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RESUMO

Este trabalho pretende apresentar um estudo relevante de um conhecimento mais profundo
sobre as ações estratégicas de segurança pública, especificamente, a operacionalidade da
Guarda Civil Municipal no Parque da Cidade de Salvador, Bahia. Ficando assunção de
responsabilidade voltadas à proteção municipal cidadã, dos bens e patrimônio ambiental.
Atualmente, todas atenções estão voltadas ao local, logo depois da reurbanização em junho
de 2016. O universo multifacetado do medo e insegurança em Salvador não diferencia das
grandes cidades do pais. Dammert (2013, p. 387). No conjunto, são sensações que têm
predominado entre as pessoas e configurando o novo panorama sócio espacial. As buscas
dentro as referências literárias com maior propriedade que mostrasse a percepção da
população, diante do exposto, depreender alguns aspectos que permeiam sobre a definição
funcional e suas atribuições para qual finalidade ela foi criada e como vem trabalhando entre
as críticas e repercussões. Os dados coletados no campo foram através da aplicação de
questionário semiestruturados com questões fechadas e abertas com as pessoas e os
agentes públicos municipais. O resultado obtido permitiu principalmente, pela ótica do
público que a atuação da GCM no local exerce um papel de policiamento comunitário
preventivo (SENASP/MJ) e a tendência da municipalização uma incógnita. Quanto a
expectativa da autarquia com novo comando, se está preparada para ampliação das
atribuições conforme a lei 13022/14, que regulamenta as guardas municipais padronizandoas em caráter nacional, ente inserido no rol das forças de polícia. Desenhar as estratégias
de políticas públicas racionais e exequível a especificidade munícipe para a consolidação
laboral da polícia municipal cidadã que atenda os anseios da comunidade.

Palavras-chave: Segurança Pública; Guarda Municipal; Lei 13022/14; Socioespacial.
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ABSTRACT
This work intends to present a relevant study of a deeper knowledge about the strategic
actions of public security, specifically, the operation of the Municipal Civil Guard in the City
Park of Salvador, Bahia. Being assumed responsibility for the protection of municipal
citizens, property and environmental patrimony. Currently, all attention is focused on the site,
just after the redevelopment in June 2016. The multi-faceted universe of fear and insecurity
in Salvador does not differ from the major cities of the country. Dammert (2013, p.387).
Altogether, they are sensations that have predominated between the people and configuring
the new space socio-panorama. The search within the literary references with greater
property that shows the population's perception, given the above, to understand some
aspects that permeate the functional definition and its attributions for what purpose it was
created and how it has been working between criticisms and repercussions. The data
collected in the field were through the application of semi-structured questionnaire with
closed and open questions with the public and municipal public agents. The result obtained
allowed mainly from the perspective of the public that the work of the GCM in the place
exerts a role of preventive community policing (SENASP / MJ) and the tendency of the
municipalization one incognito. As for the autarchy with a new command, it is prepared to
expand the attributions according to law 13022/14, which regulates the municipal guards
standardizing them nationally, part of the role of police forces. To design rational public policy
strategies and feasible the specificity munícipe for the consolidation of labor of municipal
citizen police that meets the wishes of the community.
Keywords: Public Security; Municipal guard; Law 13022/14; Socio-spatial.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito das ações estratégicas da Guarda Municipal de Salvador, a gestão
para melhoria na pratica laboral, a forma de delegação das responsabilidades, a
revisão de qualificações, as sucessivas trocas de gestores, interferem os
investimentos na infraestrutura capaz de efetivar os projetos existentes e na
capacitação dos jovens para exercer a cidadania, que visam à construção de
soluções para a segurança urbana e de prevenção a violência, são entraves que
permeiam desde a sua fundação.
Moreno (2005, p. 52) destaca:
No entanto, as dificuldades que as organizações públicas enfrentam para
adotar a gestão por competências são as seguintes: restrições legais nos
processos seletivos, insuficiência de metodologias adequadas para
identificar e mapear as competências das instituições, não integração da
abordagem de competências a todos os subsistemas de gestão de pessoas.

Para suprir e acompanhar a modernização do sistema, faz-se necessário a
nomeação de pessoas dotadas das competências para atender a demanda através
da metodologia de metas gerenciais traçando os objetivos para delinear as metas
tangíveis através da elaboração de políticas públicas, e, neste caso, em relação ao
sistema de segurança pública municipal. (Cerqueira, 2001) dessa forma: Goldstein
busca, através de um estudo metodológico, demonstrar que a polícia deve agir nas
causas e não apenas nos efeitos. (Curso ead Policiamento orientado para o
problema SENASP/MJ maio, 2016)
Assim a atuação da GCM no Parque da Cidade pelos indicadores de
atendimento e ocorrências relatadas pelo setor de estatísticas, sendo perceptíveis
pelas ações imediatas e seu compartilhamento com os projetos sociais existentes
para estimular uma forma de policiamento preventivo municipal, elencar solução dos
problemas preocupantes, diminuindo a sensação de medo, estando mais próximo da
comunidade.
Este estudo demonstra a relevância de um conhecimento mais profundo
sobre

as

ações

estratégicas

de

segurança

pública,

especificamente,

a

operacionalidade da Guarda Civil Municipal no Parque da Cidade de Salvador,
Bahia, voltadas à Proteção de bens e patrimônio, ambiental. Segundo Vera Telles
(1999), que hodiernamente, a cultura política autoritária da sociedade brasileira,
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relegam o outro como um sujeito legítimo de direitos, diante dos relatos e nas
práticas habituais dos grupos sociais. Hannah Arendt (2008) define que é onde se
expressa a pluralidade da condição humana, onde as pessoas se interagem, uma
forma de cultura inviabilizadora para constituição de espaço público. Sennett (1988),
reforça, o momento clássico, um prazer de compartilhamento das diferentes classes
praticando ideais de civilidade e lazer.
O medo e insegurança são sensações que têm predominado entre as
pessoas e contribuindo para novo panorama sócio espacial, da territorialidade e de
sociabilidade. Dias Neto (2005) afirma que as políticas municipais de segurança
cidadã retratam a expectativa de que elas devam se enquadrar a realidade local e
aos anseios das pessoas.
A urbanidade de Salvador expressa a complexa “geografia do crime”
(SOUSA, 2008) o medo se configura, cotidianamente, como a principal marca e vem
associada entre a violência “real” e a “presente imaginária” tem impactado no declive
do uso dessas áreas, na sociabilidade urbana e no processo de autossegregação.
Segundo Bauman (2009, p. 45), o medo urbano tem pressionado intrinsicamente a
convivência de uma comunidade de similitudes mixofóbica, diferentes classes
sociais, apetecem de segurança em um espaço privado em detrimento do público.
O universo do medo é multifacetado e, em Salvador não diferencia das grandes
cidades do pais. Segundo Dammert (2013, p. 387), a temerosidade das pessoas no
espaço público segue alheias as outras citadinas que ali frequentam, veem nelas
como estrangeiras conveniente do desvinculo territorial e a impressão de
pertencimento.
No decorrer, a assunção de responsabilidade pela GCM é, dar continuidade
às políticas de segurança pública exequível nesta nova gestão no recente processo
de reestruturação e padronização que institui normas gerais para as atribuições das
guardas municipais nacionais. Segundo a Lei 13.022/2014, no Artigo 2º da referida
lei, incumbe às instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme
previsto no instituto citado, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas
as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
O texto certifica a amplitude da interpretação com as quais as Guardas
Municipais possam atuar, elaborando estratégias de segurança pública local,
firmando parcerias com as Polícias Civil, Militar e Federal. No compromisso com a
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evolução social da comunidade, na sua competência a proteção de bens, serviços,
equipamentos e prédios públicos do Município, na proteção do patrimônio ecológico,
histórico, cultural e arquitetônico do município. Inclusive adotando medidas
educativas e preventivas, de forma integrada com os órgãos de segurança pública,
em ações conjuntas que contribuam com a paz social e interagir na discussão de
soluções de problemas e projetos para jovens e familiares voltados à melhoria das
condições de segurança das comunidades.
Oliveira (2006) ressalta o POP policiamento orientado ao problema, conforme
Skolnick e Bayley (2006) trata-se de uma polícia de ‘expertise’, na linha da polícia
comunitária, mas dotada de uma ação mais proativa e preventiva na qual a
comunidade é convidada a participar. (GOLDSTEIN, 1990) destacam-se alguns
elementos do procedimento ‘modus operandi’, que tornam esses incidentes comuns,
normalmente, em eventos (show, festa, feira), ou períodos, diário, semanal e mensal.
CERQUEIRA (2001) na Polícia Comunitária a conceitualização do problema, “é
qualquer situação que cause alarme, dano ameaça ou medo, ou que possa evoluir
para um distúrbio na comunidade”. (Curso ead POP- Policiamento Orientado para o Problema,
SENASP/MJ, 2016)

A investigação da percepção dos munícipes soteropolitanos quanto a atuação
do guarda civil municipal dentro e no entorno do espaço público em questão ‘Parque
da Cidade’, qual modelo vem exercendo o papel de policiamento preventivo ou
ostensivo dentre as forças integrante no rol da segurança pública municipal. O
decurso eleito alude a transição de janeiro de 2015 e após a reforma mais a
nomeação do novo comando da autarquia em 2016.
O levantamento através da ótica metodológica SARA / IARA (SENASP, 2016)
como a GCM lida com indicadores de atendimento e ocorrências relatadas pelo
setor

de

estatísticas,

sendo

perceptíveis

compartilhamento com os projetos

pelas

ações

imediatas

e

seu

existentes para estimular uma forma de

policiamento preventivo municipal, elencar solução dos problemas preocupantes,
diminuindo a sensação de medo, estando mais próximo da comunidade e propiciar a
consolidação do trabalho da instituição na esfera municipal de Salvador.
Em junho de 2012 formaram 30 agentes com capacitação em Gestão
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Hoje, com o efetivo maior do que iniciou,
os agentes gabaritados, vem desempenhando serviço de segurança pública e
proteção ambiental através das ações de prevenção às diversas formas de violência
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contra o meio ambiente e em todo o Parque da Cidade Joventino Silva,
popularmente conhecido como Parque da Cidade, administrada pela prefeitura de
Salvador, Bahia. Situada no bairro da Pituba, adjacentes aos bairros de Santa Cruz,
Itaigara e Nordeste de Amaralina.

O local abriga também o anfiteatro e outras

atividades recreativas como área de skates usada por jovens e entretenimentos
diversos. Sobre a questão administrativa, os agentes públicos têm a prerrogativa de
primarem pelo interesse da coletividade, ou seja, a maior finalidade em garantir a
vida útil dos espaços públicos, mediante pena de revogação de um ato
administrativo. (Carvalho Filho, 2014. p. 114) discorre que “finalidade é o elemento
pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público”.
Em 2014, o Parque entra no processo de reurbanização. Em janeiro de 2015
a GCM retoma as atividades. Gradativamente, instala uma operacionalização de
segurança patrimonial. O Relatório Estatístico do Parque Joventino Silva elaborado
pelo Setor de Estatísticas do órgão pelo sistema SIGEO demonstra os dados de
consultas Ocorrências / Atendimento. Esses registros correspondem aos períodos
de janeiro de 2015 a agosto de 2016:
Tabela 1 - RELATÓRIO PARQUE DA CIDADE 2016

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR
Equipamento Urbano
Consulta - Ocorrência / Atendimento
Classificação

Atendimento

Parque Joventino Silva (Parque Municipal da Cidade)
Sub-Natureza

Prioridade

APOIO AO CIDADÃO - PRESTAÇÃO DE
SOCORRO/SALVAMENTO

MÉDIA

CRIANÇA PERDIDA/DESAPARECIDA

BAIXA

11
6
5
22
3
3
82

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO

Classificação

Sub-Natureza

Ocorrência

APOIO AO CIDADÃO - PRESTAÇÃO DE
SOCORRO/SALVAMENTO

BAIXA

5
17
104

Período
15:00 até 19:00hs
19:00 até 0:00hs
11:00 até 15:00hs
15:00 até 19:00hs

07:00 até 11:00hs
11:00 até 15:00hs
15:00 até 19:00hs
19:00 até 0:00hs
Período

Prioridade
4
MÉDIA
4

Fonte: Elaboração pelo pesquisador baseado no Relatório do Parque da Cidade
analisados até do dia 31/08/16

50%
27%
23%
100%
100%
0%
100%
79%
0%
5%
16%
100%

100% 11:00 até 15:00hs
0% 15:00 até 19:00hs
0%
100%

GCMS / CeOp / Geogm / Seest * Dados
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Figura 1: Relatório Parque da Cidade 2016

De acordo com a nova metodologia adotada por esta autarquia, sendo
Atendimento: todo e qualquer fato registrado pela CeOp GCM e que exija
intervenção imediata; e Ocorrência: quando na evolução do atendimento,
tem a necessidade de intervenção por meio de ações ou operações com
registro de boletim de ocorrência (B.O.) em delegacia de polícia ou não,
ressaltando que ocorrências em aberto no sistema, podem sofrer alteração
quanto a tipologia até o fechamento. Fonte: GCMS / CeOp / Geogm / SeestSalvador, ago. 2016

Analisando a metodologia aplicada pela GCM no parque da cidade aponta
alguma similaridade ao método IARA (identificação, analise, resposta e avaliação)
que vem sendo utilizadas pelas instituições de segurança pública, sendo a diferença
é que o POP (Policiamento Orientado para o Problema) apresenta um método
analítico. O model SARA (modelo IARA) é formado pelo acróstico de cada fase. Sua
incumbência é de solucionar problemas no policiamento municipal. Por outro lado, o
POP desafia a gestão da autarquia a lidar com os indicadores anteriores relatados
por um diagnóstico das causas subjacentes das ocorrências factível. (Curso ead POPPoliciamento Orientado para o problema, SENASP/MJ, 2016)

Azevedo e Fagundes (2007) afirmam que no Brasil, seja pelas restrições do
texto da Carta Maior/88 ou por conta do perfilado modelo de policiamento, a Guarda
Municipal ficou fora das discussões na esfera que atua. Contudo gradativamente,
ganha espaço por suas crescentes atuações no cenário de segurança pública
nacional com características militares.

13

Com intuito de conter o surto da delinquência que assola a cidade. A entidade
há muito ultrapassou a suas atribuições constitucionais, sendo agora um órgão
auxiliar da força policial militar. Embora, saiba e tenha diminuído as falhas dos
operadores de segurança do município, ainda contemplam a sua reputação laboral e
responsabilizados pela violação dos direitos humanos das diversas representações
da sociedade civil, sendo que a Guarda Municipal tem sido vista com olhares
adversos por grande parte da população. As divergências das atribuições na
trajetória das guardas municipais do Brasil anunciadas pelos autores: (BRETAS,
Marcos L.; MORAIS, David; CESCO, Susana. 2006, p. 4)
Criadas num quadro de busca de alternativas e soluções para problemas
sociais crescentes, quase sempre ligados a expansão da violência e do
crime, em seus diferentes formatos as guardas representaram uma tentativa
de inovação no quadro das políticas se segurança. Mas a base que
promovia a criação dessa nova força, além das limitações estabelecidas
pela manutenção das atribuições das forças tradicionais, padecia também
da identificação, permitia que se fizessem Guardas Municipais com os
propósitos e métodos os mais diversos.

A temática da segurança pública nos dias atuais tem alcançado pontos de
destaques na agenda social e políticas internacionais, chamando assim para o
debate os diferentes atores sociais. De modo que, a violência e criminalidade
aparecem nas colmeias dos noticiários no Brasil e, não poderia ser diferente como
graves problemas sociais contemporâneos nos países em desenvolvimento.
Desde a fundação em 2008, que estratégias foram traçadas para nortear o
planejamento futuro da GCMS. No entanto, pôde adotar alguns modelos à frente no
quesito de gestão de alguns municípios como Curitiba, São Jose dos Pinhais, São
Paulo, Diadema, Cotia e Fortaleza têm assumido a responsabilidade e de modo
circunspecto na área, implementando políticas públicas de segurança, elaboração
de diagnósticos e os planos municipais, qualificando suas Guardas Municipais,
elencando os projetos sociais com foco na prevenção à violência e garantia de bens
e direitos do cidadão.
Diferente de alguns países desenvolvidos que investem na segurança pública
municipalista, que agregam a logística devido à proximidade dos agentes públicos.
Atentos para a expansão da segurança municipal e violência urbana, revelaram os
axiomas que, tanto pela parte do sistema de gestão e quanto à qualidade da
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formação

dos

profissionais

na

área,

a

um

determinado

mecanismo

de

gerenciamento dessa expansão seguiu na forma de instituição local de segurança
urbana preventiva e comunitária e outra de combate e repressão ao crime.
As guardas terminavam por seguir as vacilações das percepções coletivas
sobre o problema da segurança pública: alguns setores da sociedade
buscavam – e buscam – formas alternativas de promoção da segurança,
através de novas práticas, comunitárias ou assistencialistas, enquanto
outros exigiam – e ainda exigem – um endurecimento das ações, uma
presença maior das forças de segurança de perfil igual ao das já existente
(BRETAS e MORAIS, 2009, p. 160).

Por outro lado, também, a eclosão de tantos conceitos e modelos políticos,
econômicos e sociais pautados na elaboração de soluções dos interesses coletivos,
desprendeu o sentido, não vingaram, por fim, problemas anteriores permanecem.
Presumem-se pelas ações gerenciais aplicadas no município, que há negligências
nas etapas do processo de mudança concorrendo para uma elevação dos
problemas na área de segurança pública na qual, a Guarda Municipal sofre com
efeitos. Cotidianamente, a autarquia desenvolve atividades além da sua capacidade
administrativa e gerencial, o contingente efetivo, presente ativo advindos dos
modelos de planejamento gerenciais na esfera pública, e que algumas concepções
se perpetuam nas ações envolvendo os atores importantes da sociedade no
compartilhamento de

percepções, discussões de ideias, execução dos estudos de

viabilidade, investigações das causas e efeitos, reavaliação do processo. A gestão
de segurança municipal diante de ações estratégicas fundamentadas por princípios
ético-políticos suprapartidários. Corrobora BITENCOURT (2001, p.25) para a
Competência no Setor Público:
o desenvolvimento de competências possui um papel fundamental na
medida em que contribui para a formação das pessoas e para a mudança
de atitude em relação às práticas de trabalho, [...] ou para percepção da
realidade, [...]

(SOLARI e TOHÁ, 1997, pag. 18) destacam:
O papel do gerente público está no centro das tensões que percorrem as
instituições públicas: entre política e burocracia, exigências de flexibilidade e
controle, entre preocupação de responder às necessidades dos cidadãos e
à limitação da disponibilidade de recursos. Segundo eles, um gerente
público deve ser bom gestor, conhecer as especificidades do setor público,
ter a capacidade de liderança, criatividade e manejo político.
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Em Salvador, o aumento da criminalidade faz se necessárias ações efetivas
de ordenamento preventivo. Portanto, a cidade de Salvador deve investir em seus
agentes, com reaparelhamento do plantel de forma eficiente e com ênfase para
dentro da organização, promover o remanejamento interno, mediante levantamento
para confecção de um mapa de flexibilidade da qualificação profissional da
organização operacional, captando o valor individual, com especialidade de diversas
áreas acadêmicas, como pedagogos, educação física, fisioterapeutas, direito e
administradores entre outras. Consequentemente, espera-se um alto nível de
serviço de qualidade em segurança preventiva de polícia municipal para a garantia
do bem viver e patrimonial através do compartilhamento das necessidades e os
problemas para resgatar a confiança da sociedade. Segundo o momento elucidado
do professor:
O papel da GM está voltado para polícia comunitária preventiva, que sua
ferramenta primordial é o uso intelectual na forma de antever e planejar a
melhoria na comunidade, sua contribuição de agente fiscalizador, não
necessariamente da atribuição e sim apoio observador nas ruas como
iluminação pública, ronda escolar, patrimonial, orientações educativas[...]
João Apolinário da Silva, Pós-Doutor em Administração (UFBA), Doutor em
Desenvolvimento Regional (Universidade Salvador) e Urbano e do Mestrado
em Direito, Governança e Políticas Públicas. Professor do Mestrado em
Segurança Pública, Justiça e Cidadania – UFBA.

O novo comando da Guarda Civil Municipal de Salvador terá a missão de
desvincular do cordão umbilical militar e moldurando sua autonomia de polícia
preventiva comunitária, tanto pela matriz curricular da Secretaria Nacional de
Segurança Pública/Ministério da Justiça, como também pela regulamentação
municipal.
O presente estudo visa aprofundar e discutir propostas no sentido de minorar
os problemas e, fomentar futuras pesquisas de gestão estratégicas com ações
voltadas para uma administração pública. Este trabalho será estruturado com a
metodologia quantitativa abarcando a motivação na contextualização do objetivo
geral e específico para formatação da problemática da pesquisa na estrutura do
trabalho, pesquisa de campo, entrevistas e as observações. Pela relevância do
Marco Teórico- que será referência para o incremento da pesquisa, abordando Texto
da Carta Magna de 1988, o Estatuto da GCM de Salvador para sua criação e a
reestruturação recente pela PL13022/2014, POP Policiamento Orientado para o
Problema, método IARA, curso ead da Secretaria Nacional de Segurança Pública
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Senasp (2016) e planejamento estratégico, suas acepções históricas e modernas, os
aspectos fundamentais.
E também a discussão da metodologia do trabalho- que faz parte do
arcabouço material que são os métodos qualitativos, expondo os resultados e
propostas na atuação da Guarda Municipal de Salvador como órgão integrado no rol
de segurança pública municipal visando o método preventivo de policiamento
orientado a minorar os problemas na esfera municipal. No perfil do perpetuador ser
um facilitador na tradução da metodologia e envolvimento de todos na confecção de
indicadores confiáveis no incremento de melhoria, sendo bem definidas e que possa
responder, com eficiência, às demandas da sociedade. Diversos estudos realizados
nessa seara abordados nos campos da esfera pública apontam para uma
organização que precisa bem alocar os recursos disponíveis para alcançar os
objetivos fins e, conciliam as rotinas e procedimentos das referências teóricas.
O objetivo geral desse estudo é analisar o modelo de ações estratégicas
utilizadas pela GCM no Parque da Cidade de Salvador sobre as novas metas
tangíveis de segurança pública na prevenção à violência na esfera municipal. Nesta
linha, formulou-se objetivos específicos: a) Identificar a metodologia do setor de
estatísticas e adequar o método SARA/IARA do Senasp POP policiamento orientado
para o problema e a confiabilidade dos indicadores; b) Elencar as qualificações dos
agentes envolvidos e c) Propor um Projeto socioeducativo ambiental “Cidade Mirim”
com jovens pela GCM no Parque da Cidade.
O problema que deseja-se encontrar neste estudo é: O modelo de ações
estratégicas utilizadas pela GCM no Parque da Cidade de Salvador contribui para
alcance das novas metas tangíveis de segurança pública na prevenção à violência
na esfera municipal?
Este estudo, quantos aos fins é uma investigação descritiva e quantos aos
meios é uma pesquisa de campo e documental. Seu universo foram as Área de
Atuação da Guarda Municipal e amostra foi delimitada ao Grupamento Especial de
Proteção Ambiental e Guardas que trabalham eventualmente no Parque Municipal
da Cidade.
Como instrumentos de pesquisa utilizou-se, questionários semiestruturados,
(Entrevistas, Análise de documentos e bibliográfica). O tratamento dos dados
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adotou-se

abordagem

qualitativa,

analisando

o

conteúdo

de

entrevistas,

questionários e documentos e, também, quantitativa com procedimento da
estatística descritiva para apoiar a interpretação.
Essa fase da pesquisa foi realizada no período entre setembro e outubro de
2016, sendo 237 entrevistas com as pessoas, funcionários privados e públicos que
trabalham no local, de ambos os sexos, que responderam a 8 (nove) perguntas
fechadas SIM ou NÃO e 1 (uma) de pontuar grau de importância, selecionadas
aleatoriamente os entrevistados.
No universo a ser pesquisado, buscou investigar a percepção de uma
delimitada parcela de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Salvador,
vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, de 61 Guardas Civis Municipais
que foram encaminhados questionários com 14(quatorze) perguntas, entregues em
seus postos de trabalho, na sede da instituição na área administrativa escolhidos
também de forma aleatória, entregues pelo pesquisador. Assegurando a opção do
anonimato, ficando os entrevistados com liberdade para declinarem, identificando
somente o seu primeiro nome e dados.
Este estudo está dividido em três capítulos, na qual o primeiro capitulo é a
Fundamentação teórico. Este capitulo está dividido em duas partes. A primeira
discorre o nascimento da Guarda Civil Municipal de Salvador, Reorganização pela
Lei nº 13.022/14 na Guarda Civil Municipal de Salvador, Breve histórico da Guarda
Municipal no Brasil, Polícia Comunitária Municipal, A competência gerencial na
esfera pública, Policiamento orientado ao problema: fases e método – POP e
Planejamento Estratégico. A segunda parte, Espaço público na esfera municipal,
Conceito, Breve histórico do Parque Joventino Silva e da chegada da GCM, As
atenções voltadas para o Parque da Cidade
No terceiro capítulo apresentar-se as análises dos dados da pesquisa a
percepção do público e do guarda civil municipal. No ultimo capítulo, será
considerações finais e anexos.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O nascimento da Guarda Civil Municipal de Salvador
A publicação da Carta Magna de 1988 torna se o marco de um novo
paradigma da segurança pública brasileira, incitando as cidades a constituírem
Guardas Municipais como principal instrumento para enfrentar os problemas
municipais nessa área. Vinculadas suas atividades nos moldes do § 8º do art. 144
marcando a transição para um modelo de segurança pública cidadã.
A qual se enquadra e sustenta, na integra:
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
§ 8° Os municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei. (BRASIL, 1988)

Combinado seus termos do artigo 252 da Lei Orgânica do Município e pela lei
nº 4.992 de 06 de março de 1995; organizada pela lei nº 7.236 de 11 de julho de
2007 e modificada pela lei nº 7.610 de 29 de dezembro de 2008, passando a ser
denominada SUSPREV-Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à
Violência. Pela proposta inicial, a autarquia honraria o papel de elaborar as políticas
públicas voltadas para a função de proteção social e preventiva, de colaborar de
forma integrada com os órgãos de segurança pública, observadas estritamente as
competências municipais. (Gestão Municipal Salvador, 2016)
2.1.1 Reorganização pela Lei nº 13.022/14 na Guarda Civil Municipal de
Salvador
Sobre a luz da Lei 9070/2016, em 04 de julho, no artigo 2ª- Reorganiza, a SUSPREV
passará a chamar-se Guarda Civil Municipal-GCM, uma autarquia vinculada à Secretaria
Municipal de Ordem Pública (Semop). A Guarda passa a ser comandada por um Inspetor
Geral. Com a finalidade de planejar, coordenar e executar as ações e as atividades de
prevenção à violência, proteção e valorização do cidadão, os prédios e a prestação de

serviço do Poder Público Municipal, destacando a sua importância frente à
segurança pública local. No âmbito social desenvolve ações de proteção e
valorização, sendo elas arquitetônicas, culturais, ecológicas e ambientais.
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A corporação tem uma força composta de 1286 agentes públicos ativos
(GCM-GDHU, 2016) em uma cidade de 2.938.092 de habitantes estimadas em
2016, vem desempenhando suas atividades no seu propósito de combate e
prevenção à violência mesmo com suas limitações estruturais e de aparelhamento
laboral. (IBGE, 12 nov. 2016)
Na prestação de um atendimento preciso e mais dinâmico as atividades foram
subdivididas em grupamentos GOE Grupamento de Operações Especiais; GOC
Grupamento de Operações com Cães; Grupamento de Ronda da Capital; GEM
Grupamento Especial de Motociclistas; GAT Grupamento de Apoio ao Turista e
GEPA Grupamento de Especial de Proteção Ambiental. A GCM além de prevenir os
atos transgressivos a esses patrimônios, e apoiam as forças de segurança pública e
demais órgãos da esfera municipal quando solicitado e segue:
Missão: Garantir proteção de bens, serviços e instalações do
Poder Público Municipal e contribuir com a prevenção à
violência ao cidadão em salvador.
Visão: Ser reconhecida pela comunidade e Poder Público
Municipal por sua competente atuação na melhoria da
segurança e prevenção à violência em salvador. (GCMS, 2016)
A referida lei vem certificar a amplitude da interpretação que as guardas
municipais, nas discussões existentes que suas atribuições são procedentes e
legais. O advento do texto da Carta Maior, no tocante, consignou o reconhecimento
das atividades desenvolvidas pela corporação, no âmbito da segurança pública nas
cidades.
A reforma do Estatuto que contempla a padronização nacional das guardas
municipais, deliberando uma tendência municipalista de polícia preventiva
comunitária em manter a paz e a ordem pública local, focada na prestação de
serviço ao cidadão e construir laços de confiança e credibilidade com a comunidade.
(Sapori, 2012, p. 11), Carvalho (2007), GOLDSTEIN (2001), CERQUEIRA (2001)
Atuando em parceria com as Polícias Civil, Militar e Federal. No compromisso
com a evolução social da comunidade, na sua competência a proteção de bens,
serviços, equipamentos e prédios públicos do Município, na proteção do patrimônio
ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município. Inclusive
adotando medidas educativas e preventivas, de forma integrada com os órgãos de

20

segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social e interagir
na discussão de soluções de problemas e projetos para jovens e familiares voltados
à melhoria das condições de segurança das comunidades.
Como dispõe a Lei nº 13.022, de 8 agosto de 2014– o Estatuto Geral das
Guardas Municipais, na integra:
Art. 1º - Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais,
disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.
Art. 2º - Incumbem às guardas municipais, instituições de caráter civil,
uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal
preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito
Federal.
Art. 5o São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as
competências dos órgãos federais e estaduais:
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor
municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou
das esferas estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades
e dignitários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo
entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das
unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de
paz na comunidade local.
Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal
poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da
União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e,
nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do
comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição
Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do
atendimento.
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2.1.2 Breve histórico da Guarda Municipal no Brasil
A Constituição Federal de 1988 ao descrever em seu capítulo III, art. 144,
caput (BRASIL, 1988):
A segurança pública dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio” marca o período de transição do modelo
tradicional de segurança pública para o modelo de segurança pública
cidadã, caracterizada pela gestão integrada da segurança pública, onde a
ênfase na atuação policial está no respeito aos Direitos Humanos e a
participação cidadã é uma importante ferramenta na construção de uma
nova relação polícia- sociedade.

Misse et al. (2010, p. 09) contextualiza:
Na década de 80 o Brasil, através das críticas ao regime ditatorial militar,
devido a desconfiança em relação ao Estado, o processo de redemocratização tem
se intensificado pelos debates contra a presença fortemente autoritária e controlada,
de modo negativo o acesso a população. Nesse período, marca a consolidação das
organizações não governamentais, com alternativas que cerceiam a ordem e a
valorização das práticas comunitárias, do envolvimento direto nas comunidades,
formando um bloco de ações estratégicas para incomodar o poder institucional
militar, judiciária e federal, o rol autoritário e sua forma contundente na área de
segurança pública.
Sousa e Morais (2011) afirmam que o termo gestão integrada é utilizado para
contrapor a ideia de gestão compartilhada como advento da nova Constituição de
1988 e requerer um novo tratamento do reordenamento jurídico da segurança
pública brasileira.
A abertura de um novo paradigma pela democracia prevê de um modo
descentralizado a gestão da segurança pública com cidadania, que estimulam e
consente aos municípios adentrar no rol do sistema estes instituir guardas
municipais na trajetória desse contexto. Desta feita a proposta de integração dos
municípios advinda com a reforma do sistema de segurança pública brasileiro
durante o processo de redemocratização e consolidada pela Constituição Federal de
1988 cresce a perspectiva no tratamento do tema da segurança em âmbito nacional.
É nesse cenário que se reforça e acentua a criação das guardas municipais e sua
participação na segurança pública brasileira.

22

Através das discussões e da mudança de atitude por parte dos gestores
locais na questão segurança pública, está associada ao processo de assunção de
responsabilidade e reestruturação na forma de elaboração e execução politicas
publicas munícipes. Nesse contexto, pelos Planos de Segurança Urbana em que o
papel das Guardas Municipais surge na margem em polêmica pontual, como em
relação à sua forma de atuação e à delimitação de seu campo de ação. Os
municípios que possuem Guardas Municipais passaram a utilizá-las no contexto da
segurança, ampliando suas atribuições, intensamente a partir do final da década de
90. Cano (2006), confirma análise que também englobou uma mudança de
paradigma representada por essa nova ótica de abordar os princípios democráticos
e dos direitos humanos a segurança através propagar boas práticas de policiamento
preventivo comunitário aos órgãos.
Conforme os do estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (Op. Cit., 2012):

Tabela 2: Perfil dos Municípios
Municipais - (IBGE, 2012)
BRASIL
5565 993
De 100 001 a 500 000
250 178
Mais de 500 000
38
32
Nordeste
1794 480
CE
184
64
BA
417 170
PE
185
50

brasileiros que constituem Guardas
18%
71%
84%
27%
35%
41%
27%

Sudeste
SP
Rio
MG

1668
645
92
853

351
215
72
150

21%
33%
78%
18%
4%

Sul

1188

71

6%

Centro-Oeste

466
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PR
RS
SC

399
496
293

94
59
15

24%
12%
5%

MS
GO
DF

78
246
1

10 13%
33 13%
1 100%

Fonte: Baseada nos dados do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012. (1). Inclusive os sem declaração de sexo.

ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2012/pdf/tab036.pdf Acesso em 15 nov. 2016
ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2012/pdf/tab037.pdf Acesso em 15 nov. 2016
ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2012/pdf/tab038.pdf Acesso em 15 nov. 2016

Através do mapeamento do Perfil dos Municípios Brasileiros, Gestão de
segurança Pública 2002, 993 dos 5565 (18%) municípios brasileiros dispõe de
Guardas Municipais.
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As atribuições mais desempenhadas pelas GM's, nível nacional - (IBGE, 2006)

Nos municípios, as Gm’s desempenham várias atividades seguindo as
especificidades locais: na 64,2% ronda escolar; 57,9% auxílio à polícia militar; 51,7%
patrulhamento ostensivo e 27,4% atendimento de ocorrências policiais. As criações
das Guardas Municipais provem do porte dos municípios: responde 75,8% acima de
500 mil habitantes possuem GMs; 60,6% desses municípios que constituem guardas
têm de 100 mil a 500 mil habitantes.
Em comparação com outros países, não é diferente do Brasil que procura a
formatação militarizada para segurança pública. Assim, arraigada o Texto
Constitucional de 88, segue as ramificações institucionais para o âmbito municipal,
restringindo-se na sua redação ao município a não obrigatoriedade da criação,
inibindo a possibilidade de uma polícia municipal, limitando as atribuições da guarda
municipal a proteção de bens, serviços e instalações. Por outro lado, como acontece
nos Estados Unidos tem as competências especificas e bem definidas seguidas pelo
sistema descentralizado que atribui ao poder central e outras demais às cidades
dispor a segurança pública seguindo a especificidade local.
No Brasil o crescimento do ‘viés sociológico’ a partir dos anos 90, concebe a
abordagem sociológica da Segurança Pública, é representada também apelo social
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focado no caráter preventivo da atuação policial antes somente na repressão do
crime.
(Sapori, 2012, p. 11):
os processos sociais geradores da deterioração progressiva e intensa da
ordem pública em nossos grandes centros urbanos desde o início da
década de 1980.
características do fenômeno criminoso” — entre elas a criminalidade e a
violência que acabam se tornando um processo sistêmico acarretado pelas
desigualdades sociais. Esta abordagem representou um avanço significativo
e um complemento à ação policial, contribuindo para a defesa dos Direitos
Humanos e consolidação da cidadania no contexto do Estado Democrático
de Direito em que vivemos.

(SAPORI, 2012) destaca que o sistema de segurança pública, carrega a
dinamicidade criminal e que procura entender alguns fenômenos intrínsecos que não
desata na organização durante a trajetória das instituições policiais.
(ZALUAR, 1999) no Brasil, criminalidade e violência foram pautas de
discussões que marcaram décadas, a acerca de grandes críticas e repercussões
tomaram um papel central no cenário político-social brasileiro. Dentro da pauta das
discussões sobre as reformulações no sistema de segurança pública ultrapassada e
a sua justificativa, pelo reconhecimento da necessidade de novos modelos de
policiamento e pelo assolamento da insegurança urbana.
(Zaluar, 1999) afirma que a:
Violência, como qualquer outro instrumento, pode, portanto, ser empregada
racional ou irracionalmente, pode ser considerada boa ou má, justificada ou
abominada. Uma coisa é certa: a crise institucional, o esgarçamento do
tecido social, [...] com que os intelectuais brasileiros repetissem o mote da
"perda da inocência" e da inequívoca manifestação do lado negro do
humano entre nós. [...]

2.1.3 Polícia Comunitária Municipal
Na esfera municipal a justificativa presenteia a criação das guardas no âmbito
interno pela atuação da polícia municipal, na área de segurança pública, compartilha
as atividades com outros órgãos federais, estaduais e as policias militares.
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Com a onda de violência que assola nas grandes metrópoles como também
as de pequeno porte, os modelos de seguranças estaduais facultados e antagônicos
da União. Postulando, assim nas diversas formas de policiamento comunitário e
define-se a “Polícia Comunitária” não tem o sentido de assistência policiam, mas
sim, o de Participação Social. (SENASP/MJ, Curso de Polícia Comunitária, 2008)
A versatilidade das GMs tem sobressaído e que fez jus a sua integração
como ente no rol da segurança pública, pois tem conhecimento e convivência local,
sempre mais próximo das ocorrências na comunidade. Misse et al. (2010, p. 11) “as
Guardas Municipais do Estado de São Paulo, por exemplo, seguem um projeto já
definido de ser uma nova polícia”.
Mesmo assim, com as dificuldades que a Guarda Municipal tem enfrentado
por causa da regulamentação ou padronização nacional, tanto nos recursos e
procedimentos inerentes as atividades dessas corporações. Como prima alguns
países desenvolvidos que investem na segurança publicam municipalista, que
agregam a logística devido à proximidade dos agentes públicos.
Soares, Luiz (2006, p. 16-17) reforça:
No Brasil, as melhores experiências curiosamente, têm sido aquelas
realizadas na esfera municipal. (...) . No exterior, alguns dos destaques têm
sido Bogotá, Boston, nos anos 1990, e Nova York, os consórcios locais
italianos, os contratos de gestão franceses, os experimentos preventivos

Atentar para a expansão da segurança municipal e violência urbana
revelaram os axiomas, tanto pela parte do sistema de gestão e quanto à qualidade
da formação dos profissionais na área, a um determinado mecanismo de
gerenciamento dessa expansão seguiu na forma de instituição local de segurança
urbana preventiva e comunitária e outra de combate e repressão ao crime. “Os
guardas policiais farão, nos municípios e freguesias, todo serviço de polícia e
segurança e tomarão o nome de guardas municipais. ” (Braga, 1999, p.3)
Cabe a direção de segurança municipal diante de ações estratégicas
fundamentadas por princípios apartidário e apolítico. Também, não só além de
adequar as novas exigências de competências gerenciais na área, mas deve
sustentar um planejamento racional e exequível constituída de unidade gestora que
deve ser formalmente definida e dotada de poderes e recursos necessários para
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assumir a condução de políticas locais. A administração do órgão constituído de
uma metodologia racional sistêmica para traçar metas tangíveis que norteará as
operações complexas e interligadas a partir do levantamento das informações: as
expectativas e demandas cidadãs, os problemas mais sérios recorrentes da cidade
por regiões/bairros os esforços de diferentes organizações.
A Matriz curricular do Senasp para formação das Guardas Municipais, tomado
de empréstimos instrumentos teóricos e práticos de estudos que focam trabalhos
preventivos dos agentes públicos municipais e enfatizam as intervenções baseadas
em (Skolnick, Bayley, 2002), policiamento comunitário.
Segundo o autor Carvalho, Claudio Frederico, no livro – O que você precisa
saber sobre Guarda Municipal e nunca teve a quem perguntar, menciona entre
outros assuntos abordados, também se deve ter de antemão quais são as linhas
para o desenvolvimento de projetos de prevenção que podem ser trabalhados pelo
município. Tais como, a resolução pacifica de conflitos; Programas socioeducativos
para adolescentes, a juventude e suas famílias; Mobilização de prevenção e
orientação aos danos patrimoniais, cultura de paz urbana; qualificação de espaços
públicos.

2.1.4. A competência gerencial na esfera pública
Boyatizis, Wood e Payne (apud Bitencourt, 2005) define o termo acerca da
dimensão da competência gerencial, especificamente, o perfil ideal de um gestor
seja constituídos dos seguintes atributos:
a)

Metas e gestão pela ação: orientação eficiente, produtividade,

diagnóstico e uso de conceitos, preocupação com impacto (pró-atividade).
b)

Liderança: autoconfiança usa de apresentações orais, pensamento

lógico, conceitualização.
c)

Recursos humanos: uso de poder socializado, otimismo, gestão de

grupo, auto avaliação e senso crítico.
d)

Direção de subordinados: desenvolvimento de outras pessoas, uso de

poder unilateral e espontaneidade.
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e)

Foco em outros clusters: autocontrole, objetividade perceptual,

adaptabilidade, preocupação com relacionamentos próximos.
(Magalhães et al 1997, p. 14) enfatiza a aptidão e o grau de instrução como apoio
para credenciar um profissional a exercer determinada função. (RESENDE, 2000)
complementa que as competências não se restringem apenas ao aumento do grau
de conhecimento, e sim à aplicação deste conhecimento. Boyatizis (1982, p. 23)
“Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São
comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da
organização”. Bitencourt et. al (2001, p. 27-29)

Na Administração Pública a abordagem de competências vem sendo adotada
no serviço público em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. No
entanto, as dificuldades que as organizações públicas enfrentam para adotar a
gestão por competências são as seguintes: restrições legais nos processos
seletivos, insuficiência de metodologias adequadas para identificar e mapear as
competências das instituições, não integração da abordagem de competências a
todos os subsistemas de gestão de pessoas (MORENO, 2005, p. 52).
O conceito de competência gerencial compreende, portanto, “um processo
contínuo e articulado” de formação de conhecimento, habilidades e atitudes de
gestores a partir da interação com outras pessoas no ambiente de trabalho, tendo
em vista o aprimoramento de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar
valor às atividades da organização e da sociedade” (BITENCOURT, 2002, p.30).
O papel do gerente público está no centro das tensões que percorrem as
instituições públicas: entre política e burocracia, exigências de flexibilidade e
controle, entre preocupação de responder às necessidades dos cidadãos e
à limitação da disponibilidade de recursos. Segundo eles, um gerente
público deve ser bom gestor, conhecer as especificidades do setor público,
ter a capacidade de liderança, criatividade e manejo político (SOLARI e
TOHÁ, 1999).

Por outro lado, o gestor tem que buscar mecanismo que empreendem
processos de modernização para combater a segregação e isolamento, as pressões
de grupos institucionais são alguns dos fatores que desfalece a harmonia
organizacional.
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2.1.5. Policiamento orientado ao problema: fases e método – POP
Um novo modelo de policiamento instituído nos Estados Unidos da América
em 1960. A metodologia SARA/IARA, foi implantada com o intuito de dar maior
efetividade ao modelo tradicional já existente e responder as cobranças e estudos
sobre a atuação laboral dos agentes policiais e, otimizar nas estratégias de
enfrentamento ao crime e transgressões.

(GOLDSTEIN, 1990) afirmam a sua

aplicabilidade além da facilidade didática o método auxilia na elaboração das
soluções quanto desenvolver projetos socioeducativos e treinamento profissional.
(BRODEUR, 2002) reforça que o modelo proposto, cria alternativas de resgate das
ruas, vidas que estejam em situação de vulnerabilidade social.
(MARCINEIRO, 2009, p. 46, grifo do autor)
O relatório constatou haver uma hostilidade profunda entre a comunidade
dos guetos e a polícia, fato gerador de revoltas sociais, porém não o único.
Outros fatores apontados pela comissão era o sistema de justiça criminal
que apresentava, em relação aos pobres, grandes discrepâncias nas
sentenças, equipamentos e serviços correcionais antiquados, entre outras
desigualdades. A comissão relatou, ainda, comentários negativos acerca
das práticas policiais tendo como destaque o “patrulhamento preventivo
agressivo”.

De acordo com Oliveira (2006), policia ‘expertise’ é o nome adequado a esse
novo modelo de policiamento preventivo que consiste em parcerias entre os atores
da comunidade e convidados a participar. Ressalta-se, na linha da polícia
comunitária por reunir estratégias modernas de policiamento orientado ao problema,
dotadas de uma metodologia de tradução de indicadores, na praticidade de
aplicação para identificação, análise, resolução e avaliação dos resultados são
etapas que obedecidas facilitará o alcance da resposta efetiva do problema, a
melhoria.
(GOLDSTEIN 1990, p. 61) utilizava a seguinte definição para problema:

[...] É um grupo de duas ou mais ocorrências (cluster de incidentes) que são
similares em um ou mais aspectos (procedimentos, localização, pessoas e
tempo - PADRÃO), que causa danos e, além disso, é uma preocupação
para a polícia e, principalmente, para a comunidade”; e acomete, em pouco
tempo, grande número de pessoas. [...].
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Nesse sentido, destacam-se alguns fatores, tornou-se incidentes comuns,
praticados os tipos de delitos (furto, lesão, roubo) nesta esfera, o modus operandi,
para qual procedimento será adotado ou consulta sobre a operacionalização das
reincidências, seja ele comportamental, local, períodos e os atores envolvidos no
problema, pincipalmente, em grandes eventos.
No Brasil, o programa foi implementado pela Secretaria de Nacional de
Segurança Pública – SENASP do Ministério da Justiça e adaptadas a realidade
social e local. O método (SARA) I.A.R.A e os acrósticos consiste na identificação,
análise, resposta e avaliação são as partes descriminadas para otimizar o projeto.
Oliveira (2006) elenca que a estrutura é capaz de avaliar o ambiente e a população
para criação da polícia comunitária, sendo analisados os dados a partir de
ocorrências nesses locais de dois fatores: os pontos convergentes e divergentes
entre eles, observados em determinado período.
Métodos

PDCA

1ª

ETAPA

2ª

3ª

4ª

SARA

Similaridade

Identificação

1
PLAN

SCANNING

2
DO

ANALYSIS

3
CHECK RESPONSE
4
ACT

IARA

Identificação do Problema

Análise

Análise das Causas

Resposta

Resposta - Plano de Ação

ASSESSMENT Avaliação

Avaliação dos Indicadores

Fonte: baseado no curso ead Senasp 2016 POP Policiamento Orientado para o Problema

Vale ressaltar que existem diversas variações desta metodologia distribui a
linguagem fácil compreensão a cada uma das fases tanto para o dirigente ao
simples líder comunitário e os operadores policiais e outras atividades. A eficiência e
eficácia tem aplicabilidade similar ao Ciclo PDCA e suas etapas Plan - Do - Check –
Act, muito utilizado na administração e pelas organizações em todo mundo.
Para GOLDSTEIN (2001) um problema no policiamento comunitário pode ser
definido como:
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um grupo de duas ou mais ocorrências (cluster de incidentes) que são
similares em um ou mais aspectos (procedimentos, localização, pessoas e
tempo), que causa danos e, além disso, é uma preocupação para a polícia e
principalmente para a comunidade.

CERQUEIRA (2001) conceitua que problema (no contexto de Polícia
Comunitária), “é qualquer situação que cause alarme, dano ameaça ou medo, ou
que possa evoluir para um distúrbio na comunidade” (curso ead POP Policiamento
Orientado para o Problema, Senasp/MJ, mai. 2016)

2.1.6. Planejamento Estratégico
2.1.6.1 Conceito
Nesta

presente

“Planejamento”

e

seção

“Estratégia”

abordará
e

as

as concepções históricas sobre
definições

utilizadas

pelos

o

autores,

consequentemente, mais a frente, de forma minudente a junção para o
Planejamento Estratégico somado as mudanças organizacionais e metodologias e
suas ferramentas aplicadas na contribuição de tomada de decisões.
Salibi Neto (2002) aborda os registros históricos do planejamento estratégico
entre dois mil anos que se define como as astúcias dominadoras, de sobrelevar,
superar, sobressaltar ou vencer a disputa. São derivados de questões militares. Na
obra “A Arte da Guerra” o general chinês Sun Tzu foi o precursor deste assunto, a
“Estratégia” é o mais essencial trabalho de uma organização na reação vital e linear
para permanência do ambiente.
A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, os
cursos, os programas e ação que devem ser seguidos para serem alcançados os
objetivos, metas e desafios estabelecidos. (OLIVEIRA, 2007, p. 177).
Nos dias atuais, não tendo mais guerras, as comparações podem ter muitos
elementos em comum com o comando do Chefe Maior chinês. Serão exemplos viés
enfrentados por muitos gestores ao persistirem em suas instituições na labuta diária
pela sobrevivência.
Outros autores elucidam:
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Afirma Koontz & O’donell (1995) que o planejamento é o fulcro primordial para
condução de qualquer empreendimento organizacional. Utilizar boa parte do tempo
em pensar e montar estratégias no presente, trará retorno positivo vindouro.
“Planejar é decidir antecipadamente aquilo que deve ser feito, como fazer, quando
fazer e quem deve fazer”, que elementos e recursos são utilizados para fazer a
programação dos trabalhos e determinação dos objetivos. Já diz Oliveira (1999),
estratégia é a ação ou caminho mais adequado a ser executado para se alcançar os
objetivos da empresa. Ansoff (1980) elucida que a estratégia é um conjunto formado
por regras e diretrizes para a tomada de decisão, que norteiam o processo de
desenvolvimento de uma organização.
A evolução da gestão estratégica, vem de muitas interpretações, foi o que
incitou este trabalho. No século XX, se deu por volta da segunda guerra mundial,
propagou-se vários modelos de planejamento e ferramentas gerenciais. Ainda hoje
são utilizadas por muitas corporações privadas e públicas. Na esfera pública, existe
um foco centralizador determinista na tentativa de desenhar as metas futuras com
abordagens técnicas voltadas para resultados.
Na década de 70, através de estudo por pesquisadores, acadêmicos e
consultores preveem o modal gerencial a ‘estratégia’ dos negócios no futuro. Anos
seguintes, toma forma a Gestão Estratégica, a maneira aguçada e técnica de aditar
dinamicamente novas informações de reflexão, de ação ordenada e continuada, com
foco em ações estratégicas em todas as áreas da empresa, elaboração de projetos
de modificações e, concomitantemente, no monitoramento das sequencias a
obedecer e a posição da organização antes está situada para onde pleiteia alcançar.
No que tange a Gestão Estratégica, ao qual será associado um processo de
Mudança Organizacional, que torne eficiente e eficaz na sua implementação, seja
uma ferramenta essencial para a condução da formatação dentro da instituição. E a
proposta deste processo é apresentado por quatro etapas: A primeira contempla
uma Avaliação, ou diagnóstico, da Organização, também chamada de etapa préoperacional. As outras três etapas compõem a parte operacional, propriamente dita,
e são denominadas de Formulação, Implementação e Aprendizagem. Essas quatro
etapas relacionam e interagem, entre si, de duas maneiras: através da condução do
processo de mudança e pelo monitoramento e retroalimentação das diversas fases
ou etapas.
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A

mudança

organizacional

vem

sendo

amplamente

debatida

pelos

administradores e pesquisadores nas literaturas sobre o comportamento tanto na
sociedade ou organizacional. De tal forma, seja ela individual ou coletiva ela faz
parte essencial do processo de modificação para melhoria. As características
marcantes no contexto, por exemplo, a resistência à mudança, que costuma ser uma
reação natural humana ‘do novo’, a estratégia para mudança de comportamento e
determinação de objetivos. O conceito de mudança organizacional, bem como os
estudos realizados pela academia sobre esse fenômeno, encontra-se em fase de
elaboração. A literatura na área é grande, pois retrata uma discussão emergente na
vida organizacional, atribuídos, principalmente, a consultores (Bressan, 2004). A
maioria dos textos sobre o tema refere-se a prescrições sobre gestão do processo
de implantação da mudança, caracterizando-se um conceito em construção,
marcado por heterogeneidade de definições e pela ausência de consenso.
Silva (2001) adverte, diante das ambiguidades existentes na forma como os
termos são utilizados nos diferentes critérios, e algumas escolhas descritas e
utilizadas por autores não sejam símil. O autor propõe uma síntese de classificação,
conforme o Quadro 3.
Quadro 3 Critérios de classificação sobre a mudança.
Tipo de critério
Classificações da mudança organizacional
Intencional (ou deliberada) - Aquela cujo processo é originado, conscientemente, por uma
decisão da organização.
Quanto à
Não intencional (ou emergente) - Aquela cujo processo tem origem em circunstâncias não
intencionalidade
previstas e que acontece sem que a organização tenha assumido uma opção consciente para
realizá-la.
Programada (também chamada de planejada - é importante ressaltar a existência de
ambiguidade planejada no emprego do termo, que é utilizado algumas vezes, como sinônimo de
mudança intencional) - Aquela cujo processo segue uma sequência de eventos projetados pela
Quanto ao controle
organização.
sobre o processo
Dirigida - Aquela em que, embora não haja uma sequência rígida de eventos programados, o
controle do processo é assumido pela direção da organização.
Espontânea - Aquela que acontece sem que a direção da organização tenha controle sobre o
processo.
Quanto à amplitude das Macro - Aquela que envolve uma grande variedade de dimensões internas e externas da
dimensões
organização.
organizacionais
Micro - Aquela que acontece de modo local, interno à organização, envolvendo um conjunto
afetadas
restrito de dimensões.
Evolutiva (conhecida também como incremental) - Aquela que tende a ser composta por
pequenas alterações que acontecem de modo sequencial, frequente, mas que, em longo prazo,
Quanto à frequência de
podem produzir grandes alterações em diferentes dimensões da organização.
ocorrência
Episódica (também chamada de intermitente) - Aquela cujo processo é marcado por um início,
meio e fim, geralmente em um curto espaço de tempo.
Quanto à profundidade Normal (conhecida também como marginal ou contínua) - Aquela que tende a provocar pequenas
das alterações
alterações no conjunto global de dimensões da organização, com relação ao estado inicial.
provocadas na
Radical (conhecida também como severa ou descontínua) - Aquela que tende a provocar
organização
grandes alterações no conjunto global de dimensões da organização.
De natureza predominantemente técnica / econômica - Aquela que tende a afetar mais as
dimensões estruturais, processuais, tecnológicas e econômicas do que as relações humanas na
Quanto ao principal tipo organização.
de conteúdo afetado
De natureza predominantemente humana / social - Aquela que tende a afetar mais as
relações humanas da organização do que as dimensões estruturais, processuais, tecnológicas e
econômicas.
Fonte: Adaptado de SILVA (2001).
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As organizações tende à estabilização mediante as possibilidades de
mudança e de aprendizagem ocasionados através do surgimento de questões
problemáticas da movimentação dos seres, grupos ou organizações na busca de
estabilidade. Introduz a possibilidade do cognitivo por dois sentidos:
-Através das ocorrências de problemas enfrentados diariamente ou;
-Através das questões levantadas pelo processo cognitivo que o faz
reprojetar.
SILVA (2001) acredita, apesar da ampla diversidade de classificações do
arcabouço teórico referente a mudança organizacional e diante dos diferentes
critérios apontados no Quadro 3 contempla a apresentação da diversidade de
enfoques focados na abordagem do tema nas teorias da administração.
Segundo Robbins (2010), a sobrevivência da organização, depende
exclusivamente dela para responder a toda as atenuantes, ou seja, as turbulências
no ambiente externo. É preciso responder em tempo hábil a todas as mudanças
impostas pelo novo cenário que se encontra. Incentivos à inovação, programas de
autonomias gerenciais e com o trabalho em equipe.
Nesse processo de mudança organizacional é importante definir o papel dos
agentes da mudança, ou seja, os responsáveis pela administração das atividades de
mudança. Eles deverão enxergar o futuro para a organização que não é identificado
pelos demais, deverão motivar, incentivar e implementar essa visão. Os agentes da
mudança podem ser funcionários novos ou antigos, gerentes ou não, ou ainda
consultores externos à empresa. Diante desse quadro, eles serão os catalisadores
que disseminaram o processo de mudança utilizando quatro categorias básicas que
são:
✓

Mudar a estrutura: Podendo modificar qualquer outra variável

estrutural, alterações nas relações de autoridade, nos mecanismos de coordenação
e replanejamento do trabalho;
✓

Mudar a tecnologia: Revisão na maneira que é processado e nas

atualizações dos equipamentos utilizados;
✓

Mudar as instalações físicas: Prospectar mudanças no layout e no

arranjo físicos do ambiente de trabalho ou
✓

Mudar pessoas: Transformação do comportamento dos funcionários

quanto as atitudes, habilidades, expectativas e percepções.
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As organizações poderiam ser consideradas processos em equilíbrio quaseestacionário, ou seja, a organização seria um sistema sujeito a um conjunto de
forças opostas, mas de mesma intensidade que mantêm o sistema em equilíbrio ao
longo do tempo.

2.2 Espaço Público na Esfera Municipal
2.2.1 Conceito
A concepção centrada na trilogia de cidade, espaço público e cidadania
manifestada de forma democrática pela interação das pessoas expressam para
coesão social. (BORJA, 2003, p.22)
Uma outra visão a ter em conta é de Jordi Borja (2003, p.1):
o espaço público é um conceito próprio do urbanismo que às vezes se confunde
erroneamente com espaços verdes, equipamentos ou sistema viário, mas que
também é utilizado na filosofia política como lugar de representação e de
expressão coletiva da sociedade.

Descreve a importância do espaço público no relato (ARENDT, Hannah
1972), com esta finalidade de área pública para lazer, abre as discussões e da
democracia onde a sociedade, a política, expressa suas manifestações religiosas,
culturais, que juntando os aspectos essenciais, a proximidade nas relações de
convivência urbana, bom ambiente e a qualidade do entorno. Legitimado pela
Constituição Federal e pelo artigo 99 do Código Civil, todos têm direito à livre
circulação em todo território, inclusive áreas abertas como praças, e ruas, que o
espaço público é especial de uso comum, até mesmo os da esfera pública.
Carneiro e Mesquita (2000, p. 28) definem parques como os espaços livres
públicos, constituída de uma parte da malha urbana, uma área de grande porte,
normalmente, sua paisagem predominante é composta de vegetação, topografia,
elemento aquáticos naturais e como também as edificações, tem a função
destinadas a atividades recreativas, culturais e esferas administrativas municipais.
Nessa linha, Macedo e Sakata (2002, p.13), que consideram o parque “um espaço
livre público estruturado por vegetação e dedicado ao lazer da massa urbana”. Além
dos espaços públicos caracterizados como rua, praça e parque aqui tratados, em
uma dada realidade empírica, mais ampla de ambientes, seja quanto à configuração
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física e o usufruto. Don corrobora, na esfera pública é onde o público é organizado e
representado ou, pelo menos figurado. (Don Mitchell 1995, p. 108 -133).
O geógrafo Don Mitchell afirma que tal ideal normativo conduz à discussão
do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas sobre a esfera pública
normativa e não-espacial, onde esta é mais bem concebida como um
conjunto de instituições e atividades que mediam as relações entre
sociedade e Estado. Don Mitchell.
The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public, and
Democracy.
In: Annals of the Association of American Geographers, vol. 85, № 1, March
1995, p. 108 -133

Indubitavelmente, um dado preocupante que este local de recreio foi mais um
território ocupado e degradado pelo vandalismo e a violência que impera por toda a
cidade, o uso dos principais espaços de uso coletivo da cidade se reduz
consideravelmente durante a noite, quando Salvador se torna uma cidade quase
inóspita ao pedestre. A distorção da função essencial, das restrições dos locais
públicos, embora que alguns são por questões obvias de segurança a ela inerentes.
Pelo contrário muitas áreas públicas atualmente são gradeadas ao seu redor, onde o
Parque da Cidade foi se descaracterizando sua imagem e o afastamento do cidadão
deste local de lazer à população.
De acordo com a Constituição Federal de 1988:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas
exigido prévio aviso à autoridade competente;

Os espaços públicos, áreas livres de direito pela população e reivindicados
por ela ao poder público e, cabe reconhecer que convivem com este desejo, mas, ao
mesmo tempo em que usufrui delibera controversas de apropriações relacionadas
ao binômio medo-segurança, propiciando sua evasão fomentou outras alternativas
de forma privadas e estufadas de aparatos de monitoramento espaços confinados.
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2.2.2 Breve histórico do Parque Joventino Silva e da chegada da GCM
O Parque Joventino Silva, popularmente conhecido como Parque da Cidade,
gerida pela prefeitura de Salvador, Bahia. Situada no bairro do Itaigara, e
adjacências aos bairros da Pituba, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. Criado em
1973 e reformado em 2001 e reurbanizado em 2014. Constitui cerca 720 mil m² de
área de preservação da mata atlântica, sua vegetação original num trecho de
transição com as dunas e enriquecidas pelas diversas espécies da fauna e flora da
costa brasileira. O local abriga também o anfiteatro e uma variedade de
equipamentos para a pratica de atividades recreativas como área de skates usada
por jovens e diversos entretenimentos.
Em 2009, é o marco da chegada da Guarda Municipal no local, com recinto
permitido

para

realização

de

palestras

e

reuniões

administrada

pela

superintendência da autarquia, as operações de ronda a pé e motorizada e posto de
trabalho em período de 12 horas, com remanejamento de agentes, sendo formação
de equipe incertas, vulneráveis as instalações inadequadas para o exercício das
atribuições que concentravam no Anfiteatro. Meses depois, foi construído um
módulo em frente à rua principal do parque, mas, diante da abrangência da
delinquência no entorno do Parque, tornando-se inviável a permanência dos agentes
públicos no local. Permeava a vontade de atender a todos, mesmo diante uma
estrutura mínima para uma atividade laboral.

2.2.3 As atenções voltadas para o Parque da Cidade
Nos dias atuais, a Guarda Civil Municipal do Salvador com o efetivo maior do
que se iniciou, com agentes gabaritados, vem desempenhando serviço de
segurança pública e proteção ambiental através das ações de prevenção às
diversas formas de violência contra o meio ambiente no todo do local. Em 2014, o
Parque entra no processo de reurbanização. Em janeiro de 2015 a GCM retoma as
atividades, gradativamente, instala uma operacionalização de segurança patrimonial.
Dentro do cenário sócio espacial, o Parque da Cidade tornou-se o centro de
“todas as atenções”, logo após a reforma entregue pela Prefeitura Municipal de
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Salvador-PMS, o espaço público na parte da segurança pública municipal, vem
sendo intensificada a proteção pelos agentes da GCM. Os guardas se disponibilizam
dos uniformes individual e da corporação, equipamentos de proteção individual
(tonfa, coletes balísticos, algemas, gás pimenta rádios portáteis HT, além das armas
não letais, armas de fogo, as viaturas, quadrículos e motocicletas.
O informe pelo prefeito ACM Neto, sobre os investimentos na Guarda
Municipal de Salvador (GMS), 2014, as ações de melhoria estrutural com
capacitações e reciclagens e equipamentos de trabalho, além da ampliação
de agentes para praças, parques e logradouros públicos, com vistas a
proporcionar maior aproximação com o cidadão e preservação da ordem
pública.

“Durante todo o ano de 2013, intensificamos a capacitação dos nossos
agentes em diversos âmbitos de atuação, tais como os cursos de Técnicas
Operacionais, de Planejamento de Segurança para Grandes Eventos, e de
Formação e Aperfeiçoamento Profissional”, afirma o titular da
Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev),
Peterson Portinho, ao enfatizar que tanto as referidas capacitações quanto
o Curso de Armamento, Munição e Tiro (200 horas) seguem as diretrizes da
Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Todas foram concretizadas após a assinatura de convênio com a Polícia
Federal, em março de 2012, que permite o armamento da GMS com base
no Estatuto do Desarmamento. Para tanto, 75 agentes estão em extenso e
rigoroso preparo para a utilização e manuseamento de armas de fogo,
necessárias ao dia a dia do trabalho dos mesmos, como última ferramenta
no uso progressivo da força.
"Nossos primeiros 75 agentes a serem armados estão em preparo há muito
tempo. Podemos garantir que este será nosso procedimento com todos os
demais guardas, pois pretendemos que a GMS seja uma corporação
capacitada com louvor para servir ao nosso município”, afirma Portinho.

Para aproximar a GMS do cidadão e garantir sua proteção e dos espaços
de lazer desfrutados pela população, em agosto de 2013 a Prefeitura
ampliou o efetivo de agentes nas praças, parques e vias públicas, por meio
do novo Plano de Emprego para a Guarda Municipal. Criada pelo Decreto
Municipal Nº 24.147, a Operação Especial de Apoio a Serviços Municipais e
Proteção aos Serviços Públicos foi desenvolvida com objetivo de ampliar as
ações e a presença da Guarda Municipal do Salvador (GMS) nas ruas da
cidade. Guarda Municipal concentra atuação em praças, parques e
logradouros, (AGECOM - PMS 06janeiro2014)

Na operacionalidade diária da GCM em caráter de patrulhamento preventivo
há dinamicidade nas ocorrências. Sendo elas de natureza, de potencialidade
agravante B.O(s), os furtos, apreensão e graves acidentes. No atendimento das
pessoas, de natureza acidentes leves que necessitem de prestação de primeiros
socorros, crianças perdidas/desaparecidas e orientações em geral que seja
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atendível por uma linguagem padrão institucional, por todos os agentes que atuam
no posto do parque. Os agentes públicos no quesito administrativo têm a
prerrogativa de primarem pelo interesse da coletividade, a maior finalidade em
garantir a vida útil dos espaços públicos, mediante pena de revogação de um ato
administrativo. CARVALHO FILHO (2014. p. 114) discorre que “finalidade é o
elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público”.
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3. ANALISE DOS DADOS
As pessoas foram entrevistadas pelo pesquisador através de um questionário
semiestruturado de entrevistas individuais aplicados com questões de mapeamento
do perfil sócio demográficos acerca das quatro categorias:
a.

Percepção da população quanto atuação do Guarda Civil Municipal de

Salvador no parque da Cidade, a Identificação das pessoas na faixa etária: sexo,
idade, escolarização, bairro onde reside e frequência no recinto;
b.

Percepção do público quanto ao papel de policiamento do GCM:

preventivo e ostensivo;
c.

Percepção na área de segurança pública e

d.

Percepção geral do trabalho da GCM em Salvador e pelo próprio

agentes que atuam no local citado.

3.1 – Tabela 1- Identificação das pessoas entrevistadas

Tabela 1: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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Das 237 pessoas que participaram da pesquisa de campo, denominada
‘Público’, que 110 pessoas, corresponderam a 46% do sexo masculino e 54% do
sexo feminino.
Dos 61 GCM’s pesquisados, 52 corresponderam a 85% do sexo masculino e
9 corresponderam a 15% do sexo feminino conforme demonstra o gráfico 1.

3.1.1 Sexo e Idade

Tabela 1: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

A amostra do Público, em questão ao sexo dos pesquisados, seguindo a faixa
etária, de 16 a 19 anos, sendo 56% feminino e 44% masculino; de 30 a 39 anos e de
40 a 49 anos, 59% e 62% maior percentual feminino, respectivamente. Consta o
resultado, da faixa etária do público de 16 a 19 em média é 19,5 anos, já a média do
público de 28% e masculino, 30 anos para Feminino.
Pela denominada ‘GCM’ que se constituíram na faixa etária de 20 a 29 anos,
83% do sexo masculino e 17% do sexo feminino; de 30 a 39 anos, 81% do sexo
masculino e 19% do sexo feminino; de 40 a 49 anos, 93% do sexo masculino e 7%
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do sexo feminino; de 50 a 59 anos, 4% do sexo masculino; Média de 85% do sexo
masculino e 15% do sexo feminino.

3.1.2 – Escolaridade

Tabela 1: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Escolarização dos entrevistados ‘Público’ se constitui a ordem da faixa etária
do primeiro grupo, 16 a 19 anos, no Ensino Médio 56%, de 20 a 29 anos no Ensino
Médio 44%, de 30 a 39 anos, no Ensino Médio 45%; de 40 a 49 anos, Ensino
Superior 43%. E pela média da escolarização 38 das pessoas contempla o Ensino
Médio e logo outra fatia 22% tem o Ensino Superior.
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Gráfico 2B: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Pela denominada ‘GCM’ se constitui de 20 a 29 anos contempla o Ensino
Médio 50%, e Ensino Superior 50%; de 30 a 39 anos, Ensino Médio 26%, Técnico
8% e Ensino Superior 67%; de 40 a 49 anos, Ensino Médio 31%, Técnico 15% e
Ensino Superior 54%; de 50 a 59 anos, Ensino Médio 33% e Ensino Superior 67%.
3.1.3 - Frequência do Público & do Guarda no Parque da Cidade
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Tabela 1: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Frequência dos entrevistados denominada ‘Público’ de 16 a 19 anos,
corresponde a assiduidade Diária de 21%, Eventual 36%, Acima de 2 anos 13%; de
20 a 29 anos corresponde a presença Diária de 23%, Eventual 36%, Acima de 2
anos 15%; de 30 a 39 anos, corresponde a presença Diária de 12,5%, Eventual
41%, Mensal 20%, Acima de 2 anos 16%; de 40 a 49 anos, corresponde a
assiduidade Diária de 17%, Eventual 38%, Mensal 13%, Acima de 2 anos 17%; de
50 a 59 anos, corresponde a presença Diária de 17%, Eventual 35%, Anual 22%,
Acima de 2 anos 22%; acima de 60 anos, corresponde a assiduidade Diária de
14%, Eventual 14%, Acima de 2 anos 71%;
Nota-se essa oscilação na média que a frequência Diária de 18% vincula
pelos transeuntes e usuários, Eventual de 37% dos usuários vem ao local público de
diversão e eventos programados atraídos pela recente reforma, já Mensal está
vinculada a tempo disponível e atividades rotineiras, logo Acima de 2 anos 18% é
perceptível aos relatos do pesquisado relacionado distancia, tempo e abandono do
Parque, devido sensação de insegurança, dominado pelo vandalismo e a
delinquência adentro e nas imediações. Destacando essa frequência que conforme
inicia a primeira faixa etária segue uma média crescente de 13%, 15%, 16% para
17%, saltando de 40 a 49 anos, para 22% de 50 a 59 anos, 71% acima de 60 anos.
Pela denominada ‘GCM’ a frequência em Média de 32,6 anos na faixa etária,
corresponde a Eventual 56%, Diária de 21%. Paralela a frequência das pessoas, a
GCM exerce o policiamento vinte e quatro horas de trabalho interno e prontidão ao
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externo, com efetivo de agentes públicos do GEPA Grupamento Especial de
Proteção Ambiental corresponde a Diária 34,6% do efetivo, Eventual de 27%
corresponde a apoio operacional do GEM Grupamento Especial de Motociclista,
GOE Grupamento de Operações Especiais, RONDAC Grupamento de Rondas da
Capital e mais o apoio de GCM’s nos dias de grandes eventos em regime de horas
extras “COPEX”, sendo esse adicional cortado neste mês de outubro por contenção
e racionamento de gastos públicos. No momento da pesquisa de campo nos átrios
do parque, logo após o corte de horas extras e o efetivo do plantão era de cinco
agentes para prestar policiamento e toda demanda, no dia 09 de outubro, acontece
o evento especial para crianças do “Patati Patatá”. Observamos a um número
expressivo de crianças perdidas dos seus responsáveis que foram encaminhadas
para a BOM - Base Operacional Móvel da Guarda Civil Municipal próxima a entrada
principal do parque, com dois agentes para acomodar a crianças desesperadas e
inquietas no interior do veículo, e outras pessoas assistindo ao redor toda a
situação, tentando ajudar os agentes no trato de amenizar e controlar, enquanto, o
outro agente saia para atender chamado de uma cidadã, para resolver um problema
de troco na compra de uma garrafa de agua mineral. Outra solicitação atendida que,
ostensivamente, um GCM foi até o estacionamento no interior do parque averiguar
aos abusos, extorsão das ‘flanelinhas’ e outros atendimentos em todo a parque. Os
jovens atuam tanto dentro e do lado de fora do parque são frequentadores diários,
na faixa etária de 16 a 19 anos e de 20 a 29 anos, escolarização Ensino
Fundamental a Ensino Médio incompletos, Bairro onde reside nas comunidades de
Santa Cruz, Nordeste, Areal e Chapada.
Pulseira
de Identificação
para crianças

Figura1: Pulseira de Identificação para crianças no parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

45

3.1.4 – Bairro onde reside

Tabela 1: Identificação das pessoas do parque da cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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Bairro onde reside, dos pesquisados pontuados pelo gráfico faz um traçado
interessante que 19% reside em Brotas; 5% Barbalho; 4% Alto do Saldanha e Santa
Cruz; 3,8% Barris e Fazenda Grande, 3% Cabula e Candeal; 2,5% Imbuí; 1,7% Boca
do Rio, Federação, Castelo Branco, Mont Serrat e Nordeste; 1,3% Bonfim, Calafate,
Iapi, Itaigara, San Martin, São Caetano, Itapuã. Pela análise geográfica o bairro de
Brotas alavancou o percentual mais alto, pela proximidade e fácil acesso e
considerada no rol de classe média, sendo um percentual superior aos bairros da
comunidade do entorno como Santa Cruz, Alto do Saldanha e Nordeste que divide
pelos muros, adicionado de classe A como Itaigara e Pituba.

A amostra do gráfico 2B dos pesquisados constituem a frequência e o bairro
residentes

e

que

pode

influenciar.

Timidamente,

praticam

o

tradicional

relacionamento no átrio do Parque da Cidade. Segundo Vera Telles (1999), que
hodiernamente, a cultura política autoritária da sociedade brasileira, relegam o outro
como um sujeito legítimo de direitos, diante dos relatos e nas práticas habituais dos
grupos sociais. Hannah Arendt (2008) define que esse tipo de cultura inviabiliza a
constituição de um espaço público, onde se expressa a pluralidade da condição
humana, onde as pessoas interagem e se colocam através da ação e do discurso.

O universo multifacetado do medo e insegurança em Salvador não diferencia
das grandes cidades do pais. No conjunto, são sensações que têm predominado
entre as pessoas e configurando o novo panorama sócio espacial, da territorialidade
e de sociabilidade. Segundo Dammert (2013, p. 387), mesmo em metrópoles como
Santiago do Chile convive com a temerosidade das pessoas no espaço público,
segue alheias as outras citadinas, como se fossem estrangeiras conveniente do
desvinculo territorial e a impressão de pertencimento.
A urbanidade de Salvador expressa a complexa “geografia do crime”
(SOUSA, 2008) diariamente, o medo se dimensiona, como a principal marca e vem
associada entre a violência “real” e a “presente imaginária”, a sensacionalista e
policialesca tem impactado no declive do uso dessas áreas, na sociabilidade urbana
caracterizando o convívio homogêneo tradicional a se configurar artificialmente,
autossegregado, sendo desnecessária a arte de diálogo e significados, modus
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convivendi (BAUMAN, 2009, p. 46), ao mesmo instante, que o município encontra se
onerado com os espaços públicos entregues a graveza dos delitos e vandalismos.
a onerosa necessidade de traduzir distintos universos de significado”, sendo
mais provável que elas desaprendam “a arte de negociar formas e
significados de convivência. (BAUMAN, 2013, p. 85).

Segundo Bauman (2009, p. 45), o medo urbano pungente no viver intrínseco
de uma comunidade similar mixofóbica, medo de misturar-se com o “diferente”, que
busca proteção em um espaço privado em detrimento do público. Reverbera esta
análise se faz da utilização de mecanismos de esvaziamento dos espaços públicos a
partir do controle de pessoas indesejáveis, concerne das decisões superficiais e
precipitadas tem afetado, indistintamente, toda a comunidade, sendo danosa ao
tecido ambiental do município. (BAUMANN, 2009, p. 7).1 Ressalta que para
assegurar um bem-estar socioespacial aceitável aos anseios das pessoas, sendo
necessário a entrega e o envolvimento delas na fiscalização juntada ao Poder
Público para retomada dos princípios e de direitos da coletividade.

1

Extraído do Artigo Cadernos do CEAS, Salvador, n. 235, p. 45-73, 2015 - A cidade do medo:

Segregação, Violência e Sociabilidade Urbana em Salvador. Acesso em 11 out 2016,
https://cadernosdoceas.ucsal.br/index.php/cadernosdoceas/article/view/24
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3.2 Percepção do público quanto ao papel de policiamento da GCM
Tabela 2- Percepção do público: GCM na atuação e o papel de policiamento no Parque da Cidade
Como você vê a atuação da Guarda Civil Municipal no Parque da Cidade?

MÉDIA

de 16 a19
anos

de 20 a 29
anos

de 30 a 39
anos

de 40 a 49
anos

de 50 a 59
anos

de 60 anos
acima

28,20%
69,20%
2,60%
0,00%

33,90%
62,50%
1,80%
1,80%

35,70%
53,60%
8,90%
1,80%

24,40%
66,70%
8,90%
0,00%

34,80%
56,50%
8,70%
0,00%

18,20%
54,50%
27,30%
0,00%

Você acha que a GCM no Parque da Cidade exerce o papel de policiamento?
Preventivo
71,80%
68,90%
75,00%
63,80%
Ostensivo
12,80%
23,00%
7,10%
19,10%
Ambos
15,40%
8,20%
17,90%
17,00%

69,60%
17,40%
13,00%

63,60%
0,00%
36,40%

Faixa etária
Ótima
Regular
Ruim
NR

Você acha que o GCM / GEPA como polícia comunitária de prevenção à violência atua mais próximo dos
problemas da comunidade?
Sim
Não

53,80%
46,20%

52,50%
47,50%

51,80%
48,20%

57,40%
42,60%

52,20%
47,80%

45,50%
54,50%

Você percebe alguma diferença entre GCM (fd Azul) e GEPA Grupamento Especial de Proteção Ambiental (fd
rajada)?
Atendimento
9,30%
18,00%
16,10%
19,10%
25,00%
16,70%
Equipamento/
25,60%
36,10%
25,80%
21,30%
17,90%
16,70%
Operação
Postura
30,20%
29,50%
30,60%
21,30%
21,40%
16,70%
Fardamento
34,90%
11,50%
27,40%
38,30%
35,70%
41,70%
NR
100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,30%

GCM

PÚBLICO

69,20%
30,80%
0,00%

31,10%
61,80%
7,00%
0,90%
MÉDIA
GCM
PÚBLICO
69,20% 69,60%
7,70% 15,20%
23,10% 15,20%
MÉDIA
GCM

PÚBLICO

92,30% 53,20%
7,70% 46,80%
MÉDIA
GCM

PÚBLICO

25,60%

17,30%

16,30%

26,50%

11,60%
44,20%
2,30%

27,30%
28,90%
1,60%

Tabela 2: Percepção das pessoas: Atuação e o Papel de policiamento da GCM no parque da
cidade
Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

3.2.1 Gráfico 3 - Q1- Como você vê a atuação da Guarda Civil no parque da
Cidade
Pela análise dos dados demonstra o nível de significância na pratica laboral
da Guarda Civil Municipal de Salvador, segundo a percepção das pessoas dentre as
atribuições e atividades que vem cumprindo na territorialidade munícipe,
especificamente, in loco Parque da Cidade e seu entorno.

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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A leitura do gráfico 3 referente a questão Q1- Como você vê a atuação da
Guarda Civil no parque da Cidade, ao que responde ‘Público’ de 62% Regular, 31%
Ótima e 7% Ruim. A população vê a atuação, ao nível regularmente bom, mesmo
com as deficiências tanto na qualificação dos agentes públicos e na estruturação da
instituição. Enquanto, a ‘GCM’ respondeu que, 74% acha Ótima e 26% Regular.
Diante de estudo aos serviços prestados pelas forças policiais à sociedade se
legitimam através da antagônica experiência e institucionalizada dominantes do
poder. As sequelas das questões inquietantes para a edificação democrática, segue
em pauta na agenda da política brasileira. Segundo (Paixão, 1981) destaca a
redução de poder de polícia aliada a uma nova cultura de segurança pública através
do envolvimento dos entes da sociedade. Hoje, as Guardas Municipais retratam, a
necessidade do cidadão por uma polícia preventiva comunitária, por conhecer suas
atividades e convive próximos da comunidade e soluções imediatas dos problemas a
ela inerentes. Entretanto, são os agentes que compilam a segurança pública
moderna da esfera municipal. (Braga, 1999, p. 32)

3.2.2 Gráfico 4 – Q2- A GCM exerce o papel de policiamento

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Na questão Q2- Você acha que a GCM Exerce um papel de policiamento:
‘Público’ responderam 69,6% Preventivo, 15% Ostensivo Segundo as pessoas que
ela não deveria diante da violência que impera, a GM assimilaria a repressiva sendo
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papel da Policia Militar, 15% Ambas pela circunstância atuam de forma preventiva e
ostensiva devida a pressão da violência na cidade.
A ‘GCM’ responderam que 72% Preventivo, 5% Ostensivo, 23% Ambas pela
circunstância do ordenamento atuam de forma preventiva e ostensiva.

3.2.3 Gráfico 5 – Q3 - A GCM exerce o papel de policiamento

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

‘Público’ responderam 53,2% Sim e 46,8% Não e ‘GCM’ responderam 82%
Sim e 18% Não.

Acredita se que a GCM tem trabalhado de forma preventiva.

Complementa a resposta da questão supracitada no gráfico 6 abaixo,

3.2.4 Gráfico 6 – Q4 – Você percebe alguma diferença entre GCM (farda
Azul) e GEPA Grupamento Especial de Proteção Ambiental (farda rajada)?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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Nota-se o ‘Público’ responderam 17% Atendimento e 27% Postura demonstra
a preparo do agente e a estrutura da instituição tende a comprometer a prestação de
serviço ao cidadão, e 26,5% de Equipamento/Operação e 29% Fardamento. E
destaca a roupagem do Grupamento Especializado em Proteção Ambiental pois,
correlaciona com polícia militar e também pelo equipamento operacional de
patrulhamento, motorizado, logo, a postura adendo do fardamento impacta e
distancia a delinquência. (Bruno. p. 47, 2004) ressalta que só a presença do Guarda
Municipal é, preponderante, na contribuição da “ordem social” passam a
comunidade a sensação de segurança, com os agentes bem motorizada e fardada,
inibem os delitos, mesmo diante das limitações constitucionais. Para, complementar
a resposta anterior, quando somado os percentuais de Atendimento e Postura
aproxima-se do percentual de ‘Não’ da questão acima.

Logo, somado os

percentuais de Fardamento e Equipamento/ Operação aproxima-se do percentual de
‘Sim’ da questão acima.
Em relação ao ‘Fardamento’ a ‘GCM’ responde 48,9% e o ‘Público’ 28,9%,
respectivamente, ambas diferem a percepção neste quesito.

3.3 Percepção na área de segurança pública
3.3.1 Gráfico 7 – Q5- Você acha que a segurança pública deve ser municipalizada?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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As pessoas entrevistadas, denominadas ‘Público’ 56,5%, responderam que
“Sim” e 43,5% responderam “Não”. Segundo a avaliação dos resultados que,
certamente, as pessoas acreditam que GCM tende a constituir as suas atribuições
de polícia municipal mais próxima dos problemas da comunidade, embora não
esteja preparada, com funções indefinidas e requer uma melhor divulgação pelo qual
foi criada. Pelo lado negativo, a municipalização de Salvador tem um grau de
complexidade para a consolidação da atuação da Guarda Municipal.
A Guarda Civil Municipal de Salvador, ‘GCM’ 73% responderam ‘Sim” e 27%
“Não”, remetendo a uma avaliação positiva, os agentes municipais estão mais
próximo do cidadão, nas comunidades, atuando como uma polícia comunitária
municipal. Atualmente vem ocorrendo uma lenta descentralização de segurança
pública em direção aos municípios, devido a fenômenos relativos a processos
naturais de mudanças sociais (Diniz, 1998). (BAYLEY, 2002, p. 35) destaca a força
pública, cabe ao Estado controlar as instituições policiais “agencias públicas,
especializadas e profissionais autorizada pelos cidadãos para atuar contra a
criminalidade dentro do estado democrático de direito, dentro dos parâmetros que
reza a Carta Maior. (Brasil, 1988)

3.3.2 Gráfico 8 – Q6- Como você avalia o trabalho da GCM perante a comunidade
soteropolitana?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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A percepção dos entrevistados, ‘Público’ responderam que, 70% é Regular,
13% Ótima e 17% Ruim. Logo, pode –se avaliar positivamente a aceitação do
trabalho de atendimento e prestação de apoio dos GCM’s quando é feito a somatória
de 83% das alternativas 70% Regular e 13% Ótima. Entretanto, o percentual
registrado de 17% ‘Ruim’ por uma parcela das pessoas que se mostraram
insatisfeitas pela atuação de forma arbritária e exarcebada no exercicio da função e
adicionado alguns recentes incidentes e factuais ameaçadoras com agentes
municipais despreparados.
Guarda Municipal agride motorista na Avenida ACM, no bairro do Itaigara
em Salvador;
http://www.aratuonline.com.br/noticias/flagrante-guarda-municipal-e-agridemotorista-na-avenida-acm-em-salvador-veja-video/ acesso em 22 set 2016,
Salvador

E o resultado da avaliação dos ‘GCM’ vê a percepção do próprio trabalho no
atendimento à comunidade soteropolitana, acham 65,6% “Regular” e 32,8% “Ótima”.
Se somados os percentuais de “ótima” e “regular”, sendo avaliada positivamente
pela população.
(Moraes, 2008 p.33) faz uma definição da segurança pública como:

Entre as necessidades sociais da população, uma delas é a segurança.
Sem esta, não há ambiente de paz, para o trabalho, para a família, para a
escola, para o lazer. Especialmente num governo democrático, a
preocupação com os órgãos de segurança deve ser algo sério, porque a
atuação deles, em contato direto com a comunidade e seus problemas, sem
dúvida, tenderá a espelhar o modo de agir de toda a Administração Pública .

Os que consideram as relações como “boa” acreditam que os munícipes
poderiam receber melhor atendimento, se as condições de trabalho fossem
melhores. Estas condições também são corroboradas por aqueles que apontam as
relações “ruim” com a população, respondendo que só não conseguem atender aos
anseios da população por falta de condições estruturais, equipamentos, proibições
constitucionais, falta de definição das atribuições, são alguns dos entraves que
permeiam na Instituição. (Nazareno,2009) ressalta, enquanto a morosidade na
mudança de paradigma da segurança pública, demora a perceber as vantagens
preventiva pelos resultados a médio e longo prazo. (PAULA, 2010) reforça que a
principal função da Guarda Municipal é contribuir para a segurança cidadã, no
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exercer de suas atividades em conformidade constitucionais, atuando desarmada e,
sua função não compete a combater o crime. (Nazareno,2009) corrobora que a
interação da GM em parceira com outros órgãos policiais. Sendo esses operadores
capacitados para prestação de serviço transparentes, nas informações e
esclarecimentos em nome da municipalidade.
Kahn (2002, p. 06) ressalta que:
“estar seguro é não apenas estar livre do risco de tornar-se vítima de
crimes, mas também livre do medo, livre da violência gratuita, livre do risco
de ser destratado pela polícia e pela justiça”.

KAHN (2002) aborda que é em vão, qualquer investimento pelo poder público
nas agencias policiais, e aumentar o contingente na quantidade do que qualidade
nas ruas, ou seja, mais agentes desqualificados, despreparados que dará a
continuidade repressiva, enquanto estes deveriam atuar na prevenção.
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3.3.3 Gráfico 9 – Percepção do Público & GCM Q7- Você conhece algum já
existente Projeto social com jovens? Qual o nome e em que local?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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O ‘Público’ respondeu 33,8% que ‘Sim’ e 66,2% que ‘Não’. A ‘GCM’
respondeu 21,3% que ‘Sim’ e 78,7% que ‘Não’.
Quanto ao nome do projeto o O ‘Público’ respondeu 16,7% Manassés, 8,3%
projeto Axé, parque Social, Palestras nas escolas – ‘Bira do GOC’ da GCM de
Salvador, Pacto pela Vida, Olodum, Desbravadores Igreja Adventista.
Na análise pode-se levantar perante o ‘Publico’ e a ‘GCM’ entrevistados se
tem conhecimento de projetos existentes de modo geral, que fazem trabalhos
socioeducativos com jovens, principalmente, os desenvolvidos pela Guarda Civil
Municipal de Salvador, realizados palestras e momentos de orientativos em escolas,
hospitais do município. De prima, estimular a percepção diante dos envolvidos na
criação de educação ambiental no Parque da Cidade. Pedrini (1997, p. 89) ressalta

os educadores ambientais “falam sobre Educação Ambiental, mas poucos a
praticam e estes, em geral, não partem de um referencial teórico ou a ele
retornam em suas práticas, nem sempre fazendo reflexões sobre seu trabalho”.

3.4 Percepção do trabalho pelos próprios agentes da GCM de Salvador
3.4.1 Gráfico 10- Q4 GCM- Você sabe informar de que forma é feito o
controle das ocorrências no Parque da Cidade?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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Segundo ‘GCM’’, os entrevistados responderam 79% ‘Sim’, sendo a forma do
controle 37% pelo ‘Livro de Ocorrências’, 26% uso de ‘Radio HT’, 10% ‘Celular
Funcional’, 10% ‘Boletim de ocorrência’ e 15% ‘Outros como WathSapp’.

3.4.2 Gráfico 11- Q5 GCM- Você tem sido informado através dos
indicadores apresentados como será trabalhado as ações
tomadas para resolução de problemas? Com que frequência?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Segundo ‘GCM’’, os entrevistados responderam 43% ‘Sim’ e 57% ‘Não’. Tem
sido informado 15% por ‘Reunião de revisão’, 18% pelo ‘Supervisor imediato’, 6%
‘Períodos do dia’, 3% ‘Mensal’, 11% ‘Outros’ e 42% ‘NR’ não responderam.
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3.4.3 Gráfico 12- Q6 GCM-Existe uma orientação desses indicadores
traduzido por uma metodologia aplicada como SARA / IARA. Procedimentos
para solucionar problemas? Diretrizes da Matriz Curricular Senasp/MJ e os
cursos de qualificação POP policiamento orientado para o problema e a
confiabilidade dos indicadores.

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Segundo ‘GCM’’, os entrevistados responderam 21% ‘Sim’ e 61% ‘Não’ e 18%
‘NR’ não responderam. Todo sistema por si só é frio, insuficientes para promover a
segurança pública, sendo necessário envolvimento de todos. A metodologia
SARA/IARA e suas ferramentas de procedimentos abre parâmetros para traduzir os
indicadores e delinear as estratégias do policiamento moderno comunitário,
orientado para solução de problemas do cotidiano local da comunidade atreladas as
atribuições dos agentes públicos. (Moore; Trojanowicz 1993) “capacidade de
enxergar por trás da superfície de um problema (simples ou complexo) ‘Olhar por
um prisma’. (Curso ead Policiamento orientado para o problema-módulo 1,
Senasp/MJ, maio 2016)
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3.4.4 Gráfico 13- Q7 GCM- A Lei 13022/14 Regulamenta e amplia as
funções das Guardas Civis Municipais. Você acha que a GCM
de Salvador está preparada para a ampliação das atribuições?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Os entrevistados da ‘GCM’, 66% responderam que “Sim” acreditam estar
capacitados para atender a iminente demanda, enquanto, 34% “Não”, pois, a
estrutura carece de melhoria e mais capacitação para os agentes municipais.

3.4.5 Gráfico 14- Q8 GCM- Qual a relação da GCM de Salvador com a
Polícia Militar?

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016
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Os entrevistados da ‘GCM’, 11% responderam que “Ótima” acreditam,
enquanto, 89% “Regular”.
3.4.6 Gráfico 15- Q14 GCM- Qual a maior dificuldade que você
encontra para o exercício de sua função? Por favor, de notas de
1 a 5 (sendo a nota 5 que irá determinar o grau de importância
da dificuldade).

Fonte: Dados do estudo, Salvador 2016

Segundo a ‘GCM’’, os entrevistados responderam 21% ‘Falta de
estrutura’ e na ‘Falta de Plano de Cargos e Carreiras’, responderam que 13%
por ‘identificação metodológica dos Indicadores’, na Falta de cultura e
definição do papel da GCM, e na Indefinição da Função; 8% pela ‘Unidade de
Compliance’ e Expectativas e incertezas do novo comando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a jornada deste estudo tentou-se examinar minuciosamente as
referências literárias, a relevância de um conhecimento mais profundo sobre as
ações estratégicas de segurança pública, especificamente, a operacionalidade da
Guarda Civil Municipal no Parque da Cidade de Salvador, Bahia. Administrada pela
Prefeitura Municipal e assistidas pelas secretarias e parcerias. Ficando assunção de
responsabilidade a cargo da GCM, voltadas à proteção municipal cidadã, dos bens e
patrimônio ambiental.
No caminho investigativo do arcabouço teórico com maior propriedade que
mostrasse a percepção da população, diante do exposto, depreender alguns
aspectos que permeiam sobre a definição funcional e para qual finalidade foi criada
e as atribuições da Guarda Civil Municipal de Salvador. Este assunto possa
estimular futuras pesquisas aneladas ao que tentou-se alcançar a sua plenitude.
Ao que consta, a Carta Magna de 1988 torna-se o marco de um novo
paradigma da segurança pública brasileira, na redação facultava ao município a não
obrigatoriedade da criação, inibindo a possibilidade de uma polícia municipal,
limitando as atribuições da guarda municipal a proteção de bens, serviços e
instalações. Devida solicitações e propostas de revisão das atribuições na emenda
constitucional, perdurou por muitos anos para o reconhecimento tanto doutrinário
como jurisprudenciais a ente de força municipal.
Sobre a luz da lei 13022/14, a Prefeitura Municipal de Salvador instituiu
Decreto 9070/2016, em 04 de julho, no artigo 2ª- Reorganiza, a SUSPREV passada
a chamar-se Guarda Civil Municipal-GCM, uma autarquia vinculada à Secretaria
Municipal de Ordem Pública (Semop). A Guarda passa a ser comandada por um
Inspetor Geral.
O trabalho demonstra através de gráficos um comparativo da ótica do público
em relação a GCM. O cenário de discussões e debates sobre assuntos pertinentes
à segurança pública tem repercutido ao longo do tempo. Mesmo assim, há grande
lacunas, quando se fragmenta os vários trabalhos na seara acadêmica em diversas
áreas.
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Diante dos indicadores de atendimento e ocorrências relatadas pelo setor de
estatísticas da (GCMS / CeOp / Geogm / Seest-Salvador, agosto. 2016). As
observações no campo são perceptíveis e que muitas dessas ocorrências e
atendimentos passam despercebidas e não são registradas. Foi observado no
momento o atendimento de Criança Perdida/Desaparecida no período de 09:00 até
12:00hs não foram registrados, neste dia de evento programado seria grande o
movimento infantil acompanhado de seus pais e responsáveis, seja pela
dinamicidade da atividade e os esforços dos cinco agentes públicos ordenados para
atender toda demanda.
O relatório do Parque elaborado pela GCMS/CeOp, segue uma similitude a
metodologia SARA/IARA e suas etapas que traduz a uma linguagem. Indagados
sobre a existência de uma orientação metodológica supracitada pela Diretrizes da
Matriz Curricular Senasp/MJ e os cursos de qualificação POP policiamento orientado
para o problema e a confiabilidade dos indicadores, no qual uma grande parte
desconhecia.
A pesquisa de campo elencou a percepção das pessoas dentro do espaço
público e entorno, nas escolas, ruas e outros bairros. No universo pesquisado
denominada ‘Público’, cabe ressaltar a influência feminina e até que ponto a
participação delas pode influenciar na segurança pública municipal. Enquanto, na
GCM’s como pesquisados, atuantes no Parque, quase na sua totalidade do sexo
masculino.
Na parte dos Dados pessoais - Bairro onde reside. Até que ponto pode
influenciar na segurança pública municipal. O universo multifacetado do medo e
insegurança em Salvador não diferencia das grandes cidades do pais. No conjunto,
são sensações que têm predominado entre as pessoas e configurando o novo
panorama sócio espacial, da territorialidade e de sociabilidade. Na percepção do
Público, a atuação da GCM no parque da cidade é positiva e exerce um Papel de
policiamento Preventivo, mesmo com as deficiências tanto na qualificação dos
agentes públicos quanto na estruturação da instituição.
Em relação a municipalização de segurança pública, as amostras coletadas
não foram conclusivas. A cidade de Salvador tem um grau de complexidade para a

63

consolidação da atuação da Guarda Municipal. Bem avaliada perante a comunidade
soteropolitana. Embora, o percentual registrado considere ‘Ruim’, por uma parcela
das pessoas insatisfeitas pela arbritariedade no exercicio da função, adicionados
alguns recentes incidentes, factuais e ameaçadoras com agentes municipais
despreparados.
Com o avanço das guardas municipais pelo pais mais a formação com baixa
qualidade de seus agentes, tem-se desencadeado inúmeras críticas quanto a sua
finalidade, demonstrando a intermitência dos gestores na elaboração de políticas
públicas na área de segurança pública, voltadas ao combate e prevenção à violência
urbana.
Concernente, a transição da gestão antagônica militarizada corroborou para a
falta de cultura e definição do papel da GCM de Salvador que convive com os
entraves desde a sua fundação.
Segunda a percepção dos agentes municipais, encontram a maior dificuldade
para o exercício de sua função segue fincadas a falta de estrutura, a falta de plano
de cargos e carreiras, compartilhando as expectativas e incertezas do novo
comando, no redimensionamento normativo que alicercem a instituição em relação
as suas atividades e procedimentos ‘modus operandi’. E diante as prioridades requer
um planejamento com as ações que consorcie o resgate da motivação profissional
na corporação e prospectar a preparação dos agentes municipais para a ampliação
das atribuições de policiamento preventivo que consolide sua finalidade instituída no
atendimento aos anseios da comunidade soteropolitana.
Conclui-se que, para boa parte frequentadora do Parque e entorno
desconhece essas atribuições operacionais enquadrada na lei 13022/14 que
regulamenta a Guarda Civil Municipal de Salvador. Mas, reconhece a importância da
presença da GCM naquele local, percebem diante de situações que interferem a paz
social dentro panorama sócio espacial pode ser acionado devido a um
estabelecimento de confiança pela polícia municipal comunitária e o papel relevante
em revitalizar um espaço público outrora só frequentado por grupos socialmente
excluídos.
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