorar a atuação 

desses profissionais neste setor das escolas. 

Ainda, no capítulo 2 são esboçados os aspectos da violência criminal, onde 

são explicados que a criminalidade vem ditando regras de comportamento, alterando 

a rotina de todos, com o intuito de evitar que sua vida seja ameaçada. Nas áreas 

dominadas por facções criminosas, é comum aos poderes constitucionais uma restrita 

capacidade de gerenciamento e de controle da situação, aumentando, assim, a 
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vulnerabilidade das populações que ali residem. O Brasil tem enormes prejuízos 

econômicos e sociais com o aumento da violência urbana, porque os capitais se 

deslocam dinamicamente, buscando rentabilidade para seus investimentos, com isso 

preterindo as áreas em processo de conflagração criminal. 

Ainda nesse capítulo, é explicado que um dos fatos evidenciados 

atualmente, é o ataque de criminosos às escolas no Ceará, sejam estaduais ou 

municipais, todas estão na mira dessa avassaladora onda de violência, com motivos 

dos mais diversos, que variam de assaltos de pertences pessoais de alunos e 

professores; roubo de equipamentos eletrônicos da escola (computadores, 

notebooks, aparelhos de televisão, dentre outros); roubo de armas e coletes de 

vigilantes e até invasão de escolas para perpetração de tentativas de homicídios, 

relacionadas com a resolução de dívidas de drogas ou disputas territoriais entre as 

facções. 

No capítulo 3, é esboçada a metodologia da pesquisa estruturada, 

envolvendo o procedimento de se apresentar na portaria das vinte e quatro (24) 

escolas estaduais, selecionadas aleatoriamente, como professor da rede estadual que 

queria falar com o diretor ou coordenador da unidade escolar. A pesquisa reside 

prioritariamente na análise do local de entrada e saída da unidade e na observação 

da atitude do servidor ali presente (Vigilante patrimonial improvisado, Porteiro 

especializado ou Zelador improvisado). 

No capítulo 4 são registradas as análises dos resultados da pesquisa, onde 

pelo que é demonstrado, as portarias das escolas participantes, são absolutamente 

fragilizadas, ficando evidente a falta de orientação dos servidores face à nova 

realidade, onde deveriam estar ali para prover a segurança do lugar, garantindo com 

isso a integridade física e psicológica dos sujeitos escolares. Frente a isso, não é mais 

possível pensar a rotina do servidor presente na portaria das escolas, apenas para 

abrir e fechar portão, a demanda atual deve avançar disso em sua competência. 

Na última parte são suscitadas algumas propostas, onde se recomenda 

uma unificação do funcionamento da portaria de todas as escolas de âmbito estadual, 

adotando critérios baseados nos fatos reais, que é o crescente aumento das invasões 

às escolas por grupos de criminosos. 
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CAPÍTULO 2 - A VIOLÊNCIA CRIMINAL NO BRASIL E NO ESTADO DO CEARÁ 

 

A violência urbana está na pauta principal das preocupações que 

acometem as pessoas que vivem nas grandes cidades do país. O medo de ser vítima 

da criminalidade vem ditando novas regras de comportamento e de conduta, 

provocando restrições ou inibição total das pessoas circularem normalmente, sendo 

estas obrigadas a viverem em um mundo particular, auto trancafiadas dentro das 

próprias residências ou se arriscar, de vez em quando, a circular nas áreas de 

entretenimento dos Shoppings Centers ou algum local público, que mesmo assim, 

ainda não é possível se sentir seguro. A escalada da violência assombra as 

consciências dos brasileiros, tornando-se extremamente ameaçadora, corriqueira e 

geradora de um profundo sentimento de medo e decepção com o destino do país. 

O fenômeno e as causas dessa violência urbana estão muito além da ação 

dos narcotraficantes ou dos vendedores ilegais de armas. Brasil (2005, p. 12) 

confirma, que um 

outro elemento que impulsionou a dinâmica dos homicídios no Brasil foi a 
proliferação e o uso indiscriminado das armas de fogo pela população, que 
aumentam a taxa de letalidade e  potencializam o medo da população. [...] 
nos Estados Unidos cerca de 43% dos homicídios são perpetrados por armas 
de fogo, no Brasil esse índice é de 74%.  
 

Mas, sem dúvida, essas facetas do crime organizado, são os mais importantes 

impulsionadores desse fenômeno, pois os Governos em todas as esferas, ainda não 

conseguiram organizar uma plataforma concreta e com resultados perenes, para o 

enfrentamento progressivamente eficaz, no sentido de arrefecer as ações delituosas, 

a não ser em alguns casos isolados de Governos Estaduais que possuem uma história 

de investimentos vultosos em segurança pública. 

 Além disso, as cidades, principalmente aquelas onde as carências sociais 

e as desigualdades são mais aguçadas, proporcionam aos criminosos facilidades 

importantes, como o estabelecimento do domínio nessas áreas, favorecidos pela farta 

disponibilidade de mão de obra, acesso a um amplo mercado consumidor interno para 

os seus ilícitos, redução dos custos operacionais e facilidades para o estabelecimento 

de conexões transacionais por parte do crime organizado, inclusive entre o meio 

político e financeiro. Nessas áreas dominadas por facções criminosas, é comum aos 

poderes constitucionais uma restrita capacidade de gerenciamento e de controle da 

situação. 
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                  Os dados da violência urbana no Brasil apresentam números alarmantes, 

superiores a muitas zonas de conflito existentes no mundo. Albuquerque (2003 apud 

Correio Brasiliense, 1997, p. 23) destaca em seu trabalho que  

No Rio de Janeiro, a taxa anual é numa média de 36 homicídios por 100 mil 
pessoas. Em São Paulo, é de 34 por 100 mil. Num dos países mais violentos 
do mundo, os Estados Unidos, o índice esbarra em 11 homicidas por 100 mil 
pessoas. No Japão é de 1 por 100 mil e na Inglaterra de 2 por 100 mil. Nossa 
média é de 23 homicídios por 100 mil habitantes. Somos provavelmente o 
campeão mundial. 

O autor usa os exemplos de outras realidades pelo mundo afora, que não é só a polícia 

que funciona bem. O Japão leva às grades cerca de 96% dos homicídios e 76% dos 

roubos. Isso é muito mais alto do que na maioria dos países adiantados. E nem se 

compara com o que ocorre no Brasil onde a probabilidade de aplicação de uma pena 

para um criminoso preso em flagrante é de apenas um por mil (ALBUQUERQUE, 

2003, p. 29). 

O Brasil tem enormes prejuízos econômicos e sociais com o aumento da 

violência urbana, porque o fluxo de capitais se desloca devido ao seu dinamismo, 

buscam novas áreas para investimentos, que sejam mais seguras e com 

características rentáveis, e esse deslocamento de capitais acontece, também, nas 

prioridades sociais, onde os investimentos nessas áreas ficam relevados a um 

segundo plano, porque os Governos acabam tendo que intensificar os investimentos 

em segurança pública, com isso, estendendo o prejuízo financeiro ao conjunto da 

sociedade.  Wentzel (2017) esclarece que os levantamentos sobre os prejuízos 

financeiros apontam impactos que podem oscilar de 3,78% a 13,5% de toda a riqueza 

produzida anualmente, dependendo dos fatores avaliados. Mas independentemente 

da proporção percentual, trata-se de centenas de bilhões de reais saídos dos bolsos 

dos brasileiros. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

mostrou que em 2014 o crime custou ao Brasil 3,78% do seu PIB (Produto Interno 

Bruto), o equivalente a US$ 124 bilhões (R$ 386 bilhões). 

Um estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgado em 

novembro, avaliou que as empresas perdem quase 4,2% do seu faturamento com o 

problema. A cada ano R$ 130 bilhões deixam de ser investidos na produção industrial 

em função da violência no país. A estimativa está baseada em relatório de 2009 do 

Banco Mundial, com valores corrigidos para 2016. O montante representa o volume 

que a indústria de transformação gasta com custos de segurança privada e perdas 

decorrentes de vandalismo e roubo de carga (WENTZEL, 2017). Esta rotina de 
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insegurança acaba provocando, também, diminuição de postos de trabalho, que por 

sua vez leva a redução do poder aquisitivo das famílias, e com isso têm-se a 

possibilidade plausível de ampliação dos índices de violência, isto fica mais evidente, 

nas áreas mais atingidas por essa violência desenfreada.  

Os gastos com segurança pública são compreendidos apenas como 

aqueles que possibilitam o enfrentamento da criminalidade através das polícias civis 

e militares, e agora, com a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, ganha um 

novo contorno de violência. Os investimentos em saneamento básico, urbanização de 

áreas de risco, construção de áreas de lazer, acesso amplo à saúde e a educação, 

capacitação profissional da juventude, dentre outros, ficam relacionados a prioridades 

de outras pastas, que não seja a da Segurança. 

Os programas de prevenção realizados por intermédio de políticas integradas 
devem, respeitar as necessidades de cada uma das regiões críticas, dando 
ênfase à revitalização do espaço urbano e à maximização das oportunidades 
de convívio social pacífico, por meio de incentivos a projetos de esporte, 
cultura, arte e lazer, programas de manutenção dos estudantes na escola e 
requalificação profissional, assim como a iniciativas voltadas à resolução 
pacífica de conflitos, buscando o envolvimento das respectivas comunidades 
e, particularmente, de confederações, clubes, atletas e artistas na gestão 
desses programas (ALBUQUERQUE, 2003, p. 132). 

De todos os investimentos que potencialmente precisam ser feitos para a 

mudança dessa realidade, os investimentos em educação é o mais indicado, 

sobretudo porque, segundo Wentzel (2017) apud Waiselfiz (2016), de forma 

proporcional ao tamanho de ambos os universos, para cada um jovem com estudo 

superior que é vítima de homicídio, morrem outros 46 analfabetos. A autora reforça 

que até hoje a humanidade não inventou melhor forma de mecanismo de inclusão 

social e mitigação da violência que a própria educação. 

É preciso reforçar esses estoques de valores e de dignidade humana, que 

estão representados na instituição escolar; a sociedade precisa encarar esta luta 

contra um mal que ameaça não só o passado e o presente, mas que enegrece 

inexoravelmente o futuro do país. 

Nesse rol de preocupações com a segurança pública e a instituição escolar, 

o Estado do Ceará ocupou a segunda colocação no Brasil na taxa de homicídios em 

2014, quando foram registradas 52,2 mortes por grupo de 100 mil habitantes. O 

Estado perdeu apenas para Alagoas, onde a taxa de homicídios alcançou 66 

homicídios por 100 mil habitantes (PRADO, 2016). Em 10 anos – de 2004 a 2014 – 

houve um crescimento de 166,5% na taxa de homicídios número de homicídios 
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registrados no Ceará. Em 2004, o índice cearense era de 19,6%. No Brasil, a taxa de 

homicídios cresceu 21,9% (BRASIL, 2016, p. 6). Considerando os dois últimos anos 

abordados em uma pesquisa (Tabela 1), o Ceará registrou 4.465 homicídios em 2013 

e 4.620 em 2014, o que representa crescimento de 3,5% em um ano. 

 

Tabela 1: Quantidade de homicídios (CVLI)/ 100 Mil 2012-2017 

ANO BRASIL Taxa/ 
100 mil 

CEARÁ Taxa/ 
100 mil 

FORTALEZA Taxa/ 100 
mil 

2012 57.045 28,3 3.840 44,1 1.703 68,1 

2013 57.396 28,3 4.465 50,9 1.993 78,1 

2014 59.627 29,1 4.620 52,2 1.989 81.1 

2015 59.080 28,9 4.019 45,1 1.651 63,7 

2016 61.619 29,9 3.407 38,0 920 35,3 

2017 59.103 28,9 5.134 56,9 1.978 75,3 

Fonte: SSPDS-CE/ Brasil, 2016/ FBSP, 2018. 

  

A tabela acima demonstra que houve um aumento significativo dos 

homicídios no Ceará, entre 2013 e 2014, tendo uma redução significativa em 2016, 

evidenciando a política de segurança pública com a implantação das Unidades 

Integradas de Segurança (UNISEGS). E nesse mesmo período Fortaleza concentrou 

44% e 43% dos homicídios em todo o Estado, mesmo possuindo uma população de 

29% desse total. Ao longo dos últimos 20 anos, a violência no Ceará teve um 

crescimento assustador no número de homicídios. O aumento de 1998 a 2017 foi de 

545%, subindo de 941 assassinatos para 5.134. O número registrado no ano passado 

foi o maior da história do Ceará, tendo na chacina das Cajazeiras, onde 14 pessoas 

foram executadas por homens armados, o maior emblema desta escalada da 

violência, até então. 

Sobre o problema, a Secretaria da Segurança do Estado do Ceará, se 

manifestou publicamente ressaltando que, desde 2014, as forças de segurança do 

Ceará fazem um trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar e o Corpo de 

Bombeiros que foi batizado de Em Defesa da Vida. Todo o estado foi dividido em 18 

Áreas Integradas de Segurança, sendo seis em Fortaleza. Cada área tem metas de 

redução de crimes e os locais onde há ocorrências são mapeados através do 

georreferenciamento, com informações sobre dia e horário dos fatos, para indicar 

possíveis ações de combate à criminalidade (NOGUEIRA, 2016). A instalação das 
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Unisegs representa um passo importante no sentido de auscultar e  vigiar as ruas das 

áreas mais críticas da Região Metropolitana de Fortaleza, desde que,  

[...] o policiamento comunitário se baseie na premissa central de que o público 
deve exercer um papel mais ativo e coordenado na obtenção da segurança, 
a fim de que se possa identificar os focos e causas que levariam às tensões 
e conflitos sociais. Ou seja, o público deve ser co-produtor da segurança e da 
ordem, juntamente com a polícia (BRASIL, 2005, p. 14). 

 

É notório, que essas causas de criminalidades estão interligadas com 

outras de base socioeconômica, e, muitas vezes, o que se avalia é apenas uma parte 

do problema. Em seu trabalho sobre violência e evasão escolar na Região 

Metropolitana de Fortaleza, Monteiro (2011 apud FIGUERÓ, 2002, p. 3) evidencia 

algumas causas dessa violência, explicando que 

a pobreza é um fenômeno social que se evidencia a cada momento do nosso 
cotidiano. Há, porém, muito o que se discutir e aprofundar sobre esse aspecto 
especialmente numa época em que o capitalismo em sua versão neoliberal, 
impõe-se como sistema social hegemônico no mundo, mostrando-se cada 
vez mais desumanizador e cruel na sua lógica. As grandes contradições 
sociais, como, por exemplo, fome, desemprego, exclusão social, revelam que 
a pobreza não é um processo natural, uma vez que análises históricas e 
sociológicas demonstram que ela é construída socialmente. É, portanto 
resultado de relações sociais injustas e contraditórias que estamos vivendo.  

Com o agravamento da crise econômica, com milhões de desempregados 

no país, a tendência é de ampliação dessa violência no Estado do Ceará, sendo 

explicado também pela migração da atuação das facções criminosas, que 

nacionalizaram suas ações e internacionalizaram seus intercâmbios comerciais. Os 

criminosos passaram a investir mais intensivamente nas regiões onde há um maior 

dinamismo econômico, que é o caso do Ceará, que no comparativo com o período de 

2016, a economia cearense apresentou um crescimento de 2,17%, enquanto a média 

do País teve alta de 0,3% (DIÁRIO DO NORDESTE, 2018). Isso reforça a tendência 

de mudança do mapa da violência em todo o país. Barreira (2013, p. 27) explica que 

[...] o fenômeno se inserta em um cenário mais amplo, que passa, 
necessariamente, pela forma de enfrentamento dos conflitos sociais e, mais 
especificamente, pela resolução de embates interpessoais na sociedade 
brasileira, bem como pela ausência de uma política de segurança pública 
nacional, mais eficiente e também racional (BARREIRA, 2013, p. 227).  

Enquanto não houver uma ação unificada nacionalmente, os governos padecerão, 

nesse enfrentamento desigual das forças de segurança e as facções criminosas. 

Nesse interim, os bandidos irão, provavelmente, continuar e intensificar esses ataques 

à instituição escolar, através das rivalidades estabelecidas nas áreas conflagradas, 

situação em que os chefes das facções segmentam seus territórios, criando, de certa 

forma, prisões sem muros para toda a população daquele lugar, chamada 
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pejorativamente por estes de “Nosso Território”, muitos desses jovens ficam 

impedidos de frequentar a escola, tornando-se, possivelmente, vítimas ou 

protagonistas em potencial. 

 

 

2.1 - AS CENAS DE AGRESSÕES CONTRA AS ESCOLAS ESTADUAIS 

 

 

Muito tem se discutido a respeito dos problemas da violência urbana e seus 

reflexos danosos para a organização em sociedade, uma marca singular desta 

conjuntura é a territorialização do crime, e a banalidade de suas ocorrências, que 

emerge para a coletividade como uma calamidade pública, algo inimaginável nos dias 

de hoje, tendo em vista o enorme estoque de capital político-democrático acumulado 

recentemente via processo de redemocratização do país. Superamos o domínio das 

oligarquias no cenário político-eleitoral, e agora, têm-se o domínio das oligarquias do 

crime, denominadas, nos jargões do submundo, de facções criminosas. 

 A extenuante luta do poder público contra o crime organizado, que passa 

pelas tentativas perenes de controle da situação, tem exigido maiores investimentos 

nessa área, “forçando” as instituições governamentais a desviar sua atenção e a 

alocação de recursos públicos escassos em detrimento de outras áreas de interesse 

da gestão pública.  

Considerar a luta contra as facções criminosas, a “ordem do dia” para a 

administração pública, em todos os seus níveis, só faz corroborar com o problema. É 

preciso “olhar para a frente”, vislumbrando resolver essa situação de uma maneira 

decisiva e histórica, tendo nos investimentos sociais suas maiores medidas de 

enfrentamentos contra essa violência, particularmente na educação, onde se tem 

maiores possibilidades de retorno para o devido acúmulo de capital social contra a 

criminalidade. Albuquerque (2003) apud Coleman (1990, p. 66) 

define o capital social como os recursos produzidos pela interação social 
entre os indivíduos ou grupos, que resultam em confiança e credibilidade. 
Estes recursos, quando disponíveis, facilitam a ação social seja dos 
indivíduos seja de grupos ou comunidades. Quanto maior a produção destes 
recursos, maior a possibilidade de desenvolvimento dos indivíduos, dos 
grupos ou da comunidade. [...] Aspectos como a cultura cívica, a crença entre 
os membros da comunidade, o envolvimento nas questões comunitárias, uma 
boa relação entre a vizinhança, dentre outros. [...] Estas questões são 
fundamentais para a prosperidade econômica e para o desenvolvimento 
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sustentável; fatores preponderantes para uma sensível melhoria nas esferas 
da saúde, educação, meio-ambiente, segurança pública, etc. (sic). 

 

Um dos fatos evidenciados atualmente, é o ataque de criminosos às 

escolas, sejam estaduais ou municipais (Tabela 2), todas estão na mira dessa 

avassaladora onda de violência, com motivos dos mais diversos, que variam de 

assaltos de pertences pessoais de alunos e professores; roubo de equipamentos 

eletrônicos da escola (computadores, notebooks, aparelhos de televisão, dentre 

outros); roubo de armas e coletes de vigilantes e até invasão de escolas para 

perpetração de tentativas de homicídios, relacionadas com a resolução de dívidas de 

drogas ou disputas territoriais entre as facções. 

 

Tabela 2- Escolas assaltadas no Ceará (2010 – 2018) 

Nº Escolas Bairro Data Cidade 

1 CAIC Maria Felício Lopes Vicente Pinzón 07/10/10 Fortaleza 

2 EEFM Dona Hilza Diogo de Oliveira Vila Velha 10/04/12 Fortaleza 

3 EEM Liceu Vila Vellha Vila Velha 29/08/13 Fortaleza 

4 Escola Mª. José Ferreira Gomes Dom José 14/11/14 Sobral 

5 Escola Municipal Paulo Sarasate Demócrito Rocha 18/04/17 Fortaleza 

6 Centro de Educação de Jovens e 
Adultos 

Centro 24/04/17 Horizonte 

7 Escola Municipal Dois de Dezembro Barra do Ceará 23/05/17 Fortaleza 

8 EMEF Nossa srª. Perpétuo Socorro Álvaro Weyne 06/06/17 Fortaleza 

9 Escola Municipal Pedro Holanda Sítio Jenipapeiro 13/06/17 Senador 
Pompeu 

10 Escola César Campelo Conjunto Ceará 31/08/17 Fortaleza 

11 Escola Ana Bezerra de Sá Autódromo 11/10/17 Eusébio 

12 EMEIF André Luiz Jangurussu 11/10/17 Fortaleza 

13 EEFM Mario Hugo Cidrack do Vale Antonio Bezerra 07/12/17 Fortaleza 

14 Escola Municipal D. Yolanda Queiróz Juá 13/12/17 Santa Quitéria 

15 Escola Municipal Dois de Dezembro Barra do Ceará 31/01/18 Fortaleza 

16 EEF Santa Isabel Bom Jardim 31/01/18 Fortaleza 

17 Escola Marieta Mota Góis Garrote 05/03/18 Caucaia 

18 EMEF José Rebouças Macambira Jardim Guanabara 12/03/18 Fortaleza 

19 EEM Otacílio Colares Parque Santa Maria 19/03/18 Fortaleza 

20 Escola Raimundo Nogueira Centro 16/04/18 Horizonte 

21 Escola José Bezerra de Menezes Centro 05/06/18 Juazeiro 

22 EEMTI Hermíno Barroso Parque Rio Branco 21/06/18 Fortaleza 

23 EMEIF Francisca de Abreu Lima Siqueira 03/07/18 Fortaleza 

Fonte: Internet, 2018 (adaptada pelo autor) 
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Os casos relacionados nesse levantamento, dão conta, apenas das escolas 

que foram invadidas a partir da portaria das respectivas unidades. Onde é possível 

perceber, conforme a tabela acima, o vertiginoso crescimento das ações delituosas 

no período entre 2017 – 2018, ocasião coincidente com um provável aumento das 

disputas territoriais no Ceará, envolvendo as facções criminosas. No período 2015 – 

2016, não se teve registro desse tipo de ocorrência, provavelmente relacionado com 

a sensível diminuição dos casos de violência no Estado do Ceará, conforme apontado 

na tabela 1.  

O caso mais emblemático dessas invasões, foi o da Escola Municipal Dois 

de Dezembro, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza, onde fora invadida 2 (duas) 

vezes em menos de 1 (um) ano, evidenciando, de forma explícita, a problemática da 

fragilidade das portarias e a insegurança que atinge os espaços escolares. 

No gráfico abaixo, os mesmos dados ficam dispostos de maneira a se 

visualizar historicamente (Gráfico 1), o aumento dessas agressões contra as 

instituições escolares, onde é possível perceber com maior nitidez, o aumento 

significativo desses casos. 

 

 

 

 

O que se discute muito é a violência escolar e seus efeitos na indisciplina, 

na evasão de jovens da instituição, no bullying, nas pequenas formas de violência 

1 0 1 1 1 0 0

10

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gráfico 1: Escolas assaltadas no Ceará (2010 - 2018).

Fonte: Internet, 2018 (adaptada pelo autor). 
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física ou verbal presentes nos corredores e salas de aulas, que evidenciam muito mais 

o caráter dos jovens, do que uma agressão praticada contra a instituição escolar, 

encetada por organizações criminosas, com o provável objetivo de denegrir ou 

modificar negativamente seu papel social junto às crianças e adolescentes.  

Obviamente, que essas micro violências existentes nos corredores da 

escola, são expressões de uma aspecto cultural apreendido nos respectivos locais de 

moradia, sendo então, formas dessa violência maior, ainda que em fase embrionária, 

e que dependendo do potencial da instituição escolar, essas manifestações tendem a 

se dissipar no universo psicossocial das crianças e adolescentes. 

Diante desse panorama, fica difícil contar com a instituição escolar para 

combater a violência urbana, no meio dessas ocorrências e do clima de terror que se 

instala; a própria comunidade de professores, alunos, funcionários e pais, sentem-se 

ameaçados, posto que a realidade dos fatos, além de ser uma novidade, a 

criminalidade atuar dentro e nas cercanias da escola, é algo que agora se faz mais 

presente no cotidiano de todos, a sensação que se tem é a perspectiva de fechamento 

da unidade escolar. 

É preciso defender a educação e o acesso das crianças e adolescentes ao 

caminho mais seguro, para evitar o contato com o mundo das drogas e 

consequentemente o envolvimento com a criminalidade. O autor ressalta que 

destarte, investir em educação e saúde para o ser humano, se constitui num 
mecanismo de equidade social, de retorno certo e imediato para um povo, 
para uma nação. Numa sociedade transformada pelo filtro da educação 
transformadora não haveria espaço para a cultura da violência, preponderaria 
a plenitude da cidadania ético-holística, não haveria consumo de drogas 
(ALBUQUERQUE, 2003, p. 128). 

 

É imperativo a estruturação de ações voltadas para o combate da violência, uma vez 

que este fenômeno se apresenta, agora, aos atores escolares de maneira explícita, 

incitando a necessidade de se repensar questões relacionadas à segurança pública 

dentro das escolas (SANTOS, 2017). 

Analisando o problema de maneira global e com caráter imparcial, a atual 

política da Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) de prover mais recursos para 

a implementação das Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTI), faz parte 

desse esforço do Governo Estadual em enfrentar essa conjuntura de violência e 

medo, que todos estão imersos. A escola de tempo integral cumpre muito bem seu 

papel constitucional de garantir escolaridade aos jovens, e ao mesmo tempo retira da 
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ociosidade aqueles estudantes mais propensos a se envolverem com o submundo, 

independente das origens territoriais e sociais destes. 

Acontece, que só a estruturação física das escolas no modelo de tempo 

integral, não é suficiente, é preciso toda uma mudança de comportamento dos 

professores e gestores e de uma maior profissionalização daqueles servidores que 

compõe o quadro funcional da escola, para que esta não seja vulnerável à ação 

delituosa dos marginais.  

A infiltração de drogas, a entrada de elementos estranhos ao ambiente 

escolar, o movimento de pais, alunos e professores, dentre outros, todo esse fluxo de 

pessoas passa pela portaria. Então, nessa conjuntura, a portaria das escolas 

transforma-se no principal ambiente da unidade de ensino, para com isso, garantir a 

segurança de seus frequentadores e permitir que se cumpra sua função 

constitucional, de formar cidadãos plenos e livres. 

Analisar essa possível fragilidade das escolas diante desse cenário de 

violência urbana torna-se fundamental, haja vista, que há uma correlação explícita 

entre essa política educacional de prover as unidades escolares com toda a 

infraestrutura física, junto com os aspectos pedagógicos e o monitoramento constante 

dos espaços da escola, para que esta deixe de ser alvo do ataque de criminosos. 

Santos (2017, p. 6) reforça que “nessa acepção, a escola torna-se cerne de 

proposições relativas à erradicação da violência, de maneira que inúmeros debates 

são travados com o intuito de se organizar formas para a erradicação do fenômeno” e 

retirar do radar político da comunidade escolar a perspectiva de fechamento das 

unidades de ensino e de cidadania.  
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3 – METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho se desenvolve mediante necessidade de analisar o 

funcionamento das portarias das escolas estaduais, diante desse contexto de 

violência urbana, praticado por criminosos contra essas instituições e seus sujeitos. A 

crise de insegurança faz aflorar o debate sobre qual política de segurança pública 

adotar, posto que a vigência de tal ação depende de resultados concretos, diante de 

uma opinião pública cada vez mais exigente por essas ações, ao mesmo tempo em 

que se intensifica a ousadia dos criminosos em desafiar os poderes, constituídos 

democraticamente. Especificamente, também faz surgir publicamente uma série de 

medidas administrativas voltadas para a solução de uma série de problemas 

relacionados com a insegurança nas escolas. 

Esse trabalho de pesquisa tem como título principal, a Fragilidade e a 

insegurança das portarias nas escolas públicas estaduais, e tem a finalidade de 

diagnosticar através de uma pesquisa estruturada (Ver apêndice A), a realidade e a 

vulnerabilidade desse setor da escola.  

Diante desse contexto, faz-se urgente e necessário avaliar, como objetivo 

geral da pesquisa, as possíveis falhas e a consequente insegurança ocorridas nas 

portarias das escolas públicas da rede estadual, haja vista que, sendo unidades de 

ensino médio, são as que mais, eventualmente, possam receber a maior parte dos 

ataques dos criminosos contra seus frequentadores, em razão, inclusive, da faixa 

etária dos jovens que ali estudam. Ainda foram traçados como objetivos específicos, 

verificar a contribuição da portaria das escolas na inibição e contenção da violência 

urbana no entorno ou dentro das unidades de ensino; identificar os tipos de 

funcionários presentes na portaria das escolas e apontar soluções para melhorar a 

atuação desses profissionais nesse setor das escolas. 

A pesquisa estruturada envolveu o procedimento metodológico de se 

apresentar na portaria das vinte e quatro (24) escolas estaduais (Ver apêndice B), 

selecionadas aleatoriamente, como professor da rede estadual que queria falar com 

o diretor ou coordenador da unidade escolar. A pesquisa reside prioritariamente na 

análise do local de entrada e saída da unidade e na atitude do servidor ali presente 

(Vigilante patrimonial improvisado, Porteiro especializado ou Zelador improvisado).  
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De posse do questionário estruturado, o pesquisador anotou todos os 

dados relacionados com o escopo da pesquisa, que é suscitar uma série de medidas 

de caráter administrativo-funcional, que tem a ver com a proposta pedagógica da 

unidade escolar e seu Projeto Político Pedagógico (PPP), onde nessa conjuntura de 

enfrentamento à violência, acabam tendo que unificar, mais ainda, todos os setores 

da escola, de maneira que todos os sujeitos escolares possam participar desse 

processo. Santos (2017, p. 11) deixa claro que, 

a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, 
possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo 
de tomada de decisões [...] O conceito de participação fundamenta-se no 
princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos grupos 
para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da própria 
vida (SANTOS, 2017 apud LIBÂNEO, et al, 2008, p.11). 

 

O envolvimento ativo dos sujeitos escolares torna-se fundamental nesse processo de 

mudanças de posturas daqueles que compõe as unidades de ensino, só assim se 

pode esperar resultados positivos para a comunidade escolar, e, claro, se estende 

para toda a sociedade. 

Em outro aspecto dessa metodologia, são considerados os argumentos de 

Fonseca (2008) apud Frankfort-Nachmias & Leon-Guerrero (2006, p. 3) para quem, 

os estudos quantitativos são fundamentais em análises sociológicas, posto que “em 

questões de investigação não se pode confiar apenas em raciocínio, especulação, 

julgamento moral ou preferência subjectiva” (sic). Toda análise social séria deve ser 

precedida de dados quantitativos, onde, por meio de argumentos baseados na 

percepção dos sujeitos envolvidos na pesquisa, tem-se uma interpretação fidedigna 

da realidade que se pretende modificar. 

O autor esboça ainda, que esse método enquanto quantificação, é uma 

estratégia que enfatiza explicitamente cada passo da investigação (técnicas de 

medida, dados, métodos de avaliação), por outro lado, não existe um modelo aceite 

para investigação qualitativa boa, com critérios consensuais para avaliação dos seus 

verdadeiros conteúdos (FONSECA, 2008 citado por OAKLEY, 1998). Ainda, baseado 

no mesmo autor,  

ao estudar o mundo social, torna-se necessário adoptar ângulos múltiplos ou 
confiar na ajuda de parceiros, de forma a ver mais claramente [...] Em vez de 
pensarmos (sic) em estratégias qualitativas e quantitativas como 
incompatíveis, devemos (sic) vê-las como complementares para melhorar o 
nosso (sic) entendimento desse mundo social (FONSECA, 2008, p. 13). 
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Portanto, o ideal para esse trabalho de caráter sociológico, é considerar as duas 

abordagens postas em evidência pelo autor. A flexibilidade que estas metodologias 

proporcionam são fundamentais para responder a questões sociológicas e realizar 

análises causais nas ciências humanas, onde se pode obter sucesso em apresentar 

um diagnóstico aproximado dos objetivos propostos na presente pesquisa.  

 

 

3.1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para orientar o caminho percorrido pela pesquisa, são privilegiados os 

argumentos de que a violência é externa ao ambiente escolar, ou seja, a instituição 

se torna vítima desse processo, que está deixando de ser conjuntural e tornando-se 

histórico, na medida em que há um enraizamento desse poder paralelo na “gestão” 

de segmentos da sociedade, principalmente em áreas conflagradas. A autora 

concorda com a análise de que “a violência observada na escola retraduz parte do 

ambiente externo em que as unidades operam, particularmente em localidades 

dominadas pelo crime organizado” (SHILING, 2004 apud SPOSITO, 2001, p. 82). O 

fato é que não se pode perder o controle da situação, ao menos é uma das sugestões 

levantadas no presente trabalho, que se observa contribuinte dessa mobilização da 

sociedade. 

Na medida que há um acúmulo de casos de violência em determinadas 

áreas, processa-se, também, aspectos absorventes de aculturação da violência, 

situação em que indivíduos, principalmente, crianças e jovens, tornam-se vulneráveis, 

devido à exposição dessa problemática em seu cotidiano. Na escola, essa violência 

repercute em seus corredores e demais ambientes, assumindo diversas formas, como 

em alguns casos de indisciplina de alunos, que teimam em desrespeitar as normas de 

convivência, estabelecidas coletivamente. Não se pode considerar que o interior das 

escolas está isento ou imune a esse problema. Abramovay (2002) apud Debarbieux 

(1999); Guimarães (1998), entende a situação explicando que, 

 

a violência no cotidiano das escolas associar-se-ia, segundo Debarbieux 
(1999), a três dimensões sócio-organizacionais distintas. Em primeiro lugar, 
à degradação no ambiente escolar, isto é, à grande dificuldade de gestão das 
escolas, resultando em estruturas deficientes. Em segundo, a uma violência 
que se origina de fora para dentro das escolas, que as torna sitiadas 



18 
 

(Guimarães, 1998) e manifesta-se por intermédio da penetração das 
gangues, do tráfico de drogas e da visibilidade crescente da exclusão social 
na comunidade escolar. Em terceiro, relaciona-se a um componente interno 
das escolas, específico de cada estabelecimento. Há escolas que 
historicamente têm-se mostrado violentas e outras que passam por situações 
de violência. É possível observar a presença de escolas seguras em bairros 
ou áreas reconhecidamente violentas, e vice-versa, sugerindo que não há 
determinismos nem fatalidades, mesmo em períodos e áreas caracterizadas 
por exclusões, o que garante que ações ou reações localizadas sejam 
possíveis. (ABRAMOVAY, 2002, p. 72 – 73) 

 

Os sujeitos escolares precisam se mobilizar no entorno dessa 

problemática, que se faz assustadora e ameaçadora para todos. É preciso 

desconstruir essa lógica do medo, que começa a predominar dentro das unidades 

escolares, diretamente relacionada com o agravamento dos casos de violência urbana 

dentro desses espaços.  

Desse modo, percebe-se que a instituição escolar vem enfrentando 
profundas mudanças com o aumento das dificuldades cotidianas, que provêm 
tanto dos problemas de gestão e das suas próprias tensões internas quanto 
da efetiva desorganização da ordem social, que se expressa mediante 
fenômenos exteriores à escola, como a exclusão social e institucional, a crise 
e o conflito de valores e o desemprego (ABRAMOVAY, 2002, p. 78). 

 
 

É preciso adotar uma série de medidas, de caráter político-pedagógico e 

outras de caráter administrativo-funcional, onde se inclui nessa proposta o 

redimensionamento da função das portarias de todas as escolas, para que haja uma 

adaptação preventiva ao atual contexto. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os dados ora apresentados, foram coletados em uma pesquisa de campo 

com vinte e quatro (24) escolas de ensino médio da rede pública estadual, através de 

um instrumental em forma de questionário estruturado (Apêndice A), no período do 

ano de 2017 ao primeiro semestre do ano de 2018. A pesquisa residiu basicamente 

na análise do funcionamento da portaria das escolas, local de entrada e saída da 

unidade, e na atitude do servidor ali presente (Vigilante patrimonial improvisado, 

Porteiro especializado ou Zelador improvisado). 

Essa pesquisa foi suscitada devido à conjuntura atual da chegada da 

violência dentro das escolas, evidenciadas através de uma pesquisa documental 

(Tabela 2), onde aponta que o ataque de criminosos às escolas, sejam estaduais ou 

municipais, sejam na Região Metropolitana ou no Interior do Estado, já é uma 

realidade dentro das instituições de ensino,  todas estão na mira dessa avassaladora 

onda de violência que atinge o país, com motivos diversos, que variam de assaltos de 

pertences pessoais de alunos, funcionários e professores; roubo de equipamentos 

eletrônicos da escola (computadores, notebooks, aparelhos de televisão, máquinas 

fotográficas, filmadoras, dentre outros); roubo de armas e coletes de vigilantes e até 

invasão de escolas para perpetração de tentativas de homicídios, relacionadas com a 

resolução de dívidas de drogas ou disputas territoriais entre as facções. 

Na primeira pergunta sobre o nível de ensino da unidade (Gráfico 2), a 

grande maioria das escolas pesquisadas (67%) são da modalidade fundamental e 

médio, e o restante (33%) são apenas do ensino médio. Como se pode constatar, o 

Governo do Estado do Ceará, ainda, mantém diversas escolas nos dois níveis de 

ensino, garantindo um bom fluxo de jovens às unidades de ensino de sua 

competência.  

O assédio de criminosos aos jovens começa cedo, na tentativa de cooptá-

los para o submundo do crime, exatamente na transição para o ensino médio, onde 

estas crianças e adolescentes ainda não desenvolveram plenas capacidades 

cognitivas para interpretar o quão vil, é o ingresso no mundo das drogas e da 

delinquência. O grande triunfo dos criminosos, nesse processo de persuasão sobre 

os estudantes, se dá quando estes se evadem da escola, onde nesse contexto de 
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resgate das crianças e adolescentes pela via da educação, acaba se tornando uma 

grande derrota para todos.  

 

 

 

O Ceará é o segundo Estado do país com menor evasão escolar, segundo 

um estudo divulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2015. A tabela 3 aponta que entre a faixa etária de 4 a 5 anos, o índice de evasão é 

de 6,6% das crianças, e reduzindo para 1,4% na faixa de 6 a 14 anos, mas voltando 

a subir, de forma preocupante, para 17,6 %, na faixa etária de 15 a 17 anos (BRASIL, 

2015). Esse resultado é bastante positivo para a política educacional da Secretaria de 

Educação do Ceará (SEDUC), que recentemente lançou o projeto "Nem 1 Aluno Fora 

da Escola" pelo Governo do Estado, em uma repactuação com os municípios, no 

mesmo padrão do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), com a previsão 

de premiações às escolas que atingirem as metas estabelecidas (APRECE, 2018).  

O objetivo da iniciativa é garantir acesso e permanência de todas as 

crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola. A ação é uma das estratégias do Governo 

do Ceará na melhoria da educação e no combate à violência urbana, tendo como meta 

não só matricular crianças e jovens, mas dar condições para que permaneçam na 

escola com aprendizagem e, portanto, longe do assédio de delinquentes. 
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Tabela 3: Crianças e adolescentes fora da escola por faixa etária 

Valores absolutos Valores relativos 

4 e 5 anos 14.409 4 e 5 anos 6,6 % 

6 a 14 anos 18.024 6 a 14 anos 1,4 % 

15 a 17 anos 86.052 15 a 17 anos 17,6 % 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, adaptada. 

 

 

Na pergunta sobre a quantidade de portarias nas escolas (Gráfico 3) 75% 

das unidades possuem duas (2) portarias, uma para acesso à secretaria, sala do 

diretor e coordenação e outro portão que dá acesso direto às salas de aulas e ao pátio 

interno, sendo os locais de concentração dos estudantes. No local da pesquisa, foi 

encontrado apenas um porteiro para os dois portões, portanto, o servidor fazia-se 

presente apenas em um deles. 

 

 

 

 

Na pergunta do questionário estruturado sobre, quando o pesquisador 

chegou na escola o portão se encontrava aberto ou fechado? (Gráfico 4), 58% das 

escolas incluídas na pesquisa encontravam-se com o portão aberto, contra 42% que 

a entrada da unidade escolar se encontrava com os portões devidamente fechados. 

25%

75%

Gráfico 3 - Quantidade de portarias nas escolas pesquisadas

1 portaria

2 portarias

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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Esse dado da pesquisa se torna bastante preocupante, imaginar que nessa 

conjuntura de escalada da violência urbana, ainda encontrar gestores de escolas que 

pensam em subestimar a ação e a vontade dos marginais de tentarem invadir esses 

espaços de concentração de jovens e servidores, com o intuito de fazê-los vítimas ou 

algozes de sua natureza delinquente. A fragilidade da portaria reflete diretamente no 

clima de insegurança que se instala no interior das escolas, Mancio (2017) afirma 

precavidamente, que  

não é possível ter foco nos estudos se há insegurança, e o clima da instituição 
é parte integrante do desempenho dos alunos. Além disso, pais de alunos 
não se sentem tranquilos quando os filhos frequentam ambientes inseguros, 
assim como, bons profissionais evitam ambientes de trabalho inseguros, por 
consequência os alunos perdem com a falta de bons professores. 

 

Escolas envoltas em ambientes inseguros acabam sendo preteridas pelos 

bons profissionais, que costumam adotar como critério inicial para lotação ou 

remoção, o histórico de insegurança existente na unidade escolar. Também, alunos 

com um certo rendimento e que os pais costumam  acompanhá-los em sua rotina 

escolar, acabam escolhendo escolas mais seguras, reforçada em um ambiente 

amistoso, onde sua integridade física e psicológica não seja ameaçada. 

Portanto, a sensação de segurança para os sujeitos escolares, está 

diretamente relacionada com a eficiência da portaria, onde haja efetivamente um 

controle no fluxo de entrada e saída de pessoas da unidade escolar. 

58%

42%

Gráfico 4 - Quando chegou na escola o (s) portão (ões) se 
encontrava (m) ?

Aberto

Fechado

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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Na pergunta, se no caso dos portões estarem fechados? (Gráfico 5), 60% 

das escolas visitadas, estavam com a portaria externa aberta e a interna fechada, 

contra 40% das portarias internas abertas com a externa fechada. Em ambas as 

situações, o problema persiste, onde pessoas estranhas ao ambiente escolar têm a 

possibilidade de acesso aos estudantes, nesse caso, para assediá-los, ameaçá-los 

ou repassar-lhes drogas ou bebida alcóolica para dentro da unidade, adentrando ao 

seu interior ou entregando pelo gradeado do portão. O ideal é que as duas portarias 

estejam devidamente fechadas e com um servidor especializado em portaria, em cada 

uma delas. A implementação dessa medida, de caráter administrativo-funcional é 

compelida pelo contexto de violência desenfreada e de ataque de criminosos às 

unidades escolares, que aumentou significativamente entre os 2017 e 2018 (Ver 

Tabela 2). 

 

 

 

 

Na pergunta, sobre qual o tipo de profissional que se encontrava na 

portaria? (Gráfico 6), 58% das escolas visitadas possuem como porteiro, o vigilante 

patrimonial improvisado; 34% estava presente um porteiro especializado e 8% das 

unidades estavam com um funcionário dos serviços gerais improvisado na portaria.  

Independente dos critérios utilizados pela Seduc para o provimento do 

cargo de porteiro escolar e das orientações dirigidas aos gestores escolares para essa 

pauta, o ideal é que as escolas sejam providas com os serviços de um porteiro 

especializado, entendido nesse caso, como aquele profissional que conhece todos os 

60%

40%

Gráfico 5: No caso do (s) portão (ões) está (estarem) 
fechado (s)?

portaria externa aberta com
a interna fechada

portaria interna aberta com a
externa fechada

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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estudantes da unidade escolar, estando fardados ou não, devendo ser apresentado 

em cada sala de aula pelo gestor local no início de cada ano letivo, para que os 

estudantes possam conhecê-lo também e, claro, respeitá-lo, já que na atual 

conjuntura de prevenção à violência urbana, o profissional da portaria se torna um 

pedagogo, aquele que ensina e protege os jovens, além da prestação funcional dos 

serviços inerentes à profissão. 

 

 

 

 

Essas recomendações têm a ver com o aumento da criminalidade no país, 

onde todas as instituições de ensino, que congregam crianças e adolescentes, devem 

modificar seus sistemas de segurança, adaptando-se às novas circunstâncias de uma 

maneira preventiva.  

Projetos eficazes de segurança em colégios e faculdades devem ser 
elaborados levando em conta a dinâmica idealizada pela área pedagógica 
para que sirva de valor agregado, tanto ao propósito da instituição, quanto 
auxiliando no processo educacional. Importante que o foco primordial seja 
sempre nos frequentadores (alunos, pais, funcionários e visitantes) e se 
alinhe a segurança efetiva com a transmissão da sensação de segurança 
(MANCIO, 2017, p. 3). 

 

O risco da utilização, nas portarias das escolas, de um vigilante patrimonial 

improvisado, é que esse profissional, geralmente, não conhece os estudantes da 

unidade escolar, devido a rotatividade comum e, também, porque a prestação desse 

serviço não faz parte de suas obrigações contratuais, já que sua incumbência se 

resume a vigiar o interior das escolas e se responsabilizar pelo seu patrimônio.  

34%

58%

8%

Gráfico 6: Qual o tipo de profissional que se encontrava na 
portaria?

Um porteiro especializado

Um vigilante patrimonial
improvisado

Um (a) funcionário (a) dos
serviços gerais improvisado

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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A respeito do acesso dos pais e demais interessados à secretaria da escola 

(Gráfico 7), foi confirmado que em 34% das escolas envolvidas na pesquisa, esse 

acesso se dá pela porta no hall2 de entrada; 33% do acesso se dá por uma janela 

gradeada no hall de entrada; 33% desse acesso é realizado a partir do pátio interno 

da escola. A inclusão desse assunto na pesquisa estruturada tem a ver com o fluxo 

de entrada e saída de pessoas da comunidade (ex-alunos e pais) buscando os 

serviços oferecidos pela secretaria escolar. 

 

 

 

 

Percebe-se que a circulação da maioria das pessoas que desejam chegar 

à secretaria, fica restrita ao hall de entrada e em direção ao portão externo das 

escolas. Isso é bastante positivo para a prevenção da segurança nas escolas, já que 

o acesso das pessoas da comunidade fica restrito a parte externa da escola, no 

entanto, em um terço das escolas visitadas, esse acesso ainda é feito a partir do pátio 

interno.  

Esse procedimento se reveste de preocupação por causa da possibilidade 

de os estudantes terem contato com pessoas cujo interesse em visitar a secretaria, 

seja diferente dos serviços que são oferecidos naquele setor da escola, ou seja, é o 

risco de criminosos entrarem disfarçados de ex-estudante ou como pai de aluno, para 

                                                
2 Hall: Sala de entrada de casa, andar ou edifício, geralmente com portas que se comunicam com  outras  

divisões; átrio, vestíbulo, saguão. Fonte: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/hall 

34%

33%

0%

33%

Gráfico 7: O acesso dos pais e demais interessados à 
secretaria da escola é feito

pela porta no hall de entrada

por uma janela gradeada no
hall de entrada

por uma janela lateral
posicionada na portaria
externa

A partir do pátio interno da
escola

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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levar adiante práticas delituosas, como tentativas de homicídio, assaltos, depredações 

do patrimônio, tráfico de drogas, dentre outros. 

O ideal é que todas as unidades de ensino façam modificações em sua 

estrutura física, de maneira a adequar os respectivos locais dos seus ambientes ao 

escopo desta pesquisa, que é oferecer subsídios para a prevenção da violência dentro 

das instituições educativas. É preciso haver um esforço comum e uma leitura 

preventiva sobre as demandas existentes atualmente, dentro da realidade de cada 

órgão de ensino sob a responsabilidade do Governo estadual, independentemente da 

localização no território cearense ou do registro de alguma ocorrência de violência 

urbana contra os sujeitos escolares. 

Na pergunta do questionário, quando o pesquisador falou que era professor 

e pediu para falar com o diretor ou coordenador, qual foi a reação do porteiro/ 

vigilante? (Gráfico 8), 50% dos vigilantes das escolas elencadas na pesquisa pediram 

que entrasse imediatamente; 17% dos pesquisados foram gentis e indicaram o local 

da sala do diretor; em 17% das escolas pesquisadas foi constatado que não havia 

ninguém na portaria e o pesquisador entrou sem ser abordado; em 8% das escolas o 

vigilante perguntou do que se tratava e em seguida indicou o local da sala do diretor, 

assim como, na mesma proporção, o porteiro/ vigilante conduziu o pesquisador até a 

sala do diretor; foi constatado que nenhum porteiro/ vigilante perguntou o nome do 

pesquisador, bem como, nenhum deles pediu documento de identificação, para 

verificar a autenticidade da informação de que se tratava, realmente, de um professor 

da rede estadual. 

 

 

50%

17%

0%
8%

8%
0%0%

17%

Gráfico 8: Quando você falou que era professor e pediu para falar com 
o diretor ou coordenador, qual foi a reação do porteiro/ vigilante?

pediu que entrasse imediatamente

Foi gentil e indicou o local da sala do diretor

Perguntou o nome e indicou o local da sala do
diretor

Perguntou do que se tratava e em seguida indicou
o local da sala do direto

Foi conduzido pelo porteiro/ vigilante até a sala do
diretor

Pediu que aguardasse, pois iria chamar o diretor ou
coordenador

Pediu documento de identificação antes que
permitisse a entrada

Não havia ninguém na portaria e entrou sem ser
abordado

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 – 2018. 
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Esse é ponto mais importante do trabalho, onde pelo que é demonstrado 

na pesquisa, as portarias das escolas participantes, são absolutamente fragilizadas, 

ficando evidente a falta de orientação dos servidores face à nova realidade, onde 

deveriam estar ali para prover a segurança do lugar, garantindo com isso a integridade 

física e psicológica dos sujeitos escolares. Frente a isso, não é mais possível pensar 

a rotina do servidor presente na portaria das escolas, apenas para abrir e fechar 

portão, a demanda atual deve avançar para além disso em sua competência. 

 Os gestores, que por desconhecimento dessa onda de ataques às escolas 

ou, do contrário, pela subestimação de uma realidade concreta, devem mudar 

completamente os critérios existentes atualmente para o bom funcionamento desse 

setor da escola de sua responsabilidade, de maneira que haja uma sintonia entre 

todos os sujeitos escolares que atuam nos demais ambientes, para garantir que o 

funcionamento competente da portaria tenha a ver com os outros processos que 

acontecem na unidade de ensino. Mancio (2017) reconhece que se todos, sempre 

colaborando e alertas na movimentação interna e externa dos alunos, desta maneira, 

então, estarem sempre precavidos e prontos para agir em qualquer situação de 

anormalidade, antes mesmo que esta aconteça. 

Esse procedimento tem a ver com a manutenção da principal força que 

pode atuar na contenção dessa violência, que é a instituição escolar. Wentzel (2017) 

afirma que  

todos os trabalhos são unânimes em apontar que a educação é o grande 
caminho de saída do crime. A médio e longo prazo, se não tivermos educação 
de qualidade para um grande contingente de pessoas, que estão 
marginalizadas no sistema econômico, a gente não vai dar conta. Somente 
policiamento e coerção não adianta. 

 

Significa que se não for feito esse esforço agora, toda uma geração estará ameaçada 

e, portanto, a escola enquanto instituição perderá o sentido de ser uma unidade de 

ensino. 

O ideal é que o critério adotado para pessoas de fora, que queiram adentrar 

ao recinto interno da escola, seja o de contenção para a devida identificação, 

incluindo, além de professores, pais de alunos, entregadores de mercadorias, dentre 

outros. A Seduc deveria disponibilizar crachás funcionais aos professores da rede 

estadual, para que não haja nenhum constrangimento do servidor em visita a 

determinada unidade estadual de ensino; os pais devem ser comunicados da nova 

diretriz para adentrar a escola, através de uma reunião de toda a congregação, de 
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maneira que haja a devida participação de toda a comunidade escolar face à 

necessidade de resguardar melhor a segurança na escola.  

Deve-se, portanto, atribuir a essa discussão a necessidade da escola 
organizar-se para enfrentar os dilemas oriundos da violência, de modo a 
combatê-la em sua estrutura a partir de princípios relacionados à educação, 
e a partir da articulação daqueles que compõem esse espaço como gestores, 
corpo docente, alunos e funcionários (SANTOS, 2017, p. 10). 
 

Na pesquisa ficou demonstrado também que os porteiros de algumas 

escolas agiram corretamente em pedir gentilmente que o professor-pesquisador 

aguardasse no hall de entrada da escola, enquanto iria chamar o diretor ou 

coordenador para atendê-lo, ficando evidente que existe diferenças de critérios para 

funcionamento das portarias das escolas estaduais. 
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5- CONCLUSÕES 

 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de demonstrar a fragilidade e a 

vulnerabilidade das portarias das escolas estaduais frente ao avanço da violência 

urbana para o seu interior, que por se tratar de um recorte da realidade, seus 

resultados podem servir de parâmetro para todo tipo de escola, seja estadual ou 

municipal, de nível fundamental ou médio. Ficou comprovado ao longo dos trabalhos, 

que esse setor da instituição precisa passar por uma modificação completa, seguida 

da atualização de critérios para o seu bom funcionamento, de maneira que colabore 

positivamente com o processo de ensino-aprendizagem ali existente. 

Diante disso é que se recomenda uma unificação do funcionamento da 

portaria de todas as escolas de âmbito estadual, adotando critérios baseados nos 

fatos reais, que é o crescente aumento das invasões às escolas por grupos de 

criminosos. Nesse cenário, os sujeitos escolares ficam totalmente expostos a essa 

violência, tendo suas integridades físicas e psicológicas ameaçadas. De fato, a grande 

ameaça, também, recai sobre a instituição escolar, porque abre a possibilidade de, 

aos poucos, ser obrigada a fechar suas portas, por falta de matrícula, infrequência e 

evasão de estudantes. 

Não se sabe o tamanho do orçamento para prover todas as escolas de 

âmbito estadual com dois porteiros, sendo um especializado, porque ficou 

demonstrado na pesquisa que é prática comum, a utilização dos serviços do vigilante 

patrimonial improvisado na portaria.  

A importância do porteiro especializado, reside no fato deste, conhecer os 

alunos e professores, tornando-se um pedagogo efetivamente, criando assim um 

vínculo entre pais/ responsáveis e alunos. Agora, torna-se importantíssimo para os 

professores, incluírem em seus planejamentos pedagógicos, anuais ou bimestrais, 

uma avaliação do funcionamento da portaria, não só para fins de segurança, mas 

também, para incorporar uma visão sistêmica da unidade de ensino, na ótica de que 

há uma interdependência entre todos os setores da escola. 

Obviamente, que a adoção dessas recomendações não vai eximir 

completamente a escola da exposição a violência urbana, por se tratar de algo que 

atinge toda a sociedade, ricos ou pobres, analfabetos ou formados, todos estão a 

mercê da ação da bandidagem, mas pode haver uma redução significativa dos casos 
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de ataques a essa instituição e seus sujeitos, caso haja uma prevenção e um controle 

rigoroso da portaria das escolas. Isso tudo também deve ser combinado com a ação 

da segurança pública, porque a segurança patrimonial garante a segurança 

intramuros, mas, sem dúvida a segurança do entorno é importantíssima e ela só é 

possível com uma boa integração entre a escola e a Polícia Militar do Estado do 

Ceará, através da Ronda Escolar, de forma que haja um monitoramento nos locais de 

acesso às escolas. 
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APÊNDICE A – Questionário estruturado da pesquisa 

 

A FRAGILIDADE E A INSEGURANÇA DAS PORTARIAS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS ESTADUAIS 

PESQUISADOR: Aldenir Targino Alves 
 
METODOLOGIA: O pesquisador/ observador deve identificar-se como professor 
da rede estadual, intentando falar com o diretor ou coordenador da unidade de 
ensino. 
 
Nome da escola: _________________________________________________ 
 
NÍVEL DE ENSINO DAS ESCOLAS PESQUISADAS: 
(   ) Ensino Médio          (   ) Ensino Fundamental         (    ) Fundamental/ Médio 
 
1) Na escola, existem duas (02) portarias? Sendo uma para acesso à secretaria e 
outra para acesso à parte interna da escola? 
(  ) Sim                            (    ) Não 
 
2) Quando chegou na escola o (s) portão (ões) se encontrava (m): 
(  ) Aberto (s)                    (  ) Fechado (s) 
 
2.1) No caso do (s) portão (ões) está (estarem) fechado (s)? 
(   ) Apenas a portaria externa estava aberta com a interna fechada         
(   ) Apenas a portaria interna estava aberta com a externa fechada            
 
3) Qual o tipo de profissional que se encontrava na portaria? 
(   ) Um porteiro especializado 
(   ) Um vigilante patrimonial improvisado na portaria 
(   ) Um (a) funcionário (a) dos serviços gerais improvisado (a) na portaria 
 
4) O acesso dos pais e demais interessados à secretaria da escola é feito: 
(  ) pela porta no hall de entrada 
(  ) por uma janela gradeada no hall de entrada 
(   ) por uma janela lateral posicionada na portaria externa 
(   ) A partir do pátio interno da escola 
 
5) Quando você falou que era professor e pediu para falar com o diretor ou 
coordenador, qual foi a reação do porteiro/ vigilante? 
(   ) pediu que entrasse imediatamente 
(   ) Foi gentil e indicou o local da sala do diretor 
(   ) Perguntou o nome e indicou o local da sala do diretor 
(  ) Perguntou do que se tratava e em seguida indicou o local da sala do diretor 
(  ) Foi conduzido pelo porteiro/ vigilante até a sala do diretor 
(   ) Pediu que aguardasse, pois iria chamar o diretor ou coordenador 
(   ) Pediu documento de identificação antes que permitisse a entrada 
(   ) Não havia ninguém na portaria e entrou sem ser abordado 
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APÊNDICE B – Relação das escolas pesquisadas 

 

Tabela 4: Escolas analisadas na pesquisa (2017 – 2018) 

1 EEMTI Lions Jangada 

2 EEFM Aldaci Barbosa 

3 EEFM Heráclito de Castro e Silva 

4 EEFM Dona Hilza Diogo de oliveira 

5 EEFM Mariano Martins 

6 EEMTI Liceu Vila Velha 

7 EEMTI Hermino Barroso 

8 EEFM General Eudoro Corrêa 

9 EEFM Profª. Diva Cabral 

10 EEFM São Francisco de Assis 

11 EEFM Maria Margarida de Castro Almeida 

12 EEFM Estado do Maranhão 

13 EEEP Darcy Ribeiro 

14 EEFM Hermenegildo Firmesa 

15 EEFM Profª. Adélia Brasil Feijó 

16 EEFM Adalgisa Bonfim Soares 

17 EEMTI Irapuan Cavalcante Pinheiro 

18 EEFM Waldemar Falcão 

19 EEFM Dom Helder Câmara 

20 EEFM Governador Flávio Marcílio 

21 EEFM Antônio Bezerra 

22 EEFM Estado do Amazonas 

23 EEFM Deputado Francisco De Almeida Monte 

24 EEFM Senador Fernandes Távora 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017 – 2018. 

 


