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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da produção de conhecimento sobre a formação humana, no que se 

refere à concepção de prevenção da violência relacionada às atividades profissionais legais, 

tendo como objeto de estudo empírico os guardas municipais de Lauro de Freitas, no estado 

da Bahia. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi identificar o conhecimento sobre prevenção 

da violência que, por sua vez, reflete o modelo de educação ou de formação policial, formal 

ou informal, que esses agentes tiveram – preferencialmente, um “modelo de polícia 

profissional tradicional” de força policial armada, repressiva, militarizada e legalista, que, ao 

longo dos anos, vem influenciando na formação e na prática profissional dos agentes. Esse 

modelo vai de encontro ao modelo de formação policial cidadã, protetora e preventiva, 

relacionado legalmente à prática dos guardas municipais.   

 

Palavras-chave: Guarda Civil Municipal. Formação Policial. Prevenção da Violência.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica sobre a formação 

profissional, no que se refere à concepção de prevenção da violência relacionada à função de 

proteção municipal preventiva dos guardas municipais do município de Lauro de Freitas, no 

estado da Bahia, conforme orientações de suas competências profissionais legais, descritas no 

Estatuto Geral dos Guardas Municipais (Lei nº 13.022 de 08 de agosto de 2014 e Lei 

municipal nº 1.276 de 31 de outubro de 2007), que dispõe sobre a regulamentação e o 

funcionamento da Guarda Municipal do município de Lauro de Freitas.  

Das suas competencias voltadas às atividades preventivas e comunitárias, em 

comparação ao modelo oficial de política de “segurança pública tradicional”, implantada 

historicamente no Brasil que prioriza, preferencialmente, o modelo de “polícia profissional 

tradicional” de força policial (armada, repressiva, militarizada, legalista), que, ao longo dos 

anos, vem influenciando a formação e a prática profissional desses agentes. Assim, neste 

trabalho, entendeu-se como hipótese da pesquisa que a formação dos agentes pode refletir na 

constituição dos seus conhecimentos sobre a prevenção da violência. Desta forma, 

procuramos responder “De que maneira a formação (policial) dos agentes da Guarda 

Municipal de Lauro de Freitas reflete na construção de seus conhecimentos sobre prevenção 

da violência?”   

A Guarda Municipal de Lauro de Freitas (GMLF), em parceria com as instituições da 

Área de Integração de Segurança Pública (AISP 23), tem auxiliado as forças policiais em suas 

atividades, conforme suas atribuições legais, realizando serviços como rondas, policiamento 

de grandes eventos, guarda e segurança de instalações e serviços públicos. A GMLF foi criada 

pela Lei Orgânica do Município, regulamentada e definida o seu funcionamento em 31 de 

outubro de 2007, pela lei municipal nº 1276, que disponibiliza um efetivo de 600 agentes a ser 

composto de forma gradual, através de concurso público1.  

Vinculada à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP), 

a GMLF está composta por 109 agentes, sendo 99 homens e 10 mulheres, distribuídos em três 

grupamentos especializados, que são o Grupamento de Operações Especiais (GOE), o 

Grupamento Ambiental de Lauro de Freitas (GALF) e o Grupamento de Rondas de Lauro de 

                                                         
1 A Lei municipal nº 1.276, de 31 de outubro de 2007, dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da 

guarda municipal do município de Lauro de Freitas, definindo suas competências.  
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Freitas (RONDAF), além do Gabinete de Gestão Integrada e Monitoramento (GGIM)2. O 

efetivo de guardas se compõe da seguinte forma: GOE, 29 agentes, GALF, 29 agentes, 

RONDALF, 40 agentes e GGIM, agentes 11. Entretanto, durante a realização da pesquisa, dos 

109 agentes previstos no efetivo, sete encontravam-se de férias e oito estavam de licença. 

Assim, o efetivo disponibilizado para a realização das atividades, na GMLF, totalizou 94 

guardas municipais.     

Conforme estrutura organizacional descrita na reforma administrativa (Lei 

1.521/2013), que criou a Superintendência de Segurança Municipal “com a finalidade de 

planejar e executar as políticas de segurança pública municipal”3 definida em divisões ou, 

grupamentos especializados, que foram implantados GOE, GAL e RONDALF. Entretanto, 

suas atribuições ainda não foram regulamentadas legalmente pelo Poder Executivo e 

Legislativo municipais de Lauro de Freitas, ao passo que outras divisões ainda não foram 

implantadas, como a Divisão do Canil e a Divisão do Centro de Formação e Capacitação. 

Diante disso, a Lei municipal nº 1.276, de 31 de outubro de 2007, é quem dispõe sobre a 

regulamentação e o funcionamento da Guarda Municipal de Lauro de Freitas. Assim, as 

atribuições da Guarda Municipal de Lauro de Freitas são:  

 

Art. 2º A Guarda Municipal de Lauro de Freitas - GMLF tem por finalidade proteger 

os bens, serviços e instalações do Poder Público Municipal.  

Art. 3º À Guarda Municipal de Lauro de Freitas - GMLF compete:   

I - prevenir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços municipais;  

II - prestar serviços de vigilância e de portaria nos prédios e instalações do 

Município; 

III - atuar como força complementar dos órgãos e entidades da Administração 

Municipal em instalações internas, equipamentos urbanos, monumentos, vias 

públicas, parques, jardins, praças e áreas de proteção ambiental;   

IV - desenvolver ações comunitárias voltadas para o apoio, proteção e valorização 

do cidadão; 

V - proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do 

Município; 

VI - atuar em parceria com outros municípios e órgãos estaduais e da União, com 

vistas à implementação de ações integradas e preventivas para garantir a proteção e 

preservação do patrimônio público (LAURO DE FREITAS, 2007).  

 

                                                         
2 Instituídos por meio da reforma administrativa definida na Lei municipal nº 1.521, de dezembro de 2013, que 

modificou a estrutura organizacional da administração pública de Lauro de Freitas, criando as divisões 

operacionais GOE, GALF e RONDALF. 
3 A Lei 1.521/2013 da reforma administrativa criou a Superintendência de Segurança Municipal integrada pelo 

Departamento de Segurança Municipal; Corregedoria de Segurança Municipal; Ouvidoria de Segurança 

Municipal; pela Coordenação da Guarda Municipal; pela Divisão de Videomonitoramento Central de Rádio e 

Telefonia; pela Divisão de Logística; pela Divisão GOE; pela Divisão GALF; pela Divisão RONDALF; pela 

Divisão do Canil; pela Divisão de Centro de Capacitação e Formação; pela Divisão de Comunicação e Estatística 

e pela Gerência Administrativa. O videomonitoramento central de rádio e telefonia é uma das políticas de 

segurança pública que antecede essa gestão e é uma das ações dos programas das antigas administrações. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509952/art-2-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509913/art-3-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509875/art-3-inc-i-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509831/art-3-inc-ii-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509794/art-3-inc-iii-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509752/art-3-inc-iv-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509719/art-3-inc-v-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13509682/art-3-inc-vi-da-lei-1276-07-lauro-de-freitas
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O município de Lauro de Freitas compõe os dados da violência para a região 

metropolitana de Salvador, os quais apresentaram crescimento, conforme descrito no estudo 

realizado pelo Mapa da Violência4 (WAISELFISZ, 2015). Destaca-se neste estudo o 

município de Lauro de Freitas, superando 200 mortes por cada 100 mil habitantes jovens, para 

homicídios e óbitos por armas de fogo (A.F). Todavia, a Secretaria de Segurança Pública do 

Estado da Bahia (SSP-BA) contesta a forma de apuração desses dados e entende como 

inviável a comparação entre os estados, devido à falta de padronização na metodologia de 

apuração. Com essa metodologia de pesquisa, a Área de Integração de Segurança Pública 

(AISP 23) e o município de Lauro de Freitas são colocados no 3º lugar dos 5.565 municípios 

analisados5. As especificidades e particularidades das principais fontes de dados para esse 

estudo ainda são um desafio e requerem métodos de correção específicos (CANO; RIBEIRO, 

2007)6.   

No caso de Lauro de Freitas, observa-se também um crescimento expressivo de sua 

população, de acordo com os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No ano de 2010, a população somava 163.449 habitantes e, 

em 2013, 184.383 habitantes, sendo que as estimativas para o ano de 2016 apontam para um 

montante de 194.641 habitantes. No ano de 2015, por exemplo, o município de Lauro de 

Freitas obteve um crescimento populacional de 1,8%, três vezes maior do que aquele 

registrado por Salvador para o mesmo período, com uma projeção de 254.2 mil habitantes 

para 2030 – necessitando, assim, de uma maior disponibilidade no fornecimento de serviços 

públicos essenciais para as comunidades que residem ou acessam o município7.  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), a Área 

Integrada de Segurança Pública (AISP 23) consiste em uma unidade territorial considerada 

para fins de planejamento integrado das ações do Pacto Pela Vida, de apuração de resultados e 

de estabelecimento de metas, além de articulação de iniciativas das polícias civil e militar, 

para prevenção e combate à criminalidade, possibilitando o monitoramento eficaz dos 

indicadores. A AISP 23, instalada em Lauro de Freitas, encontra-se composta pela 23ª 

Delegacia Territorial (Centro), 27ª Delegacia Territorial (Itinga), 34ª Delegacia Territorial 

                                                         
4 Mapa da Violência 2015: Mortes Matadas por Armas de Fogo. Rio de Janeiro, FLACSO/CEBELA, 2015. 
5 Idem. 
6 As principais fontes de dados para o estudo são os boletins de ocorrência das polícias civis e as certidões de 

óbito do Ministério da Saúde. Frequentemente, os dados dessas fontes não coincidem entre si, resultando em 

problemas de validade e de confiabilidade. Os boletins de ocorrência necessitam de atualização e padronização 

na análise dos dados e, nas certidões de óbito, existem informações mal classificadas, cobertura incompleta e 

mortes por causas desconhecidas. Para maiores informações, ver: (CRUZ; BATITUCCI, 2007). 
7 Dados do IBGE, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e reportagem correio da Bahia 

31 de agosto de 2016.  
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(Portão), 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), 81ª Companhia 

Independente de Polícia (CIPM), Base Comunitária de Itinga e auxílio da Guarda Municipal 

do município de Lauro de Freitas (GMLF) e do Gabinete de Gestão Integrada e 

Monitoramento (GGIM). 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

A relevância do trabalho em tela reside na produção de conhecimento sobre as 

concepções de prevenção da violência dos guardas municipais e, com isso, conhecer as 

particularidades e especificidades deste conhecimento relacionado com o trabalho desses 

agentes. Diante das limitações do modelo tradicional de prevenção e da crescente necessidade 

da sociedade no tocante à prevenção da violência, “adquire especial importância no momento 

em que se torna patente a crise das formas tradicionais de controle oferecido pela justiça 

criminal, por um lado; e quando se mede a relação custo/benefício dos programas 

preventivos, por outro” (ROLIM, 2006, p. 108). 

A importância de se fazer um estudo sobre as concepções de prevenção da violência 

dos guardas municipais encontra respaldo no desenvolvimento de uma análise das suas 

competências, para melhor agir nas diferentes situações da prática profissional e, com isso, 

poder viabilizar ações para diminuir as ocorrências de violência. Assim, torna-se importante 

aportar investimentos em estruturação e planejamento, em armamento, em equipamentos e, 

principalmente, em formação e capacitação do efetivo, conforme especificação legal - vale 

ressaltar que 65 guardas que ingressaram no serviço público pelo último concurso8 atuam, há 

mais três anos, sem curso de formação inicial básico, como estabelecido na Matriz Curricular 

Nacional para Formação de Guardas Municipais do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (Pronasci). 

Assume importância a viabilização de uma formação inicial e continuada, voltada ao 

atendimento das particularidades das atividades desenvolvidas pela GMLF, quando se tem em 

vista o aumento dos níveis de qualidade e de satisfação dos serviços prestados pela Guarda 

Municipal de Lauro de Freitas à comunidade. 

Nessa perspectiva, a pesquisa tem como objetivo geral: identificar as concepções dos 

guardas municipais de Lauro de Freitas no que diz respeito à prevenção da violência, com 

                                                         
8 Concurso público nº 001/2012, realizado pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Disponibilizou 

inicialmente 30 vagas para a função de guarda municipal e, como requisito para se candidatar para a função, 

exigiu ensino médio completo e curso de formação de vigilante. 
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base na importante competência profissional de proteção municipal preventiva, descrita no 

Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014), e nos novos desafios vividos pela 

sociedade diante da escalada da violência. Enquanto objetivos específicos, a pesquisa se 

propõe a: 1) identificar as concepções sobre a prevenção da violência possivelmente utilizadas 

na prática do guarda; 2) identificar as concepções sobre as causas da violência nos trabalhos 

prestados aos munícipes; 3) identificar aspectos da prevenção da violência na relação guarda 

municipal-comunidade. 

 

APORTE METODOLÓGICO  

 

O trabalho se propõe a analisar as concepções dos guardas municipais de Lauro de 

Freitas sobre a prevenção da violência, e com isso poder conhecer o grau de conhecimento 

sobre o trabalho desses agentes voltados para a prevenção da violência. Busca-se estabelecer 

critérios que sirvam de base para a análise da profissionalização, como: formação 

(profissional), tempo de serviço e conhecimentos específicos (prevenção da violência). 

As concepções de prevenção da violência são as compreensões interdisciplinares de 

segurança, as interagencialidades das políticas públicas de segurança, a participação da 

sociedade civil e a valorização do espaço local, os conhecimentos ligados à “Nova 

Prevenção” e à política de prevenção com base nas da Saúde Coletiva, voltadas às atividades 

primárias. Assim, procurou-se empreender uma análise não-probabilística e seleção aleatória 

dos agentes analisados, separando os agentes entrevistados em dois grupos: (Grupo 1) 25 

agentes, composto por Gerente, Inspetores, Subinspetores e Guardas municipais com curso de 

formação, e (Grupo 2) 25 agentes, formado por Subinspetores e Guardas municipais sem 

curso de formação. O intuito dessa separação consistiu em revelar possíveis concepções 

diferentes sobre a prevenção da violência, tendo a formação como variável. 

Foram realizadas 53 entrevistas, semiestruturadas, combinando perguntas abertas e 

fechadas, nas quais os entrevistados tinham a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto. Entretanto foram analisadas no estudo 50 entrevistas sendo 25 do (Grupo 1) e 25 do 

(Grupo 2). O entrevistador, nesse caso, seguiu um conjunto de questões previamente 

definidas, mas o fez em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. 

Utilizou-se um roteiro de entrevista individual como unidade de amostra ou elemento, os 

guardas municipais (público interno). Para o trabalho, empregou-se como base o método de 

pesquisa qualitativo, estabelecendo-se ainda critérios como tempo de serviço e formação 

(profissional), a fim de traçar um perfil dos servidores. 
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As entrevistas foram numeradas em ordem crescente de 1 até 50, colhidas sem ordem 

numérica entre os grupos dos agentes entrevistados, priorizando a disponibilidade dos agentes 

entrevistados em coloborar com o tralho e respeitando o total da mostragem estabelecida de 

50 agentes. As entrevistas foram gravadas com a concordância dos depoentes, após sua 

realização foram transcritas na integra, ou seja, transformadas em textos e depois foi feita a 

analise dos conteúdos de cada uma.  

E para manter o sigilo dos entrevistados e dos conteúdos revelados foi assinado um 

termo de esclarecimento e compromisso entre o pesquisador e os entrevistados, contemplando 

os princípios éticos e morais do estudo. Na pesquisa qualitativa, foram analisadas as 

concepções e conhecimentos específicos sobre prevenção da violência comunitária e 

situacional - como “crimes de oportunidade”, fatores de riscos, modelos de policiamento e 

aspectos ligados ao modelo preferencial de “polícia profissional tradicional” de força policial 

armada, repressiva, militarizada, legalista. 

Durante a analise qualitativa dos conteúdos das entrevistas foi possível realizar a 

construção de representações gráficas dos resultados, tabela e quadros, mas não com objetivo 

de quantificar a pesquisa e nem confirmar, ou refletir no resultado, entretanto organizar e 

resumir os dados apresentados provenientes de uma variável, apresentar temas e tópicos 

recorrentes encotrados na analise dos dados, quantos entrevistados falaram sobre determinado 

assunto. Portanto, é possível afirmar que o mundo das representações, intencionalidades e 

relações é objeto da pesquisa qualitativa e que dificilmente poderá ser traduzido em números 

e indicadores quantitativos. Como observou Minayo (2010, p.21). Entretanto, os dados 

quantitativos e os qualitativos acabam se complementando dentro de uma pesquisa 

(MINAYO, 1996).  

Junto ao método de pesquisa qualitativa baseada em entrevistas, buscou-se coletar 

dados através de uma análise bibliográfica e documental inicial, tendo como fontes principais 

livros, artigos, teses e dissertações relacionadas ao tema da segurança pública. Por meio dessa 

revisão, foi possível observar uma escassez de material sobre a questão dos municípios na 

segurança pública. Entretanto, puderam ser encontrados alguns estudos que começam a 

examinar esse objeto de forma pontual, avaliando a atuação das guardas municipais na 

segurança pública. Os estudos sobre formação policial e prevenção da violência são 

apresentados no item “Revisão da Literatura” e durante o desenvolvimento do trabalho, junto 

às análises dos documentos oficiais, das leis e dos relatórios, todos relacionados ao objeto de 

estudo pesquisado. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O presente trabalho encontra-se dividido em: Introdução aborda o tema e objeto da 

pesquisa, a justificativa da escolha, os objetivos – geral e específicos – e o aporte 

metodológico. O primeiro capítulo trata da revisão da literatura, onde foram explorados dois 

assuntos: a formação policial e a prevenção da violência.  

O segundo capítulo estuda o contexto dos três últimos anos vivenciados na GMLF, 

que influenciou a sua prática profissional enquanto uma instituição preferencialmente 

considerada como “Polícia Municipal”. Foram identificadas as concepções de prevenção da 

violência e das causas da violência no município de Lauro de Freitas, na perspectiva dos 

guardas municipais, bem como a forma pela qual se constitui a concepção da relação guarda 

municipal-comunidade. E considerações finais, por fim, apresenta as considerações, avaliando 

o alcance dos objetivos do trabalho integrado com suposições, implicações dos resultados 

para a prática e possíveis recomendações para estudos futuros sobre o tema. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Pensar no conhecimento sobre a prevenção da violência na atividade do guarda 

municipal, é refletir sobre a sua própria formação como profissional da segurança pública, 

uma vez que a formação reflete como esses agentes constituem seus conhecimentos sobre a 

prevenção da violência - de onde se extrai, portanto, a importância de fazer uma breve 

referência aos estudos clássicos e contemporâneos sobre formação policial e prevenção da 

violência.  

 

2.1 FORMAÇÃO POLICIAL 

 

A formação dos guardas municipais é influenciada pela e, por seu turno, influencia as 

correntes de discussões políticas atuais sobre a problemática da atuação na segurança urbana 

municipal. A primeira corrente defende o papel do Guarda Municipal como um agente de 

proteção social, voltado à prevenção do crime e à mediação dos conflitos, atuando de forma 

integrada e compondo uma rede de proteção social entre o agente e a sociedade, com objetivo 

de executar programas de atendimento à população. A segunda corrente considera a Guarda 

Municipal como força policial armada (Polícia Municipal), “assumindo funções da polícia 

tradicional, ou seja, reprimindo os crimes e possuindo o poder da violência legítima”9 

(FURSTENAU, 2006, p. 15). Essas correntes se refletem também na prática profissional, na 

construção identitária e até mesmo na discussão sobre o papel dos municípios na segurança 

pública. 

A formação policial, no Brasil, ainda é um campo pouco pesquisado. Contudo, os 

primeiros estudos sobre as forças policiais se reportam aos aspectos da constituição, 

organização e destinação, descritas durante as épocas na construção do processo histórico, 

construindo-se assim a “História Militar do Brasil” (SODRÉ, 2010). Outros trabalhos 

trataram de ampliar o campo de estudo sobre os fundamentos históricos e sociais vivenciados 

na política e na segurança (FERNANDES, 1974), contribuindo para entender a permanência 

do militarismo e suas características na força policial de São Paulo10. Também destacam-se os 

estudos dos novos campos de pesquisa histórica que fazem uso das fontes policiais 

                                                         
9 Idem. 
10 Descreve as características das forças repressivas da Província de São Paulo como “militarismo civilista”, 

“apolítico”, como também as diversas mudanças de nomenclatura durante os contextos históricos. 
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(BRETAS; ROSEMBERG, 2013)11. Tais estudos ajudam a entender como a sociedade 

representa o policial nas diversas épocas e como o policial, por seu turno, se representa.    

Esses estudos tornam-se importantes não só para a construção do conhecimento sobre 

a evolução histórica dessas instituições12, mas também para compreender como se constitui a 

formação profissional dos agentes, suas características, rupturas e permanências durante os 

processos históricos, indo além dos estudos sobre os arquivos da ditadura militar e revelando 

como essas instituições foram usadas, durante os diversos contextos históricos, como força de 

controle da sociedade. Assim, é possível afirmar que a formação policial brasileira esteve 

historicamente relacionada, de forma excessiva, ao militarismo e, nos dias atuais, ainda 

defende a resolução dos conflitos por meio da força, do aumento do efetivo e do poder do 

material bélico utilizado, não priorizando a resolução negociada dos conflitos - ou seja, 

preferiu-se preparar e formar para o “combate”, e o “inimigo” seria o criminoso.  

Legalmente, a polícia deveria estar preparada para proteger o cidadão e não para a 

“guerra”. Não obstante, a formação do policial sempre esteve relacionada à noção de 

“guerreiro” e “combatente”, já há muitos anos na História13. No Brasil, as polícias militares 

constituem-se como força-reserva do Exército brasileiro, seus estatutos e regulamentos são 

inspirados naqueles da força terrestre. 

Apesar das mudanças históricas vivenciadas pelas forças policiais no Brasil14, aliadas 

à recente participação da União na gestão das Políticas Públicas de Segurança, junto aos 

governos estaduais e municipais - por exemplo, com a criação do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), estabelecido pela Lei n. 11.530, de 24 de 

outubro de 2007 -, ainda é possível afirmar que a formação policial brasileira possui pouco 

tempo de duração, muito abaixo da média europeia15, e prioriza a prática repressiva e 

ostensiva junto aos conteúdos jurídicos.    

Apesar das mudanças ocorridas na formação do policial brasileiro durante os ultimos 

anos, a exemplo de 2005 com criação da Matrız Currıcular Nacıonal pelo PRONASCI. 

                                                         
11 Informações importantes como o modelo dualista, a estruturação do sistema policial que ocorreu no século 

XIX, a criação da Intendência Geral de Polícia, sua função de controle do crime, de urbanização, saneamento, 

saúde pública e iluminação pública, seguindo o modelo policial que vigorava em Portugal, desde o século XVIII. 
12 Ver “A Evolução Institucional da Polícia no Século XIX: Inglaterra, Estados Unidos e Brasil em perspectiva 

comparada”.  De Eduardo Cerqueira Batitucci (2010). 
13 Ver em “Os Janízaros Otomanos” de Carlos Daroz (2009). Os janízaros formavam um corpo de soldados 

mercenários, criado no século XIV por Orkhan, fundador do Império Otomano. 
14 Marcos Luiz Bretas e André Rosemberg, em “A História da Polícia no Brasil: balanço e perspectivas” (2013) 

fazem um balanço bibliográfico do debate nacional, levantando as questões mais pertinentes e apontando pistas 

de pesquisa para novas empreitadas. 
15 Editoria de arte/Folhapress: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1328439-ensino-parapolicial- 

esbarra-em-tradicoes-militares.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/08/1328439-ensino-parapolicial-
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Voltada para ações formatıvas dos profıssıonaıs da área de segurança públıca, a Matriz 

Curricular Nacional do Pronasci não prioriza uma concepção de educação crítica com base 

em conteúdos humanísticos tampouco uma formação realizada de forma específica e 

continuada. Junto à deficiência na avaliação do desempenho das atividades, a metodologia 

inadequada sobre o desempenho policial e das Guardas (FURSTENAU, 2006; PANCIONI, 

2007; SENTO-SÉ, 2005). Esses aspectos refletem o grau e o modelo de profissionalização do 

policial, em especial dos guardas municipais. As instituições policiais ainda são muito 

conservadoras e fechadas, resistentes ao novo, desse modo, não há como viabilizar uma 

formação policial cidadã “sem prover uma proposta de reforma organizacional” 

(SCHABBACH, 2015, p. 185). 

Essa concepção de educação para a formação de um “modelo policial profissional 

tradicional”16 (repressivo, ostensivo, que prioriza os conteúdos jurídicos) é contrária a 

qualquer concepção de educação crítica e discutidas nos estudos de autores clássicos, como os 

conceitos de “disciplinamento” e “biopoder” de Foucault (2008). Estes conceitos podem ser 

aplicados aos dias atuais, em instituições como quartéis, academias e cursos de formação 

policial. Michel Foucault, em sua obra “Vigiar e Punir”, tratou da formação do sujeito 

disciplinado, ou objeto de manipulação, para ressaltar que é nessas instituições de formação 

onde se inicia o processo de docilização dos corpos: trata-se de um corpo “que se manipula, 

se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” 

(FOUCAULT, 2002, p. 125). 

Apesar da Lei n. 13.022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral dos Guardas 

Municipais, não permitir que o órgão de formação e de aperfeiçoamento dos guardas seja o 

mesmo destinado à “formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares” 

(BRASIL, 2014), a formação de um policial não se realiza numa universidade, lugar da 

construção do conhecimento, e sim em um quartel onde “a disciplina, arte de dispor em fila, e 

da técnica para as transformações dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma 

localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular em uma rede de relações” 

(FOUCAULT, 2002, p. 125). O poder disciplinar na formação policial envolve o corpo e os 

saberes dispostos no currículo, dessa forma, as guardas municipais tendem a reproduzir a 

formação, as ações e a cultura da polícia militar, como único referencial profissional – muitos, 

inclusive, reproduzem suas experiências formativas iniciadas nas forças armadas brasileiras. 

                                                         
16 Para conhecer mais sobre o “modelo policial profissional”, ver: “Formação Profissional do Policial no Brasil: 

obstáculo ou acelerador na reforma da gestão da segurança pública e das práticas policiais?” (PANCIONI, 

2007). 
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Essa concepção tradicional de educação profissional do policial, voltada para a 

rigorosidade, para a repressão do medo e para o caráter manipulador, pode ser definido pelo 

conceito clássico de “consciência coisificada”, que consiste na admiração exagerada da 

técnica: “No começo, as pessoas deste tipo se tornam, por assim dizer, iguais a coisas. Em 

seguida, na medida em que o conseguem, tornam os outros iguais a coisas” (ADORNO, 1995, 

p. 130). A educação, pois, só seria completa como educação se fosse para a autorreflexão 

crítica; a educação com base na dureza é equivocada. Assim, aquele que aprende na dureza 

vai refletir essa dureza no outro. Essa discussão teórica se aplica à formação policial do Brasil 

na atualidade, em especial à formação recente e frágil dos guardas municipais, destinados a 

aceitar essa forma de educação para a sua formação profissional, preferencialmente 

militarizada, voltada para a resolução do conflito através do uso da força, inspirada e 

reproduzida no modelo de uma polícia tradicional (FURSTENAU, 2006). 

Os conceitos de Bourdieu - tais como: “violência simbólica”, “capital cultural”, 

“educação como campo de disputa” e “campo” - são importantes para entender a 

especificidade da formação policial. Bourdieu e Passeron descrevem os fundamentos da teoria 

da violência simbólica como o sistema de autorreprodução utilizados pelo sistema 

educacional, no qual eles tendem a reproduzir a mesma forma que lhes transmitiram: “O 

mestre tende a imitar o seu mestre”. Assim, a concepção de uma formação policial com base 

na “ação pedagógica deverá ser considerada como uma violência simbólica porque imposição 

por um poder arbitrário de um arbítrio cultural” (BOURDIEU, PASSERON, 2009)17  

Essas características ficam bem definidas, na formação profissional dos guardas 

municipais, quando o corpo docente responsável por desenvolver essa formação é constituído 

ou tem como principal referência a formação tradicional da polícia militar. Ou, também, como 

no conceito de “capital cultural” de Bourdieu, seria o produto de uma educação familiar e 

escolar, uma dimensão do habitus de cada um, uma predisposição a gostar de algo. Nesse 

sentido, muitos guardas municipais têm uma predisposição natural a reproduzir, nas suas 

ações, as características de uma função operacional, militarizada, repressiva, legalista e 

punitiva, tendo como referência as medidas curativas das ações policiais, que, por muitas 

vezes, se revelam sem eficiência, más e injustas. (ALMEIDA; BRASIL, 2011). 

O conceito de “campo” de Pierre Bourdieu é importante para compreender essa 

formação inspirada na construção do policial militar “operacional”, que na maioria das vezes 

são destinadas aos guardas municipais nos quarteis, ou em centros de instruções. Em 

                                                         
17 Ver em Pierre BOURDIEU; Jean-Claude PASSERON, A Reprodução: A Reprodução: Elementos para uma 

Teoria do Sistema de Ensino, (Tradução de C. Perdigão Gomes da Silva), Ed. Vega, Lisboa, s.d., 302 pp. 
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conformidade com o exposto, de acordo com Bourdie, todo campo “é um campo de forças e 

um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 2004, 

p. 21-23). Esses campos podem ser constituídos por indivíduos ou por instituições, 

responsaveis por criarem espaços e manterem uma relação estabelecida, é nesse espaço 

simbólico que se validam, determinan e legetiman representações da formação do “policia 

tradicional profissional”, assim é possível afirmar que é em cada campo que se privilegia os 

habitus especifivos.   

De encontro a esse modelo de formação policial, há o processo de reflexão que tem 

por base a pedagogia crítica, a qual parte do princípio de que uma formação crítica deve levar 

ao desenvolvimento de cidadãos que sejam capazes de analisar e de refletir sobre sua 

realidade, viabilizando a possibilidade de transformá-la. A sua prática levaria a uma maior 

autonomia e emancipação (FREIRE, 2000). Outros estudiosos clássicos se destacam no que se 

refere à viabilização de uma formação crítica (pedagogias críticas) para aqueles agentes que 

escolheram como profissão proteger uma sociedade ordenada e cidadã. Nesse sentido, podem 

ser desenvolvidas pesquisas observando vários aspectos da formação policial. 

Os estudos contemporâneos sobre formação policial no Brasil são muito recentes e 

contemplam diversos temas e campos de estudo. Apresentam várias particularidades da 

formação desses agentes, contribuindo gradativamente para o aprofundamento do estudo 

sobre o tema. Entre as perspectivas abordadas, por exemplo, pode-se citar o mau desempenho 

nas atividades policiais (casos de violência e de corrupção) relacionado a uma formação 

deficitária curricular e/ou cultural do modelo de formação policial brasileiro, que preza pelos 

princípios judiciários excludentes e punitivos e pelos costumes militares (KANT DE LIMA, 

2003). Essa formação imbuídas do discurso do “profissionalismo” “vêm sendo basicamente 

repetidos, com poucas mudanças no eixo de formação profissional” (PANCIONI, 2013, p. 

67).  

Na sua maioria, esses cursos de formação são montados por pessoas não 

especializadas, com as características conservadoras das instituições, moldando os 

comportamentos dos policiais, sem priorizar a formação continuada e a construção do saber 

prático do policial. Ademais, os processos de avaliação adotados são inadequados e com 

quase uma ausência absoluta da educação para a prevenção da violência (PANCIONI, 2008). 

Daí a necessidade de “reformulação pedagógica do currículo por profissionais habilitados 

com uma visão pedagógica privilegiada, com enfoque pedagógico, democrático e 
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multicultural” (LUIZ, 2003, p. 131), aliada às dimensões do processo formativo, o saber 

informal, que é a reprodução do saber policial pelos mais antigos - “ser e fazer polícia”18. 

Essa formação tradicional policial viabiliza e dissemina, nas recentes guardas 

municipais, um ethos repressivo, militar e excludente19, que “leva a uma incorporação dos 

métodos, fardas e símbolos de terceiros, no caso, das polícias estabelecidas” (CERQUEIRA, 

2014, p. 45), reproduzindo uma concepção autoritária do papel do policial para os guardas 

municipais, viabilizando uma atuação policial repressiva e punitiva, subtraindo a capacidade 

de reflexão crítica, de mediação e de resolução de conflitos da prática policial - ou seja, 

inferiorizando a capacidade de prevenção da violência em função de sua capacidade 

repressiva (KANT DE LIMA, 2003, p. 84) - e negando-lhes a autonomia.  Concede-se um 

papel de pouca prioridade ao guarda municipal e, assim, dota-lhe de um papel rígido na 

sociedade, ao assumir uma prática rotineira de manutenção da ordem pela repressão20. Nesse 

sentido, como os guardas municipais podem desconstruir o conceito de “elemento suspeito” já 

produzido por outras forças policiais. Pois, os guardas municipais teriam como função a 

manutenção da ordem mais por outra natureza. 

Disso decorre a importância de um agente policial diferente, um educador da 

cidadania (BALESTRERI, 1998), cuja realização passa por alguns eixos, como mudanças nos 

preceitos, nas normas da organização, na cultura, na formação e na qualificação profissional, 

voltadas para a realização da função policial numa sociedade democrática, tendo como 

referência os direitos e deveres cívicos de todos. Destaca-se o papel das universidades na 

formação do policial, enquanto centros de construção de conhecimento crítico e 

transformador na formação de uma polícia cidadã, diante de uma deficiência de discussão da 

sociedade e do Estado sobre qual modelo de polícia deseja-se construir e da falha de 

construção de uma identidade profissional das guardas municipais. Diante disso, mudar-se-ia 

de uma polícia tradicional voltada à manutenção da ordem pública para uma polícia cidadã 

voltada à proteção de direitos fundamentais (BENGOCHEA et al., 2004; KANT DE LIMA, 

2003). 

                                                         
18 Sobre as mudanças nos currículos, ver: “Atualização Curricular do CFSd: contribuições para a gestão 

educacional na área da segurança pública” (CORTES, MAZZURANA, 2015). 
19 Os ethos repressivos são reforçados através de uma cultura judiciária punitiva. O ethos militar refere-se a toda 

organização da força policial ligada tradicionalmente e de forma excessiva ao Exército. O ethos refere-se à 

valorização positiva do saber e à desvalorização do saber do outro, contrário a uma educação crítica e à ética do 

conhecimento das universidades. 
20 Delega-se essas atividades de conciliação e de mediação aos delegados de polícia e aos oficiais da Polícia 

Militar, valorizando os saberes ‘superiores’ (conhecimento jurídico) das camadas profissionais. 
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A formação que tem por base moldar os comportamentos sob forte ênfase do 

“combate ao crime,” que tem por premissa a repressão através do uso da força e que utiliza o 

instrumento de ação e reação para a resolução dos problemas da segurança pública difunde 

uma “cultura policial”. Para Battibugli (2007, p. 17), trata-se de um “conjunto de valores, 

atitudes, símbolos, regras e práticas definidoras de um padrão cultural específico e de relações 

de poder que determinam o perfil institucional”, que é resistente à inovação. Para a qual os 

policiais profissionais “especializados” em operacionalidade são considerados verdadeiros 

policiais especiais, “guerreiros”, que vão para ocorrências de “verdade” - enfrentando, 

prendendo, combatendo e eliminando o bandido -, enquanto os outros são considerados 

policiais comuns. Esse fenômeno da cultura policial influencia a construção da identidade 

profissional das guardas municipais, as quais tendem a reproduzir esse modelo de “bom 

policial”21.  

Além disso, em sua grande maioria, difundem uma visão negativa dos Direitos 

Humanos nas instituições policiais, um saber informal preconceituoso. Muitos guardas 

municipais, influenciados por essa cultura policial ostensiva de preservação da ordem pública 

vigente, enraizada na sociedade, nos órgãos de controle social e no contexto onde estão 

inseridos de uma identidade profissional recente, reproduzem essa mesma cultura através do 

currículo oculto/ou saber informal em sua formação. A incorporação de seus elementos, na 

maioria das vezes, por sua vez, pode levá-los a atuarem sem ter consciência dos princípios 

basilares norteadores da conduta policial (SCHABBACH, 2015)22. 

 

2.2 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA  

 

Os estudos sobre prevenção da violência de maior referência podem ser encontrados 

nos campos das políticas de prevenção ao delito, na Sociologia Criminal, como na tendência 

atual do modelo da “Nova Prevenção” 23 e na política de prevenção com base na Saúde 

Coletiva, as quais servirão como ponto de reflexão para o trabalho24, na medida em que o 

objeto da pesquisa são “as concepções de prevenção da violência na perspectiva dos guardas 

municipais”, isto é, referente ao conhecimento preventivo relacionado com a função das 

guardas municipais (Cultura da Paz), conforme orientações legais de suas atividades 

                                                         
21 Idem. 
22 Difundem a ideia de que os Direitos Humanos dificultam e impedem o trabalho da polícia, ou de que são 

“defensores de bandidos”. 
23 “Nova Prevenção” é uma denominação de origem francesa (“Nouvelle Prévention”). 
24 Entretanto, a prevenção da violência é abordada por diversos atores sociais a partir de três concepções de 

estratégia distintas: a repressiva, a estrutural e a da cultura da paz. 
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profissionais25. Em comparação ao modelo oficial de política de “segurança pública 

tradicional” implantada no Brasil, que viabiliza o “modelo de polícia profissional tradicional” 

de força policial armada, repressiva, militarizada, legalista (Cultura Repressiva), o qual vem 

influenciando na formação e na prática profissional desses agentes ao longo dos anos. 

Os primeiros estudos e pesquisas na Sociologia Criminal de prevenção da violência 

tiveram sua origem no século XX, na Escola de Chicago, nos Estados Unidos da América, 

inicialmente com pesquisadores da área das ciências sociais, que, imbuídos da causa dos 

problemas relacionados aos crimes vivenciados na sua cidade, inovaram no método empírico, 

tendo como princípios: “intervenção pela prevenção, técnicas voltadas à alteração do 

ambiente físico e cultural, programas visando aumentar o controle social nas áreas afetadas 

por desorganização social” (FAGUNDES, 2007, p. 22). Os estudiosos tiveram como elo de 

seus princípios a “ecologia humana”26 e, ao investigarem a questão do crime, identificaram as 

áreas criminológicas e viabilizaram o emprego de métodos voltados à prevenção. Assim, 

apareceram as primeiras experiências voltadas ao campo da prevenção referente à violência e 

à criminalidade (FAGUNDES, 2007).  

Diante dos crescentes índices de criminalidade e violência vivenciados no Brasil 27, 

junto a uma crise histórica do sistema preventivo penal tradicional (justiça criminal, 

penitenciárias, políticas públicas de segurança) (ADORNO, 2002), fundamentado pela 

Criminologia28 (OLIVEIRA, 2006), com suas teorias que atuam de forma restringida, 

habilitando-se apenas na resposta penal à prática criminosa. Permite-nos concluir que a 

atuação do sistema preventivo penal tradicional, de forma isolada, não atende com precisão ao 

fenômeno da criminalidade e da insegurança urbana, produzindo resultados inesperados e 

insatisfatórios e difundindo em parte da sociedade a crença de que se deveria aumentar a 

resposta repressiva ao fenômeno (AZEVEDO, 2006; DIAS NETO, 2006; ZACKSESKI, 

2000). Diante dessa deficiência, ganha-se somente no campo da pesquisa e do estudo sobre 

crime em entender quais os efeitos preventivos da prevenção penal, algo que – demonstrado - 

ajudará a compreender esse fenômeno.  

                                                         
25 Lei Municipal nº 1.276/2007 (que dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da Guarda Municipal do 

município de Lauro de Freitas) e Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral dos Guardas Municipais). 
26 Sobre a “ecologia humana”, desde sua criação, diversos estudiosos redefiniram o seu conceito. No entanto, 

tem por base a junção dos enfoques geográfico e biológico: “Ela estuda as relações entre os indivíduos, 

considerando, também, que estas relações são influenciadas pelo local em que acontecem” (FAGUNDES, 2007, 

p. 18). 
27 As taxas de homicídios de 2004 a 2014 superior a 100% pertencem aos estados do Nordeste com exeção do 

estado de Pernanbuco que logrou uma diminuição de 27,3% (BRASILIA, 2016). 
28 As questões centrais da Nova Criminologia estão voltadas ao sistema de controle adotado pelo Estado no 

campo preventivo, normativo e na seleção dos meios da criminalidade, não priorizando assim os motivos que 

levariam à delinquência. 
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Perde-se muito com a violência - danos materiais e psicológicos -, por outro lado, 

estudos comprovam a eficácia e a boa relação custo-benefício, junto ao aumento da 

credibilidade e da legitimidade da prevenção da violência com a sociedade. Assim, tratar-se-á 

dos estudos da Prevenção da Violência, compartilha-se do conceito de prevenção da violência 

definido por Lucia Dammert, segundo a qual são: “as políticas, medidas e técnicas utilizadas 

fora dos limites do sistema de justiça penal e dirigidas à redução do dano produzido por ações 

definidas como delito pelo Estado” (DAMMERT, 2002 apud FAGUNDES, 2007, p. 28). 

Iniciando com a política pública de segurança “Nova Prevenção”, por ser a mais 

relacionada com a função preventiva das guardas municipais. Na Lei 13.022 de 2014, consta 

que “tem o patrulhamento preventivo como princípio de atuação” (art. 3ª, III) e que, dentre 

suas “competências específicas, estão a atuação preventiva e permanente, no território do 

Município” (art. 5º, III); a “pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem” (art. 

5º, V); a “adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município” (art. 5º, XI) e o 

“desenvolvimento de ações de prevenção primária à violência” (art. 5º, XVI) (BRASIL, 

2014).  

O modelo da “Nova Prevenção” foi implantado em alguns municípios europeus e 

prioriza o momento anterior à infração, de forma não penal, além de buscar a 

complementação e integração com outros sistemas já implantados, e não sua substituição, 

viabilizando a redução de situações de insegurança na sociedade (DIAS NETO, 2005). Tem 

como uma de suas principais características o conceito de “compreensão interdisciplinar” de 

segurança, busca a tolerância urbana e a implantação de várias medidas importantes, entre 

elas, o investimento na capacitação de policiais. O termo “compreensão interdisciplinar” 

refere-se à análise interdisciplinar de diversas variáveis (tais como gênero, raça, classe social, 

localização geográfica etc), para além do emprego de outros conceitos, como 

interagencialidade das políticas públicas de segurança, participação da sociedade civil e 

valorização do espaço local (FAGUNDES, 2007). 

Os estudos contemporâneos apresentados nesse trabalho, sobre prevenção da 

violência, compreendem a questão da violência e da criminalidade como um fenômeno de 

questões múltiplas (CERQUEIRA; LOBÃO, 2004). Referem-se à participação dos 

municípios na segurança pública, seja na construção de políticas públicas de segurança 

(envolvendo as diversas ações, governamentais e não governamentais, que sofrem impactos 

ou causam impactos no problema da criminalidade e da violência), ou nas políticas de 

segurança pública (atividades tipicamente policiais, a atuação policial stricto sensu) 

(FAGUNDES, 2007). 
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No estudo de caso em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, identificam-se ações que 

podem ser vinculadas ao modelo da “Nova Prevenção”, desde a criação da Secretaria 

Municipal de Segurança e a estruturação do corpo técnico, passando pela criação do Plano 

Municipal de Segurança Urbana que resultou em audiências públicas, com os munícipes, com 

o objetivo de apresentar a Secretaria e de discutir propostas, ideias e projetos, até a realização 

de iniciativas como o Programa Comunidade Segura, a contratação de especialistas da 

UNISINOS para uma pesquisa sobre criminalidade e violência no município, o 

desenvolvimento de oficinas temáticas em convênio com o Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (Pronasci), o Escola sem Medo, a reestruturação da Guarda Municipal 

(com abertura de concurso e realização de curso de formação, conforme matriz do Pronasci, 

treinamento e capacitação dos guardas antigos, atuação dos guardas como “agentes de 

cidadania”) (FAGUNDES, 2007). 

Uma das principais ações foi a criação do Departamento de Prevenção da Violência e 

Criminalidade, com o objetivo de planejar, desenvolver e programar projetos e ações voltados 

à prevenção da violência e criminalidade. Contudo, entre os principais desafios a alcançar, 

destacam-se o aumento da participação da sociedade no processo de construção da segurança 

pública e a viabilização da capacitação e do apoio especializado na realização do papel do 

guarda municipal como agente de cidadania, em apoio à população (FAGUNDES, 2007). 

Portanto, é possível identificar, no conjunto das ações de prevenção da violência realizadas 

pelo município de São Leopoldo, o modelo de prevenção da “Nova Prevenção”.  

Face ao desafio da realização do papel do guarda municipal como agente de cidadania, 

em apoio à população, será abordado o tema da influência do “modelo de polícia profissional 

tradicional”, que conduz o policial a agir como “um operador imparcial da aplicação da lei”, 

levando-o a tratar a população de maneira “neutra e distante” (PONCIONI, 2007, p. 23). 

Difundida e implantada de forma indireta, em muitas guardas municipais, uma das principais 

características da polícia brasileira consiste no policiamento reativo com objetivo de controlar 

e reduzir o crime. Esse modelo mantém uma forte influência e relação com a realidade da 

prática de muitas guardas municipais, de um modelo oficial de segurança pública policialesca, 

repressiva e punitiva, em seus conceitos, ideologias e concepções, para o qual a sua função 

seria “cuidar” das “classes perigosas” (AZEVEDO, 2006).  

Assim, as recentes guardas municipais encontram-se em assumir uma ou outra postura 

profissional: a identidade profissional atribuída legalmente de uma força pública mais 

preventiva, que viabiliza a ampliação do seu campo de atuação, sendo um agente voltado às 

obrigações positivas; ou uma voltada mais de controle social, inspirada em um modelo 
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tradicional, com campo de atuação restrito, voltada para obrigações repressivas e punitivas 

(atendimento de ocorrências), onde o fato delituoso, na maioria das vezes, já foi realizado, e o 

dano já foi causado econômica e psicologicamente à sociedade (BENGOCHEA et al., 2004; 

SENTO-SÉ, 2005) - “É a segurança da ordem versus a segurança dos direitos” (ANDRADE, 

2013, p. 336). 

Pode-se afirmar que a política pública de segurança implantada nas secretarias 

municipais deve ser proporcional, aproximativa e em consonância com a política nacional, 

favorecendo a aproximação com outras instituições de segurança pública e com a comunidade 

e interagindo com novas ações de prevenção à violência e à criminalidade, para além da 

vigilância patrimonial. Deve-se também possibilitar o desempenho da sua prática e das ações 

de projetos e programas dentro dos padrões e programas de qualidade, eficiência e 

efetividade29 (PIMENTA, 2014), de modo a evitar o desperdício de recursos e o desvio da 

política de segurança pública da sua real necessidade (muitos gestores municipais 

desconhecem, por exemplo, como viabilizar a intervenção municipal na segurança pública).  

A municipalização da segurança pública é uma realidade, mas muitos municípios 

ainda não dispõem de uma organização, estruturação e avaliação das suas políticas 

municipais, bem como ações voltadas para a prevenção da violência na segurança pública 

(SENTO-SÉ, 2005). Outros municípios sequer compartilham desses ideais, delegando sua 

obrigação a outras instâncias do serviço público (estadual e federal). Muitos municípios 

atribuem sua participação na segurança pública a uma “descentralização indireta”, seja nas 

políticas públicas, seja nas políticas de segurança pública, por meio de convênios oficiais 

(aluguéis de instalações policiais, combustíveis, curso de capacitação etc) e não oficiais 

(pagamentos de gratificações, diárias, aluguéis residenciais etc.) (CERQUEIRA, 2014).     

Outros estudos têm como referência as estratégias de prevenção com base nas 

estratégias da saúde coletiva. Muito utilizada pelos estudos na área de segurança pública, 

tais estudos relacionam prevenção e fatores de riscos para a violência e para a criminalidade, a 

partir de uma perspectiva humanística, reconhecendo uma forte interface entre as políticas de 

saúde e as de segurança pública, por meio da qual se “vincula problemas da saúde como 

alcoolismo, a dependência química de drogas pesadas e as desordens psicológicas mais 

sérias” a crimes violentos (ROLIM, 2007, p. 39) - ao contrário da criminologia, que busca a 

explicação e a causa da criminalidade em características preconceituosas e autoritárias, como 

                                                         
29 Para avaliar a política pública de segurança implantada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, utilizou-se a 

metodologia de avaliação de três “sub-processos: seleção, capacitação e ou lógica ou operacional” dos agentes 

da Guarda Civil de Mossoró. (PIMENTA, 2014) 
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“tipo físico criminoso” e “classes perigosas”. Assim, as conclusões da criminologia só podem 

ser apresentadas como tendências e não como verdades absolutas (ROLIM, 2006). 

A prevenção da violência, com base na saúde coletiva, se estrutura em três níveis: nas 

dimensões Estrutural, Psicológica e Relativa, relacionadas a Infratores, Vítimas e Locais. 

“Prevenção e Fatores de Risco” esses modelos refletem aos empregados na saúde coletiva: na 

esfera da prevenção primária, as medidas e as políticas têm como alvo a comunidade inteira; 

na esfera da prevenção secundária, as medidas e as políticas são voltadas às pessoas que têm 

alto risco de se iniciarem na delinquência; e na esfera da prevenção terciária, as medidas e as 

políticas são voltadas para aquelas pessoas que já se iniciaram no processo de criminalização. 

Dependendo das categorias ou da natureza, podem ser definidos como: prevenção no 

desenvolvimento individual, comunitária e situacional (ROLIM, 2006)30. Essas categorias 

estão relacionadas aos fatores de risco e de proteção, como individual, familiar e escolar 

(LUTTI, 2008; ROLIM, 2006; SILVEIRA, 2014). 

Trata-se de política de prevenção associada a fatores de risco que possui uma interface 

com o trabalho policial, como fatores de riscos individuais, na família, na escola e prevenção 

situacional do crime, e não uma relação direta com o trabalho policial, como nos modelos de 

policiamentos. Todavia, existe uma relação direta com o trabalho do guarda municipal, 

executado sob a concepção de agente de proteção social, voltado para a esfera da prevenção 

primária, como consta por várias vezes no art. 5º da Lei 13.022/14 (FURSTENAU, 2006). 

Junto à implantação de parcerias com os diversos segmentos da administração municipal, com 

instituições externas e com a comunidade, para viabilizar melhorias na gestão e o exercício da 

cidadania (CERQUEIRA, 2014). 

Assim, é possível afirmar que a concepção de prevenção, com base no campo da saúde 

coletiva, estabelece que as atividades de repressão e de manutenção da ordem são importantes 

na estrutura atual do policiamento, mas devem ter por objetivos a paz, a proteção aos direitos 

humanos e a prevenção ao crime e à violência. As ações de prevenção, para obterem maior 

êxito, por sua vez, devem ser articuladas a outras abordagens, de modo a se inserirem mais 

nos fatores de risco. Outros fatores ainda incidem com maior força para viabilizar o crime e a 

violência, como a disponibilidade de arma de fogo, a forma como a mídia retrata a violência, 

a desorganização comunitária e o baixo vínculo com a vizinhança, gangues e amigos 

envolvidos em problemas de comportamento (ROLIM, 2006, 2007). 

                                                         
30 Ver Rolim, Marcos. A síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no Século XXI. 

Cap.3, Prevenção e Fatores de Riscos. (ROLIM, 2006.) 
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No entanto, muitos guardas municipais compartilham das concepções de alguns 

gestores municipais acerca do modelo de segurança pública centrado na repressão penal do 

crime. Destina-se assim a atuação do município, na esfera da segurança, a propostas que 

afirmam o papel das guardas municipais no combate à criminalidade (através da aquisição de 

mais armamentos e equipamentos, do aumento de efetivo e da concessão do poder de polícia), 

limitando-se a compreender a participação do município somente na questão do policiamento 

convencional, voltado unicamente à represssão de condutas antissociais.           
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2 GUARDA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 

 

 

A instalação que abriga a sede da Guarda Municipal de Lauro de Freitas é alugada e 

está sediada na Avenida Fortaleza, no bairro de Itinga. Ao se visitar as instalações, a visão 

externa da pintura camuflada de azul e preto, junto ao estilo de cor também camuflado e 

utilizado no uniforme e em duas viaturas de dois grupamentos, causa uma impressão de que, 

no mínimo, há uma forte afinidade com o modelo de policiamento ostensivo e militarizado, 

reafirmando os ideais de policial “combatente” e de um quartel militar31. Essa seria, 

possivelmente, a impressão inicial que o munícipe também teria sobre o local e sobre o 

serviço a ser oferecido para a comunidade.  

As características estão descritas na estrutura organizacional da reforma 

administrativa, instituída pela Lei 1.521/2013 que criou a Superintendência de Segurança 

Municipal, “com a finalidade de planejar e executar as políticas de segurança pública 

municipal” (LAURO DE FREITAS, 2013), definida em divisões ou grupamentos 

especializados. Essa foi a recente identidade de força policial ostensiva e repressiva que se 

optou preferencialmente construir, inspirada em parte do modelo empregado na Guarda Civil 

Municipal de Salvador, que vai do tipo de uniforme utilizado à parte da formação 

organizacional implantada32. Desse modo, é possível afirmar que a GMLF passou por um 

processo de isomofismo, solução encontrada por organizações do mesmo campo profissional 

ou “processo de imitação intencional ou não” (LIMA, 2012, p. 487)33.    

Importante destacar que não se criou uma divisão, ou grupamento especializado, 

destinado a realizar a segurança patrimonial das instalações municipais (Grupamento ou 

Divisão de Guarda Patrimonial). Mesmo assim, essa atividade é realizada devido à 

necessidade do serviço, inerente à função do guarda para alguns integrantes dos grupamentos 

                                                         
31 São vedadas às Guardas Municipais, conforme Lei federal 13.022/2014, em seu Art. 19: “A estrutura 

hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos 

postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações”. E em seu Art. 21: “As Guardas Municipais 

utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho” (BRASIL, 2014). 
32 Na Guarda de Salvador, foram criados os grupamentos: Grupo de Operações Especiais (GOE), Grupamento de 

Rondas da Capital (RONDAC) e Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA), além do Núcleo de 

Projetos Especiais (NUPE), voltado ao desenvolvimento de projetos junto à comunidade em geral, com uma 

proposta educativa que visa promover a cidadania, valorizar o cidadão e preservar o patrimônio público 

municipal, contribuindo com o bem-estar social. Entretanto, na GMLF, não se priorizou a implantação de um 

núcleo como o NUPE. (GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR, 2016). Disponível em: 

<https://gmsalvador.wordpress.com/guarda-municipal/grupamentos/>. Acesso em: 03 nov. 2016.  
33 O processo de isomorfismo pode ser mimético, normativo ou coercitivo. A força do isomorfismo é a incerteza, 

no caso da GMLF, a falta da construção de uma identidade profissional. (LIMA, 2012) 

 

https://gmsalvador.wordpress.com/guarda-municipal/grupamentos/
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GOE, GAL e RONDALF. A não criação dos grupos voltados às atividades preventivas, como 

o Grupo de Segurança Patrimonial e a Divisão de Centro de Capacitação e Formação, 

contribui para a construção de uma cultura policial ostensiva de preservação da ordem pública 

(SCHABBACH, 2015)34, atividade profissional que não é de fundamental importância para o 

serviço público municipal.  

Outro aspecto que pode contribuir para compreender o contexto estudado na GMLF 

reside no fato da atual gestão municipal ter conseguido celebrar um convênio de concessão de 

porte de arma de fogo junto à Polícia Federal (nº 03/2014), sem sequer ter cumprido com os 

trâmites necessários como a aquisição do armamento institucional, sem disponibilizar o curso 

específico exigido para manuseio do armamento e avaliação psicológica, pois os mesmos 

foram realizados pelas expeças de parte dos guardas municipais35. E não atendendo aos 

requisitos da Lei Federal 13060 de 22 de deembro de 2014, que “disciplina o uso de dos 

instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança publica, em todo 

território nacional” que viabiliza a preservação da vida pelo uso racional da força com base na 

obediência dos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Perguntado a um Guarda municipal – (GM) entrevistado na pesquisa: Qual sua 

opinião sobre os serviços ofertados aos munícipes (se são adequados ou não)? 

 

Não são adequados em detrimento de que o profissional da guarda municipal daqui, 

ele tem muito pouco recurso disponível que o Poder Público oferta pra ele, e muitas 

das ações que ele realiza, por exemplo, segurança ostensiva com a própria arma 

de fogo, é um esforço do guarda municipal. Não houve um esforço da Prefeitura 

como, por exemplo, pagar esse curso de formação de uso de arma de fogo para o 

guarda municipal, ele mesmo arcou com o custo, com seu equipamento para servir 

a comunidade. Independente do Poder Público ajudar a comunidade, ele quer 

servir a comunidade. (Entrevista 8, grifo nosso) 

 

 

Essa parte ostensiva deve estar estritamente relacionada às dimensões do processo 

formativo com base na matriz Pronasci, no tocante à prática profissional legal dos guardas, 

voltada aos aspectos preventivos e não ao saber informal, que reproduz o “ser e fazer polícia”, 

ou a formação tradicional policial que viabiliza e dissemina o ethos repressivo, militar e 

                                                         
34 “Com a lei debaixo dos braços’: Direitos Humanos, formação e trabalho policial.” Cap. 4 Direitos humanos e 

a formação policial. Letícia Maria Schabbach, 2015. Difundem a ideia que os Direitos Humanos dificultam e 

impedem o trabalho da policia, que são “defensores de bandidos”. 
35 Após solenidade de celebração de convênio, entrega de porte de uso e realização de diversas atividades com o 

uso de suas armas, foi amplamente divulgada na mídia que a GMLF não estaria armada e emitido um parecer da 

Procuradoria Jurídica de Lauro de Freitas Nº 01/2016, em 19/01/2016, do processo administrativo Nº 2317/2015, 

sobre a ilegalidade do uso da arma particular em serviço, após quase dois anos de utilização do armamento em 

serviço. Ainda assim, muitos agentes trabalham com suas armas adquiridas legalmente, segundo o Estatuto do 

Desarmamento junto à Polícia Federal. Muitos guardas fizeram ainda as aquisições de seus coletes balísticos, 

para sua segurança pessoal. 
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excludente, incorporando concepções ultrapassadas de segurança pública, com ações que são 

exclusivas das forças policiais - um caminho equivocado legalmente e perigoso, pois sabe-se 

da deficiência formativa (básica, continuada e específica) vivenciada pelos agentes da GMLF. 

É assim que se fortalece o controle social, constituído como ação reativa em lugar de se 

constituir de práticas proativas baseadas no controle dos delitos com ações preventivas. 

Decerto, o guarda deve estar consciente do seu papel profissional junto à sociedade – 

prevenir a violência –, através, principalmente, do atendimento à população do município e da 

mediação negociada de conflitos. Servir é assumir o verdadeiro papel do servidor: “Servir 

significa estar à disposição da sociedade para o atendimento de suas necessidades. Servir 

significa agir dentro dos princípios da moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e 

legalidade”, conforme artigo 37 da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988). 

Contribuindo ainda com esse contexto de uma concepção de “servir” à comunidade, 

realizando segurança ostensiva, o Gabinete de Gestão Integrada e Monitoramento (GGIM), 

cuja estratégia consiste em “desenvolver planejamento estratégico de ações de prevenção da 

violência entre as instituições envolvidas”36, teve uma tímida participação no que se refere à 

criação, implementação e execução de  políticas de prevenção que inserissem a GMLF em um 

contexto de proteção social, ou que simplesmente a transformassem em um canal de 

comunicação e ligação com a comunidade de Lauro de Freitas. Conforme depoimentos do 

GM de oito anos de serviço entrevistado na pesquisa: Qual a sua opinião sobre os serviços 

ofertados pela guarda para a comunidade? (Se são adequados ou não) 

 

Já contribuiu sim, logo no começo da sua constituição, mas nessa última gestão não 

houve contribuição; eu não sei se houve reuniões, inclusive reuniões com a 

segurança pública e a guarda municipal, teria que ter representante da guarda 

municipal, coisa que não tem. Gestores da Secretaria de Saúde, Corpo de 

Bombeiros, Conselho Tutelar, conselhos comunitários, base de polícia, UPPs, 

líderes religiosos, todos integrados, entre outros, deveriam compor, inclusive para 

conseguir verbas internacionais para ajudar no combate à violência. O que esse 

gabinete tem contribuído atualmente, na segurança pública de Lauro de Freitas? 

Nada! Tá tudo parado. Mas ainda é uma boa ferramenta para o uso no combate à 

violência, ele funcionando certo ajuda muito na segurança pública, nas ações 

comunitárias de combate à violência. (Entrevista 8, grifo nosso) 

 

Constatou-se uma dificuldade em viabilizar a inserção da Guarda Municipal em ações 

de prevenção à violência, no município de Lauro de Freitas, que fosse além da composição da 

rede de ações integradas da Prefeitura com os agentes da AISP 23, conforme depoimento de 

                                                         
36 O GGIM foi criado a partir do Decreto municipal nº 2.892 de 14 de janeiro de 2008. O videomonitoramento é 

uma das políticas públicas que antecedem essa gestão.  
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um guarda municipal de oito anos de serviço: “O GGIM, nesses últimos tempos, deu uma 

parada por questões políticas e por falta de recursos, mas ele contribui sim na formação de 

uma rede de agentes integrados na segurança pública do município, deveria continuar assim”. 

Dentro desse contexto implantado de uma política operacional de segurança pública 

do município de Lauro de Freitas, e de não cumprimento da legislação legal dos requisitos 

básicos que regula e orienta a atividade profissional do guarda municipal. Assim, o município 

encontra-se marcado por uma política preferencialmente de características repressivas, devido 

à ausência de formação básica e específica para o desenvolvimento da função, junto a uma 

afinidade cultural do modelo de policial brasileiro que preza pelos princípios judiciários e 

punitivos e pelos costumes militares37 (KANT DE LIMA, 2003). 

Somado ao perfil profissional desses agentes (em que 42 dos 50 entrevistados tinham 

experiência profissional em outras forças de segurança, oriundas das Forças Armadas, da 

vigilância privada e até da Polícia Militar), parece se configurar o ambiente ideal para a 

reprodução de suas experiências formativas iniciadas na construção da recente identidade de 

força policial preferencialmente ostensiva e repressiva. Apesar da Prefeitura não ter 

disponibilizado uma forma oficial de formação de policial tradicional, para parte desses 

agentes, pode-se dizer que foi (como afirma Bourdieu) uma dimensão do habitus de cada um, 

uma predisposição a gostar de algo (ALMEIDA; BRASIL, 2011). Com suas experiências, 

encontram-se adaptados aos padrões de comportamento militar, isto é, ainda que seja uma 

Guarda Civil em sua concepção, a GMLF apresenta características de uma corporação militar. 

Não se priorizou, em sua essência, uma Guarda Municipal voltada à proteção social, 

destinada à prevenção do crime e com atribuições de mediação dos conflitos, atuando de 

forma integrada compondo uma rede de proteção social entre o agente e a sociedade, com 

objetivo de executar programas de atendimento à população, mas sim, de forma não oficial, 

uma Guarda Municipal como força policial armada (Polícia Municipal), “assumindo funções 

da polícia tradicional, ou seja, reprimindo os crimes e possuindo o poder da violência 

legítima”38 (FURSTENAU, 2006, p. 15). No caso da GMLF, esse papel não se efetivou em 

sua totalidade, o que reflete o grau e o modelo de profissionalização do policial, em especial 

dos guardas municipais, e a busca da construção de uma recente identidade.  

Muitos guardas, influenciados por essa “cultura policial” ostensiva de preservação da 

ordem pública vigente e pelo contexto onde estão inseridos de uma identidade profissional 

                                                         
37 Direitos civis, Estado de direito e “cultura policial”: a formação policial em questão Roberto Kant de Lima.  
38 Idem. 
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recente, são influenciados e reproduzem em sua formação essa cultura policial e esse ethos 

repressivo, militar e excludente, o que “leva a uma incorporação dos métodos, fardas e 

símbolos de terceiros, no caso as polícias estabelecidas” (CERQUEIRA, 2014, p. 45), 

reproduzindo uma concepção autoritária do papel do policial. Os guardas municipais de Lauro 

de Freitas são expostos aos riscos da realização da atividade profissional sem o devido 

amparo ou assistência do Poder municipal - por exemplo, através da falta de um Estatuto 

Funcional, de um Regimento Interno, de aparelhos e equipamentos, de formação específica 

legal e continuada. A GMLF é amparada pela Lei municipal nº 1.519, Regimento Jurídico 

Único e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos de Lauro de 

Freitas. 

Perguntou-se aos guardas municipais durante as entrevistas: Em sua opinião, qual é ou 

quais são os principais desafios e problemas vivenciados pela GMLF na realização do seu 

trabalho? A pesquisa revelou que, além do básico, falta o essencial para a realização da 

atividade profissional, aspecto muito relatado pelos guardas, como pode ser resumido pelo 

depoimento do GM de oito anos de serviço do grupo G1: “primeiramente, falta de 

equipamentos, falta de viaturas, equipamentos de proteção individual, falta de apoio 

administrativo, moral, formação e capacitação. O descaso em geral”. (Entrevista 1, grifo 

nosso) A responsabilidade pela situação é apontada no depoimento de um guarda municipal 

de três anos de serviço, integrante do grupo G2: “O principal problema é a falta de estrutura, 

não tem investimento, aquela responsabilidade do gestor em investir na guarda, para efetuar o 

seu papel”. (Entrevista 2, grifo nosso)  

Os depoimentos revelam ainda o mais importante, que é a construção recente de uma 

identidade profissional, conformada por discussões políticas sobre a problemática da atuação 

na segurança urbana municipal: o guarda municipal enquanto agente de proteção social ou a 

Guarda Municipal como força policial armada (Polícia Municipal) (FURSTENAU, 2006, p. 

15). Um guarda municipal de três anos de serviço, participante do grupo G2, em seu 

depoimento, forneceu a seguinte resposta à pergunta: Quais os principais desafios e 

problemas na realização do trabalho? 

 

Falta de um política na Guarda Municipal, mesmo. Todas elas enfrentam a mesma 

dificuldade de não saber qual o seu trabalho dentro da sociedade. Esse é o maior 

desafio, tem que ter uma política nacional. Um guarda age dentro da política de sua 

cidade, outro guarda faz de outra forma, tem que unificar qual o trabalho, sabendo 

qual a função, qual o conceito e causa para que foi criada. Vivemos um 

problema imenso de logística e estrutura de trabalho, profissionais para atendimento 

psicológico do guarda, pois trabalhamos com violência urbana. Os gestores devem 

ficar mais atentos a isso (Entrevista 6, grifo nosso)     
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Essas questões já foram definidas no entanto: a recomendação legal estabelece uma 

atuação diferenciada para essa força de segurança, possibilitando o seu afastamento do ethos 

militar e a sua aproximação com atividades de caráter preventivo, priorizando a mudança dos 

paradigmas normalmente relacionados ao enfrentamento à violência, posição adotada nas leis 

(Estatuto Geral dos Guardas Municipaise Lei nº 1.276 de 2007, do município de Lauro de 

Freitas). Cabe aos gestores da segurança pública dos municípios se adequarem e viabilizarem 

o cumprimento das mesmas.  

A realização de algumas ações podem levá-los a atuar sem ter consciência dos 

princípios basilares norteadores da conduta policial legal de suas funções públicas 

(SCHABBACH, 2015). Isso pode ocorrer na realidade de grande parte dos municípios que 

possuem guardas civis municipais. É comum identificar no discurso e nas práticas dos futuros 

gestores municipais, durante suas campanhas e na administração, a reafirmação da concepção 

de força policial repressiva, através de promessas de aumento de efetivo, de aquisição de 

armamento e equipamento, de realização de treinamentos e formação. Ou seja, como afirma 

Tulio Kahn (2013), trata-se da clássica concepção de política municipal de prevenção à 

violência, que, muitas vezes, nem se concretiza por completo. 

 

 

2.1 AS CONCEPÇÕES DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

Segundo os depoimentos dos guardas municipais que pertencem ao grupo G2 (aqueles 

que não receberam curso de formação básico, conforme determinação legal), as suas 

concepções de prevenção estão relacionadas a vários aspectos da atividade profissional e se 

referem, em sua maioria, às Políticas de Segurança Pública (atividades tipicamente policiais, a 

atuação policial stricto sensu), descritas na legislação. Contudo, as desobrigações do 

cumprimento de medidas clássicas de prevenção contribuíram para a inferiorização das ações 

de prevenção da violência. De acordo com o depoimento de outro GM de três anos de serviço 

do grupo G2: “Não tomamos curso de formação básica, a Guarda não tratou disso com a 

devida importância”. (Entrevista 11, grifo nosso) Não houve a priorização de um trabalho 

especializado como também não houve aquisição de armamento e equipamento e, 

principalmente, formação básica e continuada por parte da Prefeitura.  

Outro aspecto relevante a ser tratado sobre essas políticas reside no fato de que, dos 

109 guardas municipais de Lauro de Freitas, 64 guardas municipais possuem curso de 
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formação e 45 deles não receberam sequer curso de formação básico para atuar na função39, 

conforme afirmado no depoimento de um guarda municipal de três anos de serviço do grupo 

G2: “a gente não tomou curso ainda, eu acho que pra trabalhar dentro no cotidiano de 

prevenção de violência do município a gente precisa de um curso de treinamento básico, por 

isso, a gente poderia render, contribuir mais ainda”. (Entrevista 18, grifo nosso) Os guardas 

municipais que não têm o curso de formação básico relatam que estão desatualizados, pois a 

Prefeitura não disponibilizou a formação continuada, menos ainda a formação específica para 

atuar em certas ações.  

Entretanto, a deficiência na educação ou na formação policial também afeta os guardas 

do grupo G1 (que possuem curso de formação básica e mais tempo de serviço na GMLF). 

Segundo o depoimento de um guarda municipal com oito anos de serviço pertencente ao 

grupo G1: 

 

Eu não acho que ela (formação) esteja tão adequada, o que falta aí é atualização, 

apoio por parte dos atuais gestores, para que o guarda municipal seja atualizado. Eu 

não acho que o guarda municipal esteja adequado, falta muita coisa ainda para poder 

servir melhor o cidadão. Esse apoio nós não temos, o Poder Público municipal não 

dá à gente. (Entrevista 15, grifo nosso) 

 

 

As queixas são todas unânimes no que se refere à falta de investimentos na formação e 

na qualificação profissional, no aparelhamento da guarda municipal. Destaca-se, todavia, no 

depoimento, a importância da formação adequada para servir melhor o cidadão. Essa 

formação é contrária a uma educação para a formação profissional preferencialmente 

militarizada, voltada à resolução do conflito através do uso da força, inspirada e reproduzida 

no modelo de uma polícia “profissional tradicional” (FURSTENAU, 2006). Diante disso, 

mudaríamos de uma polícia tradicional voltada à manutenção da ordem pública para uma 

polícia cidadã voltada à proteção de direitos fundamentais (BENGOCHEA et al., 2004; 

KANT DE LIMA, 2003). 

A pesquisa revelou que todos os 50 entrevistados afirmaram que sua função é dar 

segurança aos cidadãos e proteger o patrimônio do município. E dos 50 entrevistados, 47 

declararam que a missão da GMLF seria “preventiva e educativa de senso humanitário” - 

muitos até fizeram referência à Lei 13.022, conforme depoimento do GM do grupo G2: 

“Ambas, porém o foco maior é o patrimônio e agora, com a chegada da Lei 13.022, 

ampliamos para a proteção humanitária do cidadão”. (Entrevista 19, grifo nosso) Isso 

                                                         
39 Depoimentos fornecidos pelos guardas e pela coordenação da GMLF em relação a todos os guardas 

disponíveis.  
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demonstra uma concepção voltada para as atividades de prevenção da violência ou, no 

mínimo, um conhecimento legal das atribuições de sua atividade profissional, a despeito do 

contexto inserido de isomorfsmo, que se volta às atividades preferencialmente operacionais e 

ostensivas. De acordo com o depoimento de um GM de oito anos de serviço do grupo G1, em 

resposta à pergunta: Qual a sua opinião sobre os serviços ofertados aos munícipes (se são 

adequados ou não)? 

 

Não são adequados, não atendem às demandas, por insuficiência de efetivo e por um 

direcionamento que a guarda vem tendo, ostensivo, truculento. Ele (direcionamento) 

afasta a comunidade da guarda e o guarda da comunidade. Então esse serviço 

ofertado, ele é insuficiente e extremamente equivocado. (Entrevista 3, grifo nosso) 

 

 

E em depoimento de um GM com quatro anos de serviço do grupo G2: sobre os serviços 

ofertados aos munícipes. 

 

Eles não são adequados, exatamente por haver esses problemas que não sanamos. A 

gente ainda ‘tá’ aquém de ser a guarda para o conceito de que foi criada. A gente 

(nois), como instituição nova, ainda estamos nos descobrindo como agente de 

segurança pública dentro da comunidade. (Entrevista 21, grifo nosso) 

 

  

Conforme o modelo da “Nova Prevenção”, para o qual um dos principais propósitos é 

buscar a tolerância urbana e a pacificação negociada dos conflitos junto à comunidade. No 

campo da política de prevenção com base na Saúde Coletiva é possível afirmar que existe 

uma relação direta com o trabalho do guarda municipal, realizado sob a concepção de agente 

de proteção social junto à comunidade, na esfera da prevenção primária, como consta por 

várias vezes no art. 5º da Lei 13.022/14. Prevenção associada a fatores de riscos individuais, 

na família, na escola e prevenção situacional do crime. 

Entretanto as guardas municipais são, assim, criadas; algumas, fortalecidas. A questão 

principal é verificar em que medida elas são criadas e efetivadas apenas como braços da 

vigilância do patrimônio em detrimento de ações voltadas para políticas públicas de 

prevenção da violência. Ou se acabam por se tornar repetidoras de práticas baseadas na 

militarização das ações policiais motivadas por políticas de segurança das secretarias 

estaduais de segurança pública que historicamente têm se voltado para práticas repressivas, 

voltadas para as demandas de ocorrências policiais.  
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Foi perguntado aos guardas municipais: Com base no seu conhecimento profissional, 

você pode apontar ações que a Guarda pode efetuar para prevenir a violência no município 

de Lauro de Freitas? Dos 50 agentes entrevistados, 80% afirmaram que a realização de 

trabalhos educativos e de conscientização junto à comunidade, nas escolas, nos logradouros 

públicos, com palestras e seminários. Por sua vez, 12% apontaram a realização de ronda 

ostensiva pela cidade, afirmando isso de forma aleatória, sem vincular a nenhum estudo, 

enquanto 8% mencionaram o patrulhamento direcionado a áreas críticas, conforme quadro 

abaixo. 

 

     Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

Outro aspecto importante a ser tratado no estudo é o objetivo final das concepções de 

prevenção da violência mais citadas pelos guardas municipais de Lauro de Freitas. A primeira 

estratégia, ou ação mais citada, é a realização de “trabalhos educativos e de conscientização 

junto à comunidade, nas escolas, nos logradouros públicos, com palestras e seminários”. É 

economicamente viável, de amplo alcance, apoiada pelos anseios da comunidade e tem como 

objetivo final a construção processual do “compromisso de evolução social da comunidade”40. 

Sua realização é amparada pelos princípios legais da atuação desses agentes (Lei federal 

13.022 e Lei municipal 1.276) que tem a atividade policial como meio e não como fim para o 

problema.  

A segunda ação, “ronda ostensiva realizada de forma aleatória pela cidade”, forma de 

abordar condutas criminosas, pois a Guarda Municipal de Lauro de Freitas não dispõe de 

nenhum estudo de análise criminal, estratégica com indicadores criminais. Ademais, a sua 

realização não encontra amparo na legislação , tendo como objeto final a realização da prisão 

do criminoso quando executado. Tal estratégia não se mostra eficiente quanto aos aspectos 

                                                         
40 Lei federal 13.022/2014, Art. 3º, IV. 

Tabela 01 - Ações que a GMLF pode efetuar para prevenir a violência junto à comunidade 

(setembro de 2016) 

 

Ordem  Ações G1 G2 Total Porcentagem 

Primeira Trabalhos educativos e de conscientização junto à 

comunidade, nas escolas, nos logradouros públicos, 

com palestras e seminários. 

23 17 40 80% 

Segunda Rondas ostensivas pela cidade. 0 6 6 12% 

Terceira Patrulhamento direcionado a áreas críticas. 2 2 4 8% 

Total  25 25 50 100% 
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construtivos da prevenção, caracterizando-se pelo modelo de “polícia profissional tradicional” 

que possui a atividade policial como um fim em si mesmo. 

Por fim, a terceira ação citada pelos guardas municipais tem como objetivo os seus 

efeitos temporários, caso não seja associada a outras medidas de caráter preventivo para 

viabilizar a manutenção efetiva de sua ação, que encontra respaldo na legislação. 

 

Quadro 01 - Principais descobertas sobre as concepções de prevenção da violência citadas pelos 

guardas municipais de Lauro de Freitas relativa á Política de Segurança Pública Municipal 

 

Ordem Estratégia Policial 
Resultado 

Esperado 
Descoberta Fundamentação 

Primeira 

Trabalhos 

educativos e de 

conscientização 

junto à 

comunidade, nas 

escolas, nos 

logradouros 

públicos, com 

palestras e 

seminários. 

 

“Mensageiros da 

paz”. 

 

Política 

preventiva: 

1) aumentar a 

confiança na 

Guarda; 

2) viabilizar a 

convivência 

democrática; 

3) reduzir crimes. 

Estratégia 

eficiente para o 

resultado 

pretendido. 

 

Atividade policial 

como meio para o 

problema. 

 

Com amparo 

legal. 

Corrente em que Guarda Municipal atua 

como agente de proteção social. 

 

“Nova Prevenção” fundamentada na 

pluriagencialidade e interdisciplinaridade 

de ações e instituições envolvidas. 

 

“Prevenção e Fatores de Risco”. Esses 

modelos refletem aqueles empregados na 

Saúde Coletiva, na esfera da prevenção 

primária e secundária, definida como 

prevenção no desenvolvimento individual 

e comunitária. 

Polícia Comunitária. 

Segunda 

Ronda ostensiva 

aleatória pela 

cidade. 

Política 

repressiva: 

1) aumentar prisão 

de 

suspeitos; 

2) reduzir crimes; 

3) diminuir o 

medo do crime; 

4) aumentar a 

confiança na 

Guarda. 

Estratégia pouco 

eficiente para o 

resultado 

pretendido. 

 

Atividade policial 

como fim para o 

problema. 

 

Sem amparo 

legal. 

Corrente “Polícia Municipal”. 

 

Modelo de policiamento tradicional 

reativo. Inspirado em parte da atividade 

realizada pela Polícia Militar. 

 

“Policiamento Tradicional Profissional”. 

Terceira 

Patrulhamento 

direcionado a áreas 

críticas. 

Policiamento 

preventivo: 

1) reduzir crimes; 

2) diminuir medo 

do crime; 

3) aumentar a 

confiança na 

Guarda. 

 

Estratégia 

eficiente 

temporariamente, 

pois ocorre o 

deslocamento do 

crime. 

 

Atividade policial 

como meio para o 

problema. 

“Prevenção e Fatores de Risco” definidas 

como prevenção situacional. Esses 

modelos refletem aqueles empregados na 

Saúde Coletiva. 

 

Policiamento Preventivo. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 
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Foi perguntado aos guardas municipais: sua formação básica e continuada está 

adequada (contribui ou está presente) à realização do seu trabalho na Guarda Municipal? 

Por que? Como? O depoimento do guarda com oito anos de serviço do grupo G1 aponta que: 

“A formação, sim, contribui, só que por ter muito tempo já que eu fiz esse curso, eles 

deveriam fazer outro pra gente se aprimorar mais em nossas funções”. (Entrevista 7, grifo 

nosso)  E conforme outro depoimento de GM com oito anos de serviço e mesmo grupo G1: 

 

 
Eu creio que não, principalmente, na situação voltada a primeiros socorros, 

primeiros atendimentos emergenciais. Só contribui na área patrimonial, não mais 

além do que isso. Deveria ter um treinamento contínuo de defesa pessoal, primeiros 

socorros etc. Todo ano deveria ter um curso, não só aquele inicial. (Entrevista 22, 

grifo nosso)  

 

 

Outro depoimento de GM do grupo G2 relata por sua vez: “Não, porque a gente não 

tomou esse curso ainda, eu acho que pra gente trabalhar dentro do cotidiano de prevenção de 

violência do município a gente precisa de ter um curso de treinamento básico, por isso, a 

gente poderia render, contribuir mais ainda”. (Entrevista 30, grifo nosso) Daí a necessidade 

de uma educação ou formação policial específica, elaborada por profissionais habilitados, 

com uma visão pedagógica e enfoque pedagógico, democrático e multicultural (LUIZ, 2003). 

A pesquisa revelou que isso também resultou em um alto nível de insatisfação 

profissional na GMLF, pois quando perguntado aos agentes: Qual o nível de satisfação com 

seu trabalho de guarda municipal? De 50 guardas ouvidos durante as entrevistas, 35 

declararam-se insatisfeitos, doze disseram estar parcialmente satisfeitos e apenas três se 

declararam satisfeitos, contribuindo assim para o baixo desempenho profissional desses 

agentes e revelando um modelo contrário àquele da “Nova Prevenção”, que preza pelo 

investimento na capacitação de policiais, para a realização de atividades específicas da função 

preventiva. 

Foi perguntado aos guardas nas entrevistas: em sua opinião, qual ou quais são os 

principais desafios e problemas vivenciados pela Guarda de Lauro de Freitas na realização 

do seu trabalho? Os dados estão dispostos no quadro número 2, a seguir, entre outras 

respostas, foi possível destacar que o grupo G1 demonstrou uma maior atenção por ambas as 

questões, mesmo já tendo realizado o curso de formação básica, diferente do grupo G2, que 

priorizou a estrutura de trabalho, mesmo não tendo recebido curso de formação básica para 

atuar na função. Possivelmente, parte dos agentes do grupo G2 sente-se desobrigado ou não 

identificado com a construção de um novo perfil profissional, diferente daquele implantado na 
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GMLF. Essa concepção, que se volta apenas ao enfoque do reaparelhamento, do belicismo e 

do aumento de efetivo policial, reduz o enfrentamento à violência ao fortalecimento da 

perspectiva do sistema repressor (COSTA, 2005).  

A formação dos guardas municipais é influenciada e influencia nas correntes pautadas 

em discursões políticas sobre a problemática da atuação na segurança urbana municipal da 

atualidade. Onde tendem a definir se são mais voltados para o trabalho preventivo junto a 

comunidade, (agente de proteção social) ou se assumem o perfil profissional de polícia 

tradicional armada (Polícia Municipal).  

 

                     

 

 

 

 

 

 

A não realização dessas políticas limita a atuação do guarda municipal, na segurança 

pública do município, somente à questão da “visibilidade” - ou seja, da presença humana -, 

resultando em baixo desempenho para a realização das atividades laborais, na medida em que 

as profissões são atividades que necessitam de formas de conhecimento e de habilidades 

específicas e legais, para poder fornecer serviços indispensáveis à sociedade (FURSTENAU, 

2006). Mantendo-se de forma isolada, em uma atividade realizada de forma coletiva, e 

limitando a participação da sociedade a um elemento receptor que não participa da 

elaboração, do planejamento e da execução de seus projetos de segurança pública.  

Conforme depoimentos, é possível afirmar que a GMLF já desenvolveu algumas 

políticas públicas de caráter preventivo e comunitário. Essas políticas teriam sido 

desenvolvidas por iniciativa e por idealização de seus próprios agentes, destacando-se o 

projeto de palestras nas escolas, de caráter educativo e informativo, que leva para as escolas 

municipais a temática da cultura da paz, da redução da violência e do abuso de drogas entre os 

estudantes (“Os Mensageiros da Paz”). Esse projeto teve seu início em gestões anteriores e, 

Quadro 02 - Principais desafios e problemas vivenciados na realização do 

trabalho na GMLF (setembro de 2016)  

 

Falta de Investimento 

 Estrutura 

de trabalho 

Formação e 

Qualificação 

Ambas  Legalização 

das 

Atividades* 

Total  

G1 8 1 15 1 25 

  G2 14 3 8 0 25 

  

Total 

22 4 23 1 50 

 
*Estatuto Funcional e Regimento Interno.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 
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por muitas vezes, foi citado nas entrevistas dos guardas municipais como uma das ações 

possíveis de serem realizadas junto à comunidade. O depoimento de um guarda municipal de 

quatro anos de serviço do grupo G2 relata essa iniciativa: “Os Mensageiros da Paz, que era 

um círculo de palestras realizado nas escolas municipais, voltado para o trabalho educativo e 

de conscientização com as crianças, adotando a cultura de paz e conscientização”. (Entrevista 

35, grifo nosso) 

Atividades que foram desenvolvidas de caráter preventivo e comunitário, como 

Proteção ao Patrimônio, Proteção Ambiental, Policiamento e Controle do Espaço Público 

(Operação Verão). Outros programas de política comunitária devem ser incentivados e 

potencializados pela gestão municipal, como os já realizados. Entretanto, destaca-se o 

trabalho “Mensageiros da Paz” por atender aos princípios mínimos da atuação dos guardas 

municipais junto à sociedade. Necessita-se também de uma maior atenção dos gestores da 

segurança pública municipal em Lauro de Freitas, priorizando a continuidade e a adequação 

às particularidades e às demandas locais de Lauro de Freitas. 

Em relação às concepções de Políticas Públicas de Segurança (que envolve as diversas 

ações, governamentais e não governamentais, que sofrem impactos ou causam impactos no 

problema da criminalidade e da violência), a única que foi relatada, e com muito pouca 

expressão, pelos guardas municipais de Lauro de Freitas foi o “Disque Denúncia 153”, com 

atendimento de 24 horas por dia e com videomonitoramento de vias e espaços públicos. Essa 

política também antecede a atual gestão municipal. De acordo com o depoimento do guarda 

municipal de oito anos de serviço do grupo G1 durante a entrevista: 

 

Logo no início, foi um trabalho bom, mostrou à população que a Guarda existe, que 

é mais um instrumento que a população pode usar no combate à violência, usando o 

número 153, que é o número da Guarda Municipal, acionando para diversas ações e 

situações de defesa civil ou de violência. É mais um instrumento para combater a 

violência e o trabalho foi bom, deveria dar prosseguimento a isso aí. (Entrevista 40, 

grifo nosso)   

 

Essa é uma política de qualidade que permite eficiência no enfrentamento à violência e 

à criminalidade, evitando o isolamento e a fragmentação das ações. Trata-se de um avanço na 

mentalidade de provimento de segurança pública, saindo da concepção policial estritamente 

reativa para o operador proativo da segurança com ênfase na prevenção da violência. Daí a 

importância de atender a uma das principais condicionalidades dessa política, que é o 

“compartilhamento das ações e políticas de segurança, sociais e de urbanização”. Conforme 
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depoimento de GM com oito anos de serviço do grupo G1, em resposta à pergunta: que ações 

devem ser desenvolvidas para prevenir a violência no município de Lauro de Freitas? 

  

As ações de cunho preventivo. A Guarda Municipal, a Superintendência da Guarda 

Municipal e o GGIM teriam que colocar representantes da comunidade como, por 

exemplo, associação de moradores, representantes de clubes, dentro da sala do 

GGIM, ‘pra’ discutir propostas, para discutir ações que envolvessem segurança 

pública com cidadania, de cunho preventivo, ‘pra’ que essas pessoas pudessem ser 

multiplicadores da sociedade desse trabalho e dizer a importância do trabalho 

constitucional da sociedade, enquanto não acontecer isso, as pessoas não vão 

entender a essência do trabalho dele. (Entrevista 44, grifo nosso)  

       

 

Para a manutenção e o bom proveito dessa política, sinaliza-se a importância da 

implantação de parcerias com os diversos segmentos da administração municipal, com 

instituições externas e com a comunidade, para viabilizar melhorias na gestão e o exercício da 

cidadania (PIMENTA, 2014, p. 64). Assim, é possível afirmar que a política pública de 

segurança implantada foi proporcional e em consonância com a política nacional, viabilizando 

a aproximação com outras instituições de segurança pública (Polícia Militar) e com a 

comunidade (Disque Denúncia 153). Entretanto, não se priorizou a interação com as ações de 

prevenção à violência que inserissem a Guarda Municipal junto à comunidade, propiciando a 

mudança de concepção da cultura policial utilizada pela GMLF. Disso decorre a importância 

da avaliação de desempenho das suas práticas, ações, projetos e programas, dentro dos 

padrões e programas de qualidade, eficiência e efetividade. 

 

3.2 AS CONCEPÇÕES SOBRE AS CAUSAS DA VIOLÊNCIA  

 

Durante a realização das entrevistas com os guardas municipais, foi perguntado: na 

sua visão de guarda municipal, quais são as principais causas da violência no município de 

Lauro de Freitas? Segundo a afirmativa de um guarda com três anos de serviço do grupo G2: 

“Causa da violência são as drogas, com certeza as drogas, o tráfico”. (Entrevista 46, grifo 

nosso) Observando o Quadro 04, mais abaixo, é possível identificar o lugar estratégico que o 

tráfico e o uso de drogas ocupam na concepção dos guardas, como elemento fundamental da 

causa da violência no município de Lauro de Freitas, sendo o segundo motivo o mais citado 

entre os entrevistados.  

Essa concepção também é potencializada ideologicamente pela mídia no trato do 

problema, como “guerra contra o tráfico” em vez de dizer “controle sobre as drogas”, 

aumentando a percepção de que todos os cidadãos estariam sujeitos à vitimização letal devido 
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às consequências do tráfico de drogas (CANO; RIBEIRO, 2007; RAMOS; SILVIA, 2007). 

Por outro lado, outros crimes raramente aparecem na imprensa, como estupro, sequestro. O 

mesmo se aplica ao fato social dos suicídios: “por uma série de questões éticas, humanitárias 

e culturais justifica uma rara unanimidade entre os profissionais da imprensa” (RAMOS, 

2007, p. 119). Muitas vezes, o fenômeno do medo da violência é alimentado e potencializado 

por parte da sociedade que vive da indústria de equipamentos, acessórios e serviços 

destinados a conter ou minimizar os riscos de exposição aos diversos tipos de violência. 

A prática do crime de tráfico de drogas e sua repressão são históricas no Brasil (claro 

que com as particularidades de cada época)41. Efetivamente, o tráfico de drogas é a 

modalidade criminosa mais articulada, mais agressiva e que mais cresce nos grandes centros 

urbanos. Tem também por característica fundamental alimentar outras práticas criminosas, 

como homicídios, latrocínios, roubos etc. As disputas pelo controle dos territórios de venda 

provocam elevado número de mortes e, junto a isso, é visível para a sociedade a dificuldade 

que o Poder Público possui de interferir nesse contexto, com suas políticas tradicionais. As 

drogas financiam as armas, que geram violência, que aflige a sociedade (CANO; RIBEIRO, 

2007; SENTO-SÉ, 2005); por isso a importância de se instituir políticas voltadas ao 

atendimento das necessidades e especificidades dos jovens, evitando o seu recrutamento pelo 

crime. 

 

Quadro 03 - Causas da violência no município de Lauro de Freitas, na visão do Guarda 

Municipal (setembro de 2016) 

 

 Uso e 

Tráfico 

de 

Drogas 

Educação 

Deficitária 

Desigualdade 

Social 

Problemas 

na 

Família 

Cultural Deficiência 

das Forças 

Policiais 

Múltiplas 

Causas 

Total 

G1 5 2 3 1 1 1 12 25 

G2 8 4 6 2 0 0 5 25 

Total 13 6 9 3 1 1 17 50 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

 

Em primeiro lugar, os guardas municipais citaram que a razão da violência, no 

município, deriva de múltiplas causas ou vários fatores que não minimizam o problema nem o 

medo que produz na sociedade, com os danos materiais e psicológicos. Decerto, esse dado 

                                                         
41 Ações de combate e punição para reprimir o tráfico. Desde as Ordenações Filipinas, de 1603, já estavam 

previstas penas de confisco de bens e degredo para a África para os que portassem, usassem ou vendessem 

substâncias tóxicas. O país continuou nessa linha, com a adesão à Conferência Internacional do Ópio de 1912. 
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contribui para a desconstrução da tese determinista de que a pobreza seria a causa da 

criminalidade ou do aumento da violência urbana, difundida equivocadamente no imaginário 

de parte da sociedade (MISSE, 2011). Desconstrói a concepção de que a violência seria 

exclusiva da condição socioeconômica (pobreza, desemprego, analfabetismo) e também um 

subproduto da patologia humana (COSTA, 2005).      

Essa mudança na concepção da causa da violência torna-se importante, pois revela 

uma possível mudança na formulação do elemento suspeito, uma mudança cultural - ou seja, 

o bandido não é mais só um ‘cara’ jovem, preto, pobre, periférico ou suburbano. Este grupo 

da população ainda passa por forte controle social das forças policiais (vigilância policial 

através do policiamento ostensivo), favorecendo confrontos mortais e um grande número de 

encarceramentos entre a população negra. Os dados do Mapa da Violência (WAISELFISZ, 

2015) indicam que essa população, especificamente a jovem, é mais vulnerável à violência 

urbana do que a população branca, ao passo que os dados do encarceramento indicam que 

essa mesma população negra deve ser objeto de uma política de segurança para a garantia da 

vida, já que, muitas vezes, não é vista como vítima e, sim, como alvo do “policiamento 

tradicional profissional”42.  

Demostra também uma concepção de que as forças policiais, de forma isolada, não é a 

solução para o problema, isto é, a atividade policial se caracteriza por ser um meio e não um 

fim para o problema que assola as cidades. Pode demonstrar, principalmente, uma mudança 

no próprio conceito de polícia, mais permanente, democratizado, articulado: “É preciso ter 

interdisciplinaridade, multiagencialidade, visão solidária de responsabilidades, bem como 

visão das próprias competências das polícias, que precisam ser solidárias e compartilhadas e 

não divididas” (BENGOCHEA et al., 2004, p. 129). Contribui para compreender que o 

enfrentamento da violência exige o envolvimento de toda a sociedade, através de políticas 

públicas que promovam mudanças no contexto-gerador (MILAN; JESUS, 2003). 

Em concordância com essas concepções sobre as causas da violência, os guardas 

municipais apontaram ações que a Guarda poderia efetuar para prevenir a violência no 

município: 80% afirmaram trabalhos educativos e de conscientização junto à comunidade, nas 

escolas, nos logradouros públicos, com palestras e seminários. Desse modo, é possível afirmar 

que parte dos agentes sabe das atribuições profissionais legais do guarda municipal e, 

possivelmente, da eficiência dos trabalhos preventivos, os quais permitem resultados sólidos 

                                                         
42 Mapa do Encarceramento. Os jovens do Brasil 2015, Mapa da Violência: Mortes Matadas por Arma de Fogo 

2015. 
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quando comparados àqueles derivados da repressão e da persecução criminal. Essa última 

concepção poderá ser confirmada em estudos futuros. 

As atribuições dos guardas estão bem definidas em suas concepções profissionais, 

referente ao que deve ser desenvolvido para prevenir a violência junto à comunidade. Os 

guardas que possuem curso de formação, conforme matriz Pronasci, têm uma maior 

compreensão sobre as causas da violência derivadas de fatores múltiplos. A “compreensão 

interdisciplinar” se refere à análise de diversas variáveis - gênero, raça, classe social, 

localização geográfica etc (ADORNO, 2002; ZALUAR, 1999). A compreensão sobre sua 

missão seria, conforme depoimento de um guarda com oito anos de serviço: “Guarda 

municipal é, além de ser um protetor do cidadão, dos direitos, ou seja, ele é um garantidor da 

lei na esfera municipal, ele tem como prerrogativa proteger os bens, serviços e instalações, 

além de desenvolver o policiamento comunitário”. (Entrevista 4, grifo nosso)  

Possivelmente um reflexo da sua formação básica profissional, recebida 

anteriormente, que se reflete em sua concepção profissional de agente protetor. O fato de não 

realizarem, em sua totalidade, atividades voltadas à prevenção da violência não mudou a 

concepção legal de sua função junto à comunidade. Entretanto, como conviver com o 

contexto de isomorfismo de uma força preferencialmente de “policial profissional 

tradicional”, aliado a uma formação deficitária ou ausente e a uma carência na estrutura de 

trabalho, que juntas foram responsáveis por produzir um alto nível de insatisfação 

profissional. 

 

 

3.3 RELAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL COM A COMUNIDADE 

 

Foram identificadas as concepções dos guardas municipais sobre as ações que 

poderiam realizar para prevenir a violência no município de Lauro de Freitas, mesmo diante 

das dificuldades apresentadas para a prática profissional. Agora, trata-se de identificar a 

concepção que subjaz à relação da Guarda Municipal com a comunidade, as expectativas do 

guarda municipal quanto às suas atividades profissionais junto à comunidade. Perguntado aos 

guardas: em sua opinião, o que o cidadão espera da Guarda Municipal para atender à sua 

necessidade em segurança pública?   

 

 

“É que realmente o guarda seja mesmo aquilo para que foi criado, que nasceu pra 

ser. É um guarda atuante dentro da comunidade, que realmente respeite o cidadão 

como um todo, seja ele quem seja e de que cor seja. Ela espera que ele proteja seu 
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patrimônio, que ele o proteja de forma preventiva, que ele se sinta seguro não só 

dentro da violência em geral, mas que ele se sinta abraçado pelo guarda municipal. 

Ele sabe que o guarda municipal está ali como instrumento do seu gestor público, 

para diminuir a violência, a insatisfação, o incômodo que o cidadão tem enfrentado 

no seu cotidiano. Não é só o fato da função de polícia, mas o fato de o cidadão saber 

que você é um cidadão igual a ele, que ‘tá’ ali trabalhando em função do conforto da 

comunidade em geral”. (Entrevista 6, grifo nosso) 

 

 

Conforme a tipologia da política de segurança “Nova Prevenção”, que tem o guarda 

municipal como um agente de proteção social e que tem como modelo ou filosofia de trabalho 

o “policiamento comunitário dirigido à elaboração de iniciativas junto da comunidade, e a 

polícia como ator central na constituição de uma rede de prevenção” (ALMEIDA, 2007, p. 

43). São comuns as respostas dos depoimentos dos guardas municipais tanto do grupo G1 

quanto do G2, quando perguntados sobre o que o cidadão espera da guarda municipal: “Um 

guarda presente nas questões comunitárias”, (Entrevista 48, grifo nosso) um profissional que 

seja “treinado, capacitado e disposto a servi-lo nas questões preventivas do município”. 

(Entrevista 49, grifo nosso)  

Sobressai também uma concepção de agente protetor de direitos. De acordo com o 

depoimento de um guarda municipal quando perguntado: O que o cidadão espera da guarda 

municipal?  

 

“O cidadão não quer mais uma polícia, ele tem uma visão que as forças de segurança 

pública fracassaram; na verdade, o cidadão quer da Guarda um parceiro, um amigo, 

aquele homem ou aquela mulher que imponha a lei de forma respeitosa e não de 

uma forma arbitrária”. (Entrevista 47, grifo nosso)   

 

 

Conforme a tipologia da política de segurança “Nova Prevenção”, trata-se da 

“viabilização da convivência democrática entre grupos distintos de um mesmo espaço 

territorial, no intuito de afirmar a tolerância em diferentes ideologias e modos de entender a 

segurança urbana” (ALMEIDA, 2007, p. 43). 

Entretanto, no contexto que constituiu uma solução preferencialmente tradicional para 

o problema da segurança pública, que deveria ser uma tarefa conjunta com a sociedade, a 

GMLF priorizou não atender às questões legais definidas nas funções desses agentes, em 

relação à atuação junto à comunidade e à importância da participação da comunidade no 

processo de prevenir a violência – através, principalmente, do atendimento à população do 

município e da mediação pacífica de conflitos. Então, perguntou-se aos guardas municipais: 
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qual a sua opinião sobre os serviços ofertados aos munícipes (se são adequados ou não)? 

Com suas respostas, foi possível realizar a construção do quadro abaixo. 

 
Quadro 04 - Opinião dos guardas municipais sobre os serviços 

ofertados pela GMLF à comunidade (setembro de 2016) 

 

 Adequados Inadequados Parcialmente 

adequados 

Total 

G1 0 21 4 25 

G2 0 18 7 25 

Total 0 39 11 50 
                               Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

                                

Como pode ser depreendido do quadro acima, nenhum guarda municipal confirmou a 

adequação do serviço, sendo que 78% declararam que os serviços prestados para a 

comunidade são inadequados e 22% declararam que os serviços são parcialmente adequados. 

Os guardas que pertencem ao grupo G1 afirmaram que os serviços são inadequados por vários 

motivos: estrutura precária, falta de efetivo, de capacitação e de logística, falta de projetos 

voltados a inserir a Guarda na comunidade, direcionamento ostensivo e truculento. Já os 

guardas que pertencem ao grupo G2 afirmaram que os principais motivos da inadequação são 

estrutura precária, ausência de treinamento e falta de uma identidade profissional. Diante 

disto, pôde-se identificar aspectos comuns aos dois grupos, como a precariedade da estrutura 

refletida na realidade vivenciada pelos agentes da GMLF. 

Todavia, destacam-se os motivos da inadequação dos serviços prestados à comunidade 

relacionados pelo grupo G1 (falta de capacitação e logística, falta de projetos voltados a 

inserir a Guarda na comunidade e direcionamento ostensivo e truculento), o que reflete uma 

concepção de formação adequada para uma prática profissional baseada nos princípios legais 

e contrária ao direcionamento de uma “polícia profissional tradicional”. Os guardas que 

pertencem ao grupo G2 e que destacaram a estrutura inadequada e a falta de uma identidade 

profissional, entretanto, não priorizaram a falta de formação específica e continuada como 

causa da inadequação do serviço, mesmo não a possuindo para a realização da prática 

profissional. 

Assim, 80% dos guardas municipais da GMLF possuem uma concepção de que a 

sociedade espera um agente capacitado para a realização das atividades profissionais legais, 

fato que ratifica a importância da qualificação policial específica e voltada para a cidadania. 

No entanto, a “educação policial, importante instrumento para criar e estabelecer um padrão de 

excelência para o trabalho policial, não conseguiu, até o momento, se firmar como prioridade 
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em relação à segurança pública” (PANCIONI, 2007, p. 30). No caso específico da GMLF, 

isso se refletiria na falta de um perfil ou de uma identidade institucional profissional mais 

voltada às suas atribuições legais e às necessidades e particularidades do município, pois as 

identidades são fenômenos interacionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo produzir conhecimento sobre a formação 

profissional no que se refere à concepção de prevenção da violência, relacionada com a 

função de proteção municipal preventiva dos guardas municipais de Lauro de Freitas e 

conforme suas orientações sobre competências profissionais legais. Em comparação ao 

modelo oficial de política de “segurança pública tradicional”, que favorece preferencialmente 

o “modelo de polícia profissional tradicional” de força policial e que, ao longo dos anos, vem 

influenciando na formação e na prática profissional desses agentes, em detrimento do modelo 

de polícia cidadã e comunitária. 

Para tanto, foi feita uma discussão da produção literária acadêmica sobre formação 

policial e prevenção da violência. A revisão da literatura tratou da formação do “policial 

tradicional profissional”, dos aspectos que refletem o grau e o modelo de profissionalização 

do policial, em especial dos guardas municipais, até a formação da polícia cidadã, uma vez 

que está relacionada à prática profissional legal dos guardas. O trabalho reflete ainda sobre as 

correntes de atuação dos guardas municipais (Polícia Municipal e agente de proteção social). 

Na revisão sobre prevenção, tratou-se das principais características e conceitos do modelo da 

“Nova Prevenção” e da política de prevenção com base no campo da Saúde Coletiva.  

Desse modo, vale assinalar que a segurança pública municipal não pode depender 

exclusivamente da Guarda, ainda que eficiente nas suas atribuições legais. Segurança pública 

exige muito mais. Com base na pesquisa realizada, é possível afirmar que as políticas de 

segurança empregadas na GMLF apresentam problemas de ordem prática e institucional, não 

possibilitaram a interação, em sua totalidade, com novas ações de prevenção à violência, além 

da vigilância patrimonial, da proteção ambiental, do policiamento e do controle do espaço 

público (Operação Verão) e de palestras nas escolas municipais, realizadas de forma 

minimizada (“Os Mensageiros da Paz”). Assim, não se conseguiu desempenhar ações, 

projetos e programas, dentro dos padrões de qualidade, eficiência e efetividade, inviabilizando 

o bom aproveitamento, junto à tímida construção de uma identidade profissional legal, 

voltada às especificidades da prática profissional preventiva e comunitária do guarda 

municipal. 

O principal motivador desse contexto foi a implantação do modelo voltado ao 

isomorfismo, baseado em um processo de imitação intencional em parte da GCMS, que teria 

sido viabilizado pelas condições favoráveis à sua adoção, as incertezas vivenciadas, como: a 

falta de uma formação específica e continuada adequada, o baixo empoderamento 
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comunitário, a inexistência de instrumentos reguladores e norteadores, como regimento 

interno e estatuto funcional (instrumentos baseados nos princípios legais, para a realização da 

profissão), ou seja, faltam critérios institucionais norteadores e avaliativos para as ações 

desses agentes. Junto a isso, notou-se uma tímida participação do GGIM na articulação de 

ações que inserissem a GMLF como protetor social no município. Aliadas a esses fatores 

também, as experiências profissionais dos guardas municipais favoreceram a implantação 

parcial de um modelo de prática “policial profissional tradicional” enquanto modelo a ser 

imitado, ou de uma política de “prevenção” da violência preferencialmente repressiva, no 

decorrer da última gestão municipal, finalizada em 2016.  

Entretanto, a pesquisa revelou ainda que as concepções dos guardas municipais de 

Lauro de Freitas estão voltadas às práticas das atividades legais, consideradas concientes, 

preventivas e de policia cidadã, tendo a adesão de 80% dos guardas nas entrevistas (em outras 

palavras, estariam voltadas à realização de trabalhos educativos e de conscientização junto à 

comunidade, nas escolas, nos logradouros públicos, com palestras e seminários). Soma-se a 

isso a concepção na qual a causa da violência do município seria um fenômeno derivado de 

múltiplos fatores, resultado importante para a construção de uma consciência cidadã, bem 

como o conhecimento sobre a inadequação dos serviços realizados à comunidade e a 

importância de uma educação policial específica.  

Neste sentido, com base na pesquisa realizada, a despeito da formação (policial) dos 

agentes da GMLF, insuficiente e precária, é possível afirmar que os guardas municipais 

entrevistados reconhecem a importância do papel da ação preventiva, que deve ser realizada 

na prática de suas atividades. Pois, a hipotese da pesquisa não se confirma, de maneira que, a 

formação formal de responsabilidade da Prefeitura de Lauro de Freitas, disponibilizada aos 

guardas municipais da GMLF não tem relação, ou não reflete com seus conhecimentos 

profissionais sobre prevenção da violência, seus depoimentos revelam uma autocrítica sobre o 

que “deve ser” e o que de fato são suas atividades na comunidade de Lauro de Freitas. Assim 

é possível afirmar que esses agentes tiveram acesso a uma formação informal e 

desenvolveram uma consciência critica sobre suas práticas.       

Diante desse cenário analizado, cabe aos novos gestores das políticas públicas de 

segurança municipal, em Lauro de Freitas, o desafio de lidar com os problemas de ordem 

prática e institucional que interferem na prática diária da função desses agentes. Com isso 

poder viabilizar um novo processo de experiência que envolva a sociedade (ONGs, 

movimentos sociais, universidades, empresários, instituições policiais e líderes comunitários), 

atribuindo um novo significado ao papel da GMLF em relação à estrutura organizacional e às 
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suas atribuições legais, com modernização institucional, valorização profissional, segurança e 

convivência. Esse novo processo deve ser baseado em políticas municipais de segurança 

cidadã, que permitam: o desenvolvimento de políticas adequadas à realidade local de Lauro 

de Freitas, voltadas às expectativas da população; o estabelecimento de parcerias entre 

agências governamentais e entre elas e as organizações da sociedade; a implantação de 

instrumentos efetivos de controle, de monitoramento e de avaliação das políticas públicas.  
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GUARDAS MUNICIPAIS – GM. 

 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na guarda? 

 

2. Você tem experiência profissional (tempo de serviço) em outra força de segurança (pública 

ou privada)_________(anos), qual? 

 

3. Para atuar na segurança pública do município você tomou curso de formação específico? 

Se sim qual? Sua formação básica e continuada está adequada (contribui ou está presente) 

com a realização do seu trabalho na Guarda Municipal? Por quê? Como? 

 

4. Qual o nível de satisfação com seu trabalho de guarda municipal em Lauro de Freitas? 

a) (Satisfeito)                             b) (Parcialmente satisfeito)                           c) (Insatisfeito) 

 

5. Qual a missão do guarda municipal de Lauro de Freitas? 

 

a) Preventiva e educativa de senso humanitário 

b) Proteção, profissionalismo, eficiência. 

c) Legalidade, integridade, ética e transparência. 

 

6. Na sua visão de Guarda Municipal quais as principais causas da violência no município de 

Lauro de Freitas?  

 

7. Sua função é dar segurança aos cidadãos ou proteger o patrimônio do município? Ou 

ambas as questões? 

 

8. Em sua opinião qual ou quais, os principais desafios e problemas vivenciados pelo 

Guarda de Lauro de Freitas na realização do seu trabalho?  
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9. Existem atividades que são específicas de Guardas Municipais? Quais?  

 

10. Com base no seu conhecimento profissional, você pode apontar ações que a guarda pode 

efetuar para prevenir a violência no município de Lauro de Freitas. 

 

11. Em sua opinião, o que o cidadão espera da guarda municipal para atender sua 

necessidade em segurança pública?  

 

12. Qual a sua opinião sobre os serviços ofertados pela guarda para a comunidade? (Se são 

adequados ou não) 

 

13. Como os guardas municipais podem contribuir para prevenir a violência junto à 

comunidade? Que ações devem ser desenvolvidas? 

 

14. Teria algo mais a falar sobre a sua atividade profissional de guarda municipal de modo 

geral? 

 

Muito Obrigado pela sua atenção e colaboração. 

 


