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RESUMO:O presente artigo discorre sobre a construção de uma nova 

institucionalidade da segurança pública e pelo papel das Guardas Municipais. A 

recente trajetória da segurança pública no Brasil foi instituída sobre dois 

paradigmas: o da separação dos órgãos de segurança pública da sociedade e 

também da autocracia de princípios de atuação, desprendidos dos valores 

sociais. Essa institucionalidade autocrática da segurança pública vem se 

mostrando ineficaz e ineficiente na proteção do cidadão e no combate à 

criminalidade, bem como na construção de espaços de diálogo da sociedade 

com a instituições de segurança pública. É possível, pelo artigo 144 da 

Constituição Federal de 1988, que prevê aos munícipios a construção de Guarda 

Municipais bem como o reconhecimento da segurança pública como dever e 

direitos de todos e não apenas de órgãos estatais a construção de uma nova 

institucionalidade em âmbito municipal. Sendo o munícipio nesse novo pacto 

federativo o responsável pela atuação mais imediata aos serviços sociais, 

incluindo a segurança pública, pode assim a Guarda municipal a construção do 

elo entre os órgãos de segurança pública e a sociedade civil possibilitando a 

materialização do direito a segurança pública de forma democrática. A Guarda 

Municipal caberia auxiliar ao o empoderamento da localidade em prol da 

segurança pública e o reconhecimento qualificado dos problemas territoriais.  

Palavras-chaves: Guarda Municipal; Segurança Pública; Empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestre em Educação pelo PPGEDU-UFMS. Especialista  em Gestão da Segurança Pública e Defesa 
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INTRODUÇÃO 

 

A recente trajetória da segurança pública no Brasil foi instituída sobre 

dois paradigmas: o da separação dos órgãos de segurança pública da sociedade 

e também da autocracia de princípios de atuação, desprendidos dos valores 

sociais. Esta condição configurou um duplo autoritarismo, tanto dos aparelhos 

da polícia quanto das instituições de segurança pública. 

Essa institucionalidade autocrática da segurança pública vem se 

mostrando ineficaz e ineficiente na proteção do cidadão e também no combate 

à criminalidade, bem como na construção de espaços de diálogo da sociedade 

com a instituições de segurança pública, sendo essa separação empecilho na 

construção do real problema da segurança pública que ainda foca no problema 

da delinquência em vez das condições sociais da produção da (in)segurança 

pública. 

A construção de uma nova institucionalidade da segurança pública 

perpassa pela reordenação tanto dos aparelhos de segurança pública bem como 

na ressignificação nos valores da segurança pública em torno da sociedade bem 

como de sua participação. 

 Essa nova institucionalidade é possível pelo reconhecimento pelo artigo 

144 da Constituição Federal de 1988 que prevê aos munícipios a construção de 

Guarda Municipais bem como o reconhecimento da segurança pública como 

dever e direitos de todos e não apenas de órgãos estatais. 

Sendo o munícipio, nesse novo pacto federativo, o responsável pela 

atuação mais imediata aos serviços sociais, incluindo a segurança pública, pode 

assim a guarda municipal a construção do elo entre os órgãos de segurança 

pública e a sociedade civil possibilitando a materialização do direito a segurança 

pública de forma democrática.  

À Guarda Municipal assim caberia a compreensão das relações sociais 

e consolidação do empoderamento da localidade em prol da segurança pública 

e o reconhecimento qualificado dos problemas territoriais. 

Assim, nesse artigo será trabalhado: A trajetória recente da Segurança 

Pública no Brasil; Abertura Política e Cidadania no Brasil: desafios para uma 

segurança cidadã; Empoderamento e Democracia: A participação popular na 

construção de uma nova segurança pública; A Guarda Municipal com ator na 



 

política pública de segurança Pública: elo entre o cidadão e o poder público e  

por fim considerações finais. 

 

 

1.A RECENTE TRAJETÓRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A segurança pública no Brasil se encontra ultrapassada. Não basta fazer 

essa afirmação sendo ela por si suficiente, mas compreender esse processo e 

qual o quadro a ser traçado para esta mesma segurança pública. 

Os dois elementos centrais na obsolescência se encontram na falsa 

compreensão da criminalidade e também no padrão não sistêmico de segurança 

pública, e sua reciproca articulação, ou ausência da mesma. 

A criminalidade no Brasil é entendida ainda sobre critérios individuais e de 

condutas a serem regulamentadas, ou seja, não é compreendido o padrão 

desviante e tampouco sua reprodução social.  

É típica ainda a compreensão do criminoso como ligados a contravenção 

e atividades de sobrevivência, mesmo quando da novidade do tráfico e da 

expansão do consumo de drogas, e de caráter moral. A classificação e 

tratamento como questão de polícia continua o mesmo, sendo esse 

envolvimento dessas pessoas marginalizadas questão individual (ZALUAR, 

1996). 

A vadiagem continua sendo tida a “causa” da criminalidade, mesmo como 

uma ampla economia informal que atrai tanto a juventude, economicamente e 

simbolicamente. 

 Assim, o primeiro problema que se encontra é simultaneamente de 

questão social e uma falsa leitura da criminalidade, na qual a função da polícia 

seria prender e identificar culpados, identificando segurança pública como ação 

repressiva e punitiva do Estado2. 

                                                           
2“A perspectiva é fundamentalmente punitiva e a ação é sobre os desviantes e seus 
comportamentos. Esse modelo baseia-se em uma concepção de policiamento considerada 
reativa, ou seja, que espera a ocorrência do crime para entrar em ação. Pesquisas realizadas 
sobre organizações policiais desmitificam uma série de crenças a respeito da polícia, mostrando 
que, ao contrário do que os policiais dizem, a polícia não tem sido eficaz no controle e prevenção 
de crimes” (AZEVEDO, 2003, p.20). 



 

O Brasil, numa leitura regional, convive com cenário de crise na segurança 

pública, com altas taxas de incidência criminal. Até os anos 70, “[...] crime era 

concebido basicamente como um problema de polícia; a esquerda esperava, 

como em outros países, que o fim da ditadura e a democratização, de alguma 

forma resolveriam a questão” (CANO, 2006, p.137). 

Outro elemento latente na interpretação na segurança pública é 

tipicamente o padrão reativo e sem organização e também orientados por uma 

relação midiática e de tratamento de guerra, na qual a identificação do inimigo e 

das classes perigosas é mais central do que a promoção da cidadania 

(COIMBRA, 2001; CANO, 2006). 

De fato o padrão militar revela o distanciamento da sociedade e incorpora 

mais um padrão de intervenção do que proteção social, que revela o caráter 

autocrático da atuação e repressivo.3 

 

A compreensão do processo de deterioração da ordem pública na 
sociedade brasileira deve incorporar outro aspecto, qual seja, o padrão 
da atuação gerencial dos governos na provisão desse bem coletivo. 
Para tanto é imprescindível considerarmos as instâncias federal e 
estadual de governo, dado que ambas têm atribuições no que diz 
respeito ao controle da criminalidade. Uma característica comum 
marca as políticas federal e estadual de segurança pública na 
sociedade brasileira nos últimos 20 anos: a prevalência do 
gerenciamento de crises. A ausência de uma racionalidade gerencial 
mais sistemática nesse âmbito das políticas públicas é fator 
determinante da ineficiência da atuação governamental e, 
consequentemente, potencializa o fenômeno da criminalidade. Não se 
pode afirmar que nas duas últimas décadas não se implementaram 
políticas de segurança pública na sociedade brasileira. Conforme 
argumentado anteriormente, muito da atividade política está voltada 
para a manutenção do status quo, e não para a implementação de 
mudanças. A noção de políticas públicas deve englobar não apenas os 
processos decisórios e os consequentes cursos de ação, como 
também a ausência de decisões e, portanto, de intervenções 
governamentais. É desse ponto de vista que podemos identificar uma 
trajetória da política de segurança pública em nossa história recente 
(SAPORI, 2007, p.65). 

 

                                                           
3 “herança autoritária: a polícia era um órgão de proteção do Estado e das elites que o dirigiam 
contra os cidadãos que representavam um perigo para o status quo, as chamadas “classes 
perigosas”. A transição do modelo de uma polícia de controle do cidadão para uma polícia de 
proteção das pessoas é gradual e ainda não foi concluída. Ademais disso, o Estado brasileiro 
conserva resquícios de sua formação oligárquica, como a prisão especial para as pessoas com 
formação universitária; 
• insistência no modelo da guerra como metáfora e como referência para as operações de 
segurança pública. Desse modo, o objetivo continua sendo, em muitos casos, o aniquilamento 
do “inimigo”, freqüentemente sem reparar nos custos sociais. O problema de segurança pública 
aparece às vezes como uma questão de calibre, como um nó que será desatado quando o poder 
de fogo das polícias supere o do inimigo”(CANO, 2006, p.141). 



 

 
Outro elemento relativo a polícia é a sua atuação tipicamente judicial, “Por 

outro lado, em relação à polícia civil, tem-se discutido que tão grave quanto a 

militarização de uma força é a “advogadização” da segunda” (BEATO FILHO, 

1999, p.20). 

Consequentemente, “políticas de segurança pública enfatizam a 

necessidade de uma atuação mais decisiva do Poder Judiciário e das instâncias 

de controle social” (BEATO FILHO,1999, p.24). Esse quadro reflete que as 

políticas são mais repressivas, tanto de força militar, tanto de força judicial. 

Assim, embora a segurança pública em um quadro geral não foi eficiente, 

é um quadro amplo que se dimensiona essa situação.o Estado não possua, até 

hoje, a função de Estado, que é proteger o cidadão, tanto pelos seus direitos 

civis, quanto pela sua segurança social exerce somente a função autoritária: 

 
O Estado brasileiro nunca cumpriu nem medianamente a principal 
função de todo Estado: dar segurança a seus cidadãos, um direito 
muito valorizado por todos — sem importar a escolha sexual, a religião, 
a cor da pele, o gênero, o nível de renda, a escolaridade etc. —, mas 
particularmente importante para todas as categorias minoritárias que 
não possuem os meios para sua defesa, no caso do ataque de quem 
está mais bem armado. Esses grupos precisam da proteção esta tal 
contra seus predadores (ZALUAR, 2007, p.28) 

 
 

Esse debate se expande ao considerar a segurança pública como 

condição de cidadania e de sua reprodução, consequentemente para a 

construção de uma sociedade mais justa e equânime. 

 
 
2.ABERTURA POLÍTICA E CIDADANIA 

 

O processo de democratização no Brasil foi peculiar por ter a si mesmo 

como a solução de todos os problemas tantos sociais quantos políticos. A 

participação popular seria a solução tanto para o atendimento dos anseios 

populares quanto pela construção da cidadania4. 

                                                           
4 “Na linguagem política corrente, ele se tornou sinônimo de participação e organização da 
população civil do país na luta contra o regime militar. Este fato significou a construção de um 
outro referencial para o imaginário político nacional, fundado na crença de que a sociedade civil 
deveria se mobilizar e se organizar para alterar o status quo no plano estatal, dominado pelos 
militares e por um regime não democrático com políticas públicas que privilegiavam o grande 
capital, considerando apenas as de- considerando apenas as de- mandas de parcelas das 
camadas médias e altas da população que alavancavam o processo de acumula- ção das 



 

A abertura, porém, se transformou em apenas em um sistema de voto 

sem a construção de uma cultura urbana de tolerância e negociação, assim o 

processo de abertura não tornou necessariamente um processo de cidadania 

(ZALUAR,2007). 

 

  
O processo de transição para a democracia, das últimas décadas, 
enfrentou o desafio de manter a ordem pública em um contexto afetado 
pela insegurança urbana e a necessidade de mudança de atuação dos 
órgãos de segurança pública, estruturados sob a influência de 
resquícios autoritários, mas com a responsabilidade de atuar de acordo 
com os princípios democráticos, impostos pela sociedade por meio dos 
movimentos sociais. A “Constituição Cidadã”, promulgada no Brasil em 
1988, não culminou, concomitantemente, na construção de uma 
política de segurança pública democrática por parte dos órgãos 
responsáveis, estabelecidos no “Estado democrático de Direito”. Por 
isso, as ações de “controle da ordem pública” tornaram- se mais 
complexas na “ordem democrática” e a reorganização do aparelho 
estatal não resultou na imediata participação social na construção da 
política de segurança pública, necessária ao país (CARVALHO, 2011, 
p.21). 
 

Esse processo de abertura política não deu conta da abertura social 

condizente com o período histórico, que é a não prestação dos serviços públicos 

por parte do Estado, assim, as demandas sociais não foram cumpridas. 

As demandas sociais não atendidas juntamente com novas formas de 

criminalidade para além da pobreza5 e sua identificação não presenciou o caráter 

dado simbolicamente na representação da criminalidade: 

 

 
Os socialmente marginalizados são convertidos em potenciais 
infratores e, como tal, tornam-se os clientes do controle social, seja da 
política da pena e da criminalização (estigmatizados como criminosos), 
seja da política social e do assistencialismo (estigmatizados como 
“grupos de risco”). 

                                                           
emergentes indústrias filiais das empresas multinacionais. Este cenário estimulou o surgimento 
de inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade civil, voltadas para a reivindicação de 
bens, ser- viços e direitos sociopolíticos, negados pelo regime político vigente [...]A cidadania 
nos anos 1990 foi incorporada nos discursos oficiais e ressignificada na direção próxima à idéia 
de participação civil, de exercício da civilidade, de responsabilidade social dos cidadãos como 
um todo, porque ela trata não apenas dos direitos, mas também de deveres, ela homogeneiza 
os atores”(GOHN,2004,p.22). 
5 “Consolidou-se, assim, seletivamente, uma identificação da criminalidade com “a” criminalidade 
dos baixos estratos sociais (dominantemente recortada pela seletividade de gênero e racial), a 
qual, amalgamada com a ideologia da periculosidade e dos sujeitos e/ou grupos perigosos, 
acabou por estabelecer uma identificação com “a” violência, fazendo este conceito se subsumir 
integralmente naquele. Daí resulta que a consolidação dos estereótipos de criminalidade e de 
criminosos (perigosos) e do medo e do sentimento de insegurança contra estes, numa sociedade 
cada vez mais comandada pelo poder do espetáculo midiático, foi um passo. Aliás, torna-se 
sempre um passo para a construção de novas emergências” (ANDRADE,2013, p.340). 



 

Nesse modelo, segurança pública tem sido fundamentalmente 
segurança (dos estratos médios e altos) contra esta criminalidade (dos 
baixos estratos sociais) real ou potencial e, nesse sentido, tem sido a 
antítese da construção social da cidadania desses criminalizados ou 
criminalizáveis, pois enquanto aquele é um modelo de duplicação da 
marginalização social pela marginalização ou exclusão penal, esta é 
um movimento de inclusão social (ANDRADE, 2013, p.341). 

 
 

Assim, a cidadania não é para todos, a cidadania não foi e não é no 

Brasil um processo único nem universal, tampouco a-histórico mas um processo 

de integração do Estado com seus cidadãos6. Também a cidadania é referente 

a conquista de direitos, civil, políticos e sociais (MARSHAL,1967); 

(CARVALHO,2002). 

O que se deve levar em conta na ausência de cidadania é a condição de 

risco e vulnerabilidade social, bem como invisibilidade simbólica perante os 

valores sociais “A desigualdade e a pobreza constituem fatores de risco, 

aumento da vulnerabilidade da violência nos lares e nos ambientes sociais” 

(ANDRADE, 2013, p.346). 

O que se configura no Brasil é que a construção da democracia é de 

fato, semidemocrática, ou seja, não há cidadania social, o que afeta a qualidade 

da cidadania civil e cidadania política, pois uma cidadania civil frágil prejudica o 

desenvolvimento da cidadania política, ainda que exista democracia formal. 

No que se refere à cidadania social, esta se vincula a relações sociais, 

exige o envolvimento coletivo e a participação ativa. Cabe ao Estado a prestação 

de serviços que são coletivos, prestados de modo individual, mas destinados a 

toda comunidade. Nesse sentido, as organizações comunitárias e as redes de 

assistência social estão no cerne da democracia deliberativa. Embora a relação 

de ausência desse caráter social e amplo da democracia leve ao caráter negativo 

de atuação na segurança pública. 

 
Os deficits de dívida social e de cidadania são ampla e verticalmente 
compensados com excessos de criminalização; os deficits de terras, 
moradias, estradas, ruas, empregos, escolas, creches e hospitais 
compensados com multiplicação de prisões; a instrumentalidade da 
Constituição, das leis e dos direitos sociais, pelo simbolismo da lei 
penal; a potencialização da cidadania pela vulnerabilidade à 

                                                           
6 De modo que a cidadania está relacionada à relação das pessoas com o Estado e com a Nação, na medida 

em que se sentem parte, em que lealdade se vincula à participação política e identidade nacional, construída 

a partir de diversos fatores, tais como religião, língua, usos e costumes; coisas que reafirmam o 

pertencimento. 



 

criminalização (ao etiquetamento pela desordem e pela criminalidade) 
(ANDRADE, 2011, p.342). 

 
Essa não compreensão do processo amplo de cidadania e democracia no 

Brasil levou a um quadro na qual a política de ordem é a de repressão em lugar 

de uma ação estrutural: 

 

Em suma, a governança da política governamental responsável pela 
provisão da ordem pública prescinde de intervenções nas supostas 
causas estruturais do fenômeno criminoso para alcançar resultados 
satisfatórios no controle e/ou redução dos indicadores de criminalidade 
(SAPORI, 2011, p.77). 

 

Assim, para se pensar a segurança pública há que primeiramente se 

pensar a cidadania e a democracia, ou seja, relações de construção próprias 

para além da mera reprodução de políticas repressivas e compreender como o 

tráfico alicia não só economicamente, mas simbolicamente também. 

O quadro geral da segurança no Brasil, estruturalmente, em relação as 

dinâmicas sociais e institucionais se dão na relação a três elementos: 

[...]em primeiro lugar, a importância e os limites das explicações 

macrossociais sobre a criminalidade violenta, como a pobreza e a 

exclusão social, quando vista nas suas interações com os mecanismos 

transnacionais do crime organizado em torno do tráfico de drogas e de 

armas de fogo que desenvolveu uma interação perversa com a 

pobreza e a juventude vulnerável de muitos países. Em segundo lugar, 

focalizo a inércia institucional que explica as violações persistentes dos 

direitos civis, bem como a ineficácia do sistema de justiça que tem 

raízes históricas profundas e se articula com o campo político. Em 

terceiro, mas nem por isso menos importante, trata-se do olhar 

necessário aos processos microssociais dos homens jovens no tráfico 

de drogas. É necessário compreender as formações subjetivas sobre 

o valor e o respeito de um homem, isto é, a concepção de 

masculinidade em suas relações com a exibição de força e a posse de 

armas de fogo. É necessário também assinalar os processos 

institucionais de longa duração nesta reflexão. Assim se formam as 

práticas de violência policial contra os pobres em geral e as práticas 

sociais de violência dos jovens pobres entre si numa sociedade 

fragilmente governada pela lei e em um Estado que nunca teve o 

monopólio legítimo da violência. Sempre houve, no Brasil, um hiato 

entre os direitos formais, escritos na lei, e os realmente praticados. 

Desse modo, devem-se focalizar não apenas a letra da lei, mas 

principalmente os processos sociais, tais como as regras ou as práticas 

implícitas das ações dos atores (ZALUAR,2007, p.32). 

 

 



 

Desse modo, o processo elementar é entender as relações sociais e 

comunitárias e entender as redes de solidariedade para além de compreender o 

fenômeno criminal sob o viés penal e individual. 

 

3.EMPODERAMENTO E DEMOCRACIA: A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Partir da democracia e do empoderamento primeiramente é necessário 

entender as suas duas formas negativas, autoritarismo e exclusão social. O 

autoritarismo já se revelou no elemento autocrático do Estado no Brasil, ou seja, 

da não participação popular nas decisões políticas, ou tampouco a consideração 

das mesmas, sendo a democracia no Brasil meramente eleitoral ou minimalista, 

na qual as instituições burocráticas são responsáveis por escolhas “técnicas” 

(NOBREGA, JR, 2010). 

Já o outro ponto é o da exclusão social e a rede de laços sociais. O não 

atendimento das redes de solidariedade por parte do Estado e do poder público 

levam a outras formas de reprodução social, muitas vezes identificada 

criminalmente, mas, sob o viés de reprodução social, como um espaço de 

interação simbólica. 

De fato a criação do cinturão sanitário criado para proteger as elites e 

reproduzir a dominação da exclusão das pobres7 por parte da polícia se tornou 

mais uma rede de reprodução social excludente do que criadora de laços forte. 

Assim a polícia se torna parte do problema social de segurança pública e não de 

sua solução (SOARES,2003). 

                                                           
7 “Essa omissão histórica condenou a polícia à reprodução inercial de seus hábitos atávicos: a violência 

arbitrária contra pobres e negros, a tortura, a chantagem, a extorsão, a humilhação cotidiana e a ineficiência 

no combate ao crime, sobretudo quando os criminosos vestem colarinho branco. Claro que há e sem- pre 

houve milhares de policiais honestos, corretos, dignos, que tratam todos os cidadãos com respeito e são 

profissionais de grande competência. Mas as instituições policiais, em seu conjunto e com raras exceções 

regionais, funcionaram e continuam a funcionar como se estivéssemos em uma ditadura ou como se 

vivêssemos sob um regime de apartheid social. A finalidade era construir uma espécie de cinturão sanitário 

em torno das áreas pobres das regiões metropolitanas, em benefício da segurança das elites. Nesse sentido, 

poder-se-ia afirmar que o esquecimento da polícia, no momento da repactuação democrática, em certa 

medida acabou sendo funcional para a perpetuação do modelo de dominação social defendido pelos setores 

mais conservadores. Ou seja, essa negligência talvez tenha sido mais um golpe de esperteza do que uma 

indiferença política. Mas o fato é que a polícia ficou no passado, permanece prisioneira dos “anos de 

chumbo”, continua organizada para defender o Estado, não para de- fender os cidadãos, suas liberdades e 

seus direitos, o que ocorreria se as leis fossem aplicadas com eqüidade e respeitadas pelas instituições que 

as aplicam “(SOARES, 2003, p.31). 



 

O que se demandaria então é a compreensão do processo de criação 

simbólica do excluído em relação ao seu recrutamento pela criminalidade: 

 

Um menino pobre caminha invisível pelas ruas das grandes cidades 
brasileiras. Esse menino, que quase sempre é negro, transita 
imperceptível pelas calçadas sujas das metrópoles, em que muitas 
vezes se abriga, pois foi expulso de casa pela violência doméstica, 
esquecido pelo poder público, ignorado pela comunidade, excluído da 
cidadania. Não tem perspectivas nem esperança, não tem vínculos 
afetivos ou simbólicos para com a ordem social, e nada que o 
identifique com a cultura dominante. Assim, subtraído das condições 
que lhe poderiam infundir auto-estima, o menino é anulado em sua 
individualidade e esmagado pela indiferença pública. 
Quando um traficante lhe dá uma arma, este menino recebe muito mais 
do que um instrumento que lhe proporcionará vantagens materiais, 
ganhos econômicos e acesso ao consumo; ele recebe um passaporte 
para a sua própria existência social, porque, com a arma, será capaz 
de produzir ao menos um sentimento: o medo. Recorrendo à arma, 
portanto, restaura as condições mínimas para a edificação da auto-
estima, do reconhecimento e da construção de uma identidade; 
estabelece enfim uma interação, na qual torna possível sua 
reconstrução subjetiva e o projeto – soi disant estético – de sua auto-
invenção. Trata-se de uma dialética perversa, em que o menino afirma 
seu protagonismo e se estrutura como sujeito, submetendo-se a um 
engajamento trágico com uma cadeia de relações e práticas que o 
condenarão, muito provavelmente, a um desfecho letal, cruel e 
precoce, antes dos 25 anos (SOARES, 2003, p.75-76). 

 

Assim, se expõe um tipo de criminalidade muito recorrente no Brasil que 

poderia ser solucionada a custo baixo e para além do preconceito do cinturarão 

sanitário, que é da participação popular, não no processo decisório, mas no 

processo simbólico e cultural, criando laços e representações condizentes com 

a relações sociais. 

Evidentemente que esse modelo não é a síntese do processo criminal8, 

mas apenas um ciclo de exclusão que alimenta uma série de crimes e também 

causa insegurança social. 

                                                           
8 “As explicações para a violência e o crime não são fáceis. Sobretudo, é necessário evitar a 
armadilha da generalização. Não existe o crime, no singular. Há uma diversidade imensa de 
práticas criminosas,associadas a dinâmicas sociais muito diferentes. Por isso, não faz sentido 
imaginar que seria possível identificar apenas uma causa para o universo heterogêneo da 
criminalidade. Os roubos praticados nas esquinas por meninos pobres, que vivem nas ruas 
cheirando cola, abandonados à própria sorte, sem acesso à educação e ao amor de uma família 
que os respeite, evidentemente expressam esse contexto cruel. É claro que esses crimes são 
indissociáveis desse quadro social. O mesmo vale para o varejo das drogas, nas periferias: 
juventude ociosa e sem esperança é presa fácil para os agenciadores do comércio clandestino 
de drogas. Não é difícil recrutar um verdadeiro exército de jovens quando se oferecem vantagens 
econômicas muito superiores às alternativas proporcionadas pelo mercado de trabalho e 
benefícios simbólicos que valorizam a auto-estima, atribuindo poder aos excluídos. Por outro 
lado, os operadores do tráfico de armas, que atuam no atacado, lavando dinheiro no mercado 



 

E também a compreensão desse fenômeno não traz a solução imediata 

da criminalidade, mas é um espaço de criação de redes que agregam valores 

culturais mediante políticas públicas, tanto imediatas quanto a longo prazo:  

 
Políticas que visam prevenir a violência criminal não são políticas 
estruturais, de longo prazo, destinadas a agir sobre as macroestruturas 
socioeconômicas do país. Geralmente, a suposição inversa provoca 
equívocos, mal-entendidos e dificuldades de toda sorte. Em primeiro 
lugar, porque induz ao imobilismo: “enquanto não se eliminarem as 
grandes iniqüidades estruturais da sociedade brasileira, nada se pode 
fazer para conter a insegurança”, dizem aqueles cujo ceticismo se 
funda na crença de que ou se faz tudo, ou nada resta a fazer; ou se 
alteram as causas profundas e permanentes, ou estaríamos 
condenados a enxugar gelo. Em segundo lugar, tal convicção, na 
medida em que nega a possibilidade de soluções a curto prazo, leva a 
população à descrença, à frustração e ao desespero – sendo, esses 
sentimentos, eles próprios graves fatores de risco e denso adubo para 
propostas autoritárias (do tipo: cercar as favelas, armar a população, 
erguer muros mais altos, trocar a segurança pública por soluções 
privadas, estimular a prática brutal e arbitrária do “justiçamento”, apoiar 
a brutalidade policial, instaurar a pena de morte, reduzir a idade de 
imputabilidade penal etc.), as quais terminam por realimentar o círculo 
perverso da violência (SOARES, 2006, p.94) 

 
Para além de uma dualidade aqui se esboça uma tática de prevenção 

da violência, dentro de todo um panorama estruturado, e não como solução única 

e definitiva. O empoderamento, o aspecto positivo da participação das 

comunidades excluídas seria um desses elementos. 

O empoderamento seria a construção de uma democracia como espaço 

de discussão das necessidades sociais. A solidificação de laços fortes em 

apenas a relação de laços fracos9. Nesse sentido cabe a exposição do conceito 

de empoderamento: 

 

O “empoderamento” da comunidade, para que ela seja protagonista de 
sua própria história tem sido um termo que entrou para o jargão das 
políticas públicas e dos analistas, neste novo milênio. Trata-se de 
processos que tenham a capacidade de gerar processos de 
desenvolvimento auto-sustentável, com a mediação de agentes 
externos- os novos educadores sociais – atores fundamentais na 
organização e o desenvolvimento dos projetos. O novo processo tem 
ocorrido, predominantemente, sem articulações políticas mais amplas, 
principalmente com partidos políticos ou sindicatos. 
Cumpre destacar que o significado da categoria “empowerment” ou 
empoderamento como tem sido traduzida no Brasil, não tem um caráter 
universal. Tanto poderá estar referindo-se ao processo de 

                                                           
financeiro internacional, não são filhos da pobreza ou da desigualdade. Suas práticas são 
estimuladas pela impunidade”(SOARES, 2006, p.93). 

 
9 O capital social (laços fortes) e as conexões intergrupais ou interinstitucionais, os laços fracos. 



 

mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e 
comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora 
gradual e progressiva de suas vidas (material e como seres humanos 
dotados de uma visão crítica da realidade social); como poderá referir-
se a ações destinadas a promover simplesmente a pura integração dos 
excluídos, carentes e demandatários de bens elementares à 
sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc., em sistemas 
precários, que não contribuem para organizá-los – por- que os atendem 
individualmente, numa ciranda interminável de projetos de ações 
sociais assistenciais.  Dos dois tipos de processos e seus resultados, 
mas o principal deles é a natureza, o caráter e o sentido do projeto 
social da (s) instituição (s) que promove (m) o processo de intervenção 
social (GOHN,2004, p.23). 

 

Desse modo, o empoderamento surge com mecanismo de intervenção 

social na preservação da segurança pública pela via da prevenção e 

conhecimento das relações locais ali estabelecidas para além da simples 

intervenção como resposta, mas como planejamento e participação social. 

 

 

4.A GUARDA MUNICIPAL COM ATOR NA POLÍTICA PÚBLICA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA: ELO ENTRE O CIDADÃO E O PODER PÚBLICO  

 

A ação da segurança pública no munícipio deve envolver não apenas 

ações de respostas as condutas que atentem a ordem pública, mas compreender 

o fenômeno da criminalidade como social, ou seja, para além de indivíduos 

desviantes. 

O primeiro elemento que se faz presente é entender circunstancias que 

imediatamente produzam situações de violência, não propriamente a 

criminalidade, mas ações que possam ferir a garantia a segurança. 

Outro elemento a ser ressaltado é garantir a segurança pública como 

uma ação integrada entre elementos sociais de produção da violência e também 

a relação com outros órgãos de atuação. 

Desse modo, umas dessas primeiras experiências da Guarda Municipal 

de atuar na fiscalização de condutas exercendo o poder de polícia administrativo 

local e também atuando na comunidade local na garantia da segurança evitando 

situações de risco, como se deu em Diadema: 

 

A prefeitura assumiu a responsabilidade e passou a implementar uma 

série de ações de segurança pública, tanto de controle como de 



 

prevenção da violência. A criação da lei que estabelece a 

obrigatoriedade do fechamento dos bares às 23h, evitando o comércio 

de bebidas alcoólicas durante a noite, após o diagnóstico de que esse 

era o período no qual se concentravam os homicídios; o Projeto 

Aprendiz, com foco na prevenção da violência entre adolescentes e 

jovens; a Casa Beth Lobo voltada à prevenção da violência contra a 

mulher; o monitoramento das estatísticas criminais pela GCM; e a 

realização dos Fóruns Itinerantes para discutir segurança pública nas 

diferentes regiões da cidade, são exemplos das ações que compõem 

a política municipal de Diadema (RICARDO;CARUSO,2007.p.109-

110). 

 

Esses elementos se integram na perspectiva esboçada na ação legal 

dada pela lei 13.022 de 22 de Agosto de 2014 cujas competências assim se 

expressam no artigo 5º desta mesma lei que esboçam uma forma de agir mais 

planejada e para além da ação reativa de uma polícia repressora, mas ações 

coordenadas de prevenção e fiscalização de posturas: 

 

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 

administrativa, visando a contribuir para a normatização e a 

fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; [...]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 (BRASIL,2013). 

 

Outro elemento que se faz necessário é o entendimento que a prefeitura 

ao instalar uma política de segurança pública se faz ao estabelecer critérios que 

vão além da simples atividade de patrulhamento, mas sim o entendimento que 

que a violência possui uma dinâmica própria e que se faz necessário entender 

esse movimento no próprio munícipio. 

 

Para que o município tenha condições de implantar políticas locais de 

prevenção da violência, é importante realizar um processo composto 

por algumas etapas fundamentais. 

A primeira delas é a realização de um diagnóstico preciso sobre a 

situação da violência e da criminalidade, bem como sobre os 

programas e outras potenciais soluções em andamento. A segunda é 

a elaboração das estratégias de intervenção, ou seja, a formulação de 

um plano de ações focado nos problemas priorizados a partir do 

diagnóstico. A terceira etapa é a execução do plano de ações. O 

monitoramento de todo o processo e a avaliação do impacto e dos 

resultados alcançados pela política compõem a quarta etapa desse 

processo (RICARDO; CARUSO, 2007, p.115-116). 

 



 

Desse modo para que haja uma maior integração das relações há a 

necessidade de pensar as políticas de segurança como sociais: 

 

Juntamente com essas políticas sociais, as políticas públicas de 

segurança, elaboradas em parceria por prefeituras, agências policiais, 

associações de moradores e demais atores sociais, têm apostado em 

mecanismos de redução das oportunidades para o delito, tendo como 

referência a idéia de que prevenir é melhor do que punir. Programas 

de redução do consumo de álcool e de drogas, pautados pela 

perspectiva da redução dos danos e pela adesão voluntária, trazem 

resultados efetivos na redução da violência doméstica e interpessoal 

(AZEVEDO, 2006, p.41). 

 

Esse paradigma de proximidade da Guarda Municipal com a comunidade 

propiciada pela efetividade dos direitos sociais garante uma nova forma de 

policiamento na qual a segurança se dará muito mais na comunidade do que a 

proteção individual em regiões movimentada mas, sim, pensada como um 

projeto sistêmico que envolve a comunidade: 

 

A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve 
um conjunto de ações públicas e comunitárias, visando assegurar a 
proteção do indivíduo e da coletividade e a aplicação da justiça na 
punição, recuperação e tratamento dos que violam a lei, garantindo 
direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico porque envolve, 
num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de 
competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade 
organizada, interagindo e compartilhando visão, compromissos e 
objetivos comuns; e otimizado porque depende de decisões rápidas e 
de resultados imediatos. 
A polícia cidadã, sintonizada e apoiada pelos anseios da comunidade, 
só terá sucesso se estiver voltada para a recuperação de quem ela 
prende, pois, caso contrário, será simplesmente uma polícia formadora 
de bandido, quer dizer, ela vai recrutar bandido, vai marginalizar ainda 
mais. É necessário incluir, nesta análise, todo o sistema de persecução 
penal e de política social. Esta é a tarefa que precisa ser desenvolvida 
(BONGOCHEA et al,2004, p.118-119). 

 

 

A Guarda Municipal, desse modo, atuando mais próximo a comunidade 

poder proporcionar um maior conhecimento dos anseios locais e também 

proporcionar uma rede de atuação mais eficiente na garantia aos direitos sociais 

mais democrática. 

Um elemento que dará essa condição é o fortalecimento das ouvidorias 

exposto no artigo 13º da lei federal 13.022 de agosto de 2014: 



 

 
II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação 
à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de 
servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar 
reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de 
seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor 
soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos 
interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta 
(BRASIL, 2013). 

 

Esse elemento propiciará, juntamente com uma ação do poder público e 

da descentralização local das atividades da Guarda Municipal, um entendimento 

das relações sociais e das demandas locais dentro do município de 

entendimento das relações sociais e estar presente em todos os locais: 

 
Uma polícia cidadã tem de estar presente em todos os bairros, na 
forma real ou potencial, atuando com ênfase na prevenção dos delitos, 
especialmente naqueles locais de maior vulnerabilidade social e de 
elevado nível de conflitualidade. É claro que isso é muito complexo e 
depende da visão de mundo. Tudo isso proporciona um campo 
profundo para discussões, porque não são coisas que podem ser 
resolvidas com uma pequena conversa, numa entrevista com curto 
tempo de duração. Entretanto, como elemento para futuro debate, 
pode-se aprofundar elementos dessa visão do mundo. A polícia 
tradicional parte do princípio de que existe dois mundos: o do bem e o 
do mal. 
A polícia de controle (tradicional) parte com essa visão, ou seja, o 
traficante é o traficante e o cidadão é o cidadão, por exemplo.  
O controle social de uma polícia cidadã é aquele que sai da sociedade 
e entra para a polícia. É uma visão completamente diferente da 
atualmente existente. Para a Polícia Civil o assunto é mais temido do 
que para a Polícia Militar. O próprio Ministério Público, que tem como 
uma de suas responsabilidades o controle da polícia, afirma que essa 
tarefa é difícil. Para a sociedade, que carece de segurança pública, o 
peso é maior. Há muito tempo a sociedade está afastada dessa 
discussão (BONGOCHEA et al,2004, p.140). 

  

 
Justamente pela capacidade da guarda municipal de estar mais próximo 

do cidadão que ela pode fazer essa mediação e também trabalhar na construção 

de um espaço democrático de uma segurança cidadã, sendo essa tipicamente a 

função da guarda municipal, a de atender e compreender as demandas sociais 

e encaminhar em uma solução conjunta. 

 

Considerações Finais 

 

O modelo de atuação polícia tradicional, baseado na reação a situações 

e bem como atuação em relação a classes perigosas se encontra em crise, bem 



 

como não conseguindo corresponder na garantia a segurança da sociedade 

além de gerar um conflito social 

O distanciamento dos órgãos da segurança pública da sociedade 

construiu mais um elemento de repressão social do que a garantia de uma justiça 

social e proteção individual, na qual se criou um cinturão sanitário entre os bons 

e os maus da sociedade e promoveu mais a tutela por parte do Estado do que a 

construção da cidadania. 

A Guarda Municipal, em sua vocação por atender as demandas mais 

locais da sociedade por se localizar justamente no munícipio, nua zona de 

atuação territorial local pode justamente trabalhar na construção de uma 

segurança cidadã na qual o foco é ouvir as demandas da cidade e das 

comunidade, entender o processo de exclusão social do município e atuar 

conjuntamente a sociedade na superação da violência e criminalidade não de 

forma repressiva, mas sim na compreensão das dinâmicas sociais, no 

empoderamento, fortalecer a comunidade para que ela possa também agir em 

prol de si mesmo na sua própria formação social e não apenas no aspecto 

institucional dos agentes de segurança pública. 

Desse modo, ao atuar mais próximo da comunidade a Guarda Municipal 

pode justamente construir laços com a localidade e também construir canais de 

acesso por parte da própria comunidade do processo deliberativo da ação da 

Guarda Municipal, desse modo empoderando a comunidade e democratizando 

a segurança pública. 
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