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Resumo 

 

 

JESKE, Henrique. A Guarda e o Pacto: Um estudo de inspiração etnográfica 

em Pelotas. 2021. 76f. Trabalho de Conclusão de Curso. Bacharelado em 

Ciências Sociais, Instituto de Sociologia e Política, Universidade Federal de 

Pelotas. Pelotas, 2021. 

 

 O presente estudo é uma abordagem de inspiração etnográfica junto à 

guarda municipal do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Baseia-se em 

uma série de entrevistas coletivas realizadas em sete ocasiões, com vinte e 

nove diferentes sujeitos, homens e mulheres, cujas atuações profissionais 

variam de três meses, até mais de três décadas de serviço. As entrevistas 

ocorreram entre os meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, todos nos 

perímetro urbano de Pelotas. No município, vigora desde o mês de agosto de 

2017 a política pública de segurança denominada Pacto Pelotas pela Paz, cujo 

poder executivo detém nestes profissionais a força policial municipal. Como 

neste caso, quando inseridas em uma dinâmica de municipalização da 

segurança pública, as guardas municipais ocupam posição central para um 

bom desenvolvimento, vendo tal centralidade duplicar-se em experiências que 

buscam uma aproximação do conceito de Segurança Cidadã. No entanto, a 

discussão sobre o papel das guardas municipais ganhou novas roupagens 

após a atribuição do poder de polícia administrativa a estas entidades por meio 

da lei número 13.022/2014, não resultando, porém, em um consenso sobre seu 

papel. Ao longo desta pesquisa foram obtidos relatos que orientaram a 

construção de uma significação do ofício desta guarda municipal com as suas 

próprias vozes, abrangendo noções sobre a atuação policial, legitimidade, 

relação com a comunidade local e gestores, lutas trabalhistas, entre outras 

contribuições que objetivam contribuir com o debate no campo do 

conhecimento das ciências sociais.  

 

 

Palavras-chave: guarda municipal; segurança pública; municipalização; 

etnografia 
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Resumen 

 

 

JESKE, Henrique. La Guardia y el Pacto: Un estudio de inspiración 

etnográfica en Pelotas. 2021. 76f. Trabajo de Conclusión de Curso. 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Instituto de Sociología y Política, 

Universidad Federal de Pelotas. Pelotas, 2021. 

 

El presente estudio es un acercamiento de inspiración etnográfica con la 
guardia municipal de la ciudad de Pelotas, en Rio Grande do Sul. Se basa en 
una serie de entrevistas colectivas realizadas en siete ocasiones, con un total 
de veintinueve individuos distintos, hombres y mujeres, cuyas actividades 
profesionales van desde tres meses hasta más de tres décadas de servicio. 
Las ocasiones de entrevista tuvieron lugar entre los meses de septiembre de 
2020 y enero de 2021, todas en el perímetro urbano de Pelotas. En el 
municipio, la política de seguridad pública de nombre Pacto Pelotas por la Paz 
se encuentra vigente desde agosto de 2017, cuyo poder ejecutivo tiene la 
policía municipal en estos profesionales. Como en este caso, al insertarse en 
una dinámica de municipalización de la seguridad pública, las guardias 
municipales ocupan un lugar central para un buen desarrollo, al ver que dicha 
centralidad se duplica en experiencias que buscan una aproximación al 
concepto de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, la amplia discusión sobre el 
rol de los guardias municipales cobró nuevas formas luego de la atribución del 
poder de policía administrativa a estas entidades a través de la ley número 
13.022 / 2014, entre tanto, no resultó en un consenso sobre su rol. A lo largo de 
este proceso de investigación se obtuvieron contribuciones que orientaron la 
construcción de un significado del rol de este guardia municipal a través de sus 
propias voces, abarcando nociones sobre la acción policial, legitimidad, 
relación con la comunidad local y gestores, luchas laborales, entre otros 
aportes que, a través de las herramientas de las ciencias sociales, pretende 
contribuir al debate en este campo del conocimiento. 

 

 

Palabras-clave: guardias municipales; seguridad pública; municipalización; 

etnografía 
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Introdução 

 “Disso eu não posso falar porque eu não conheço. Conheço mais as 

nossas atribuições. Seria importante que eles mostrassem para nós, já que 

tratam a Guarda como ferramenta muito importante do Pacto.” Assim 

respondeu um homem, agente da Guarda Municipal (GM) atuante na cidade de 

Pelotas quando questionado sobre atividades de cunho social voltadas à 

prevenção da criminalidade propostas pelo governo do município de Pelotas. 

Quando perguntados sobre suas atribuições e sua participação na elaboração 

das ações, outro agente, também homem, pede a palavra no grupo: “Quando 

chega para nós, é para agir, é para a ação. O que vêm já vem pronto, não 

participamos da elaboração.”  

Norteado por estas e outras falas, o presente estudo concentra-se no 

fenômeno empírico da segurança pública no município de Pelotas/RS, a partir 

das percepções de agentes da Guarda Municipal atuantes na zona urbana e 

rural. Estes estão inseridos além de suas atividades corriqueiras, no processo 

de aplicação das práticas elaboradas a partir do programa denominado Pacto 

Pelotas pela Paz. Este foi implementado pelo governo municipal de Pelotas em 

agosto de 2017 com o apoio da Organização não governamental (ONG) 

Comunitas1 e em uma parceria técnica com o Instituto Cidade Segura, 

responsável pelo diagnóstico inicial do cenário. 

 Sendo a segurança pública um assunto ligado ao governo federal e 

estadual2, se observa consequente responsabilidade assumida pelas 

corporações policiais destas esferas sobre as ações de enfrentamento à 

 
1Organização da sociedade civil voltada ao fomento de pacto coletivo entre setores para o 

desenvolvimento sustentável do país, conforme descrito em http://www.comunitas.org. Acesso em 15 de 

março de 2021. 

 

2De acordo com o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 144. 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: I -polícia 

federal; II -polícia rodoviária federal; III -polícia ferroviária federal; IV -polícias civis; V -polícias 

militares e corpos de bombeiros militares. 

 

http://www.comunitas.org/
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criminalidade. Todavia, o advento da Constituição Cidadã, em 1988, propiciou 

o alargamento conceitual do tema ao inserir questões sociais e direitos 

humanos, oportunizando a associação do poder público e da sociedade civil na 

veiculação de projetos e práticas. Igual constituição contém o parágrafo que 

delega aos municípios a criação das guardas municipais, com intuito de 

proteger instalações, bens e serviços, tornando tal instituição ferramenta 

partícipe na segurança pública, ainda que limitada neste momento inicial.  

 Posteriormente, a fim de instituir norma geral para a atuação, o Estatuto 

Geral das Guardas Municipais3 traz consigo notável mudança nas atividades 

destas instituições, retirando-as de uma anterior tutela de bases 

jurisprudenciais empíricas e legitimando o serviço junto à comunidade. A partir 

de então, editada a lei supracitada, a guarda municipal, órgão de segurança 

pública, passa a gozar de poder de polícia com o intuito da promoção da ordem 

pública, ampliadas as suas responsabilidades às pessoas, além do patrimônio 

público. 

Por sua vez, o governo municipal de Pelotas seguiu processo 

comumente observável em municípios brasileiros nas últimas décadas, 

assumindo grande parte das responsabilidades referentes à segurança pública. 

Como parte desse processo de municipalização surge o programa Pacto 

Pelotas pela Paz (PPPP), que é apresentado com o propósito de redução de 

homicídios e demais formas de criminalidade mediante a instauração de 

diversos projetos subdivididos em cinco eixos de atuação: prevenção social, 

policiamento e justiça, urbanismo, tecnologia e fiscalização administrativa. 

Conforme veiculado pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Pelotas4 

em publicação referente aos três anos de instauração do programa, este é 

descrito como ação que visa uma transformação em longo prazo de um 

comportamento social onde a violência seria observada como banalizada. A 

prefeitura se apresenta como responsável pela integração de múltiplos setores 

 
3De acordo com a Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2014.Art. 2º Incumbe 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.  

 
4Disponível em: http://www.pelotas.com.br/noticia/pacto-pela-paz-um-acordo-para-o-futuro-de-pelotas. 

Acesso em 17 de março de 2021.  

http://www.pelotas.com.br/noticia/pacto-pela-paz-um-acordo-para-o-futuro-de-pelotas
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da sociedade, com a responsabilidade da promoção de uma cultura de paz e 

redução da violência e criminalidade em espaços de convivência (sic)5. 

O programa possui apontamentos para um efeito potencial de sua 

aplicação, porém não existiu até o momento da realização deste estudo um 

aferimento de seus impactos por parte do governo municipal. Foi acordada a 

elaboração de uma avaliação externa, apresentada em janeiro de 2020, cujos 

autores foram Doriam Borges, Emiliano Rojido e Ignacio Cano, pesquisadores 

do Laboratório de Análise da Violência (LAV), da Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ), com o financiamento da ONG Open Society Foundation. A 

avaliação propõe a visualização dos resultados agregados do programa, com 

especial intuito de responder se o PPPP foi capaz de reduzir a taxa de 

homicídios na cidade. Em menor escala, esta análise versa também sobre a 

apresentação de pontos fracos e fortes do programa, a partir de elementos 

advindos da pesquisa qualitativa (BORGES; ROJIDO; CANO, 2020). Neste 

processo, os autores citam como fontes de informação um vasto conjunto de 

indivíduos integrados direta ou indiretamente ao programa, incluindo policiais 

civis e militares, bem como agentes da Superintendência dos Serviços 

Penitenciários (Susepe), mas excluindo como fonte de informação os agentes 

da guarda municipal. 

 A partir do acesso obtido aos materiais de divulgação, marketing e 

planilhas de dados do PPPP, se faz perceptível a recorrente atribuição de 

encargos à Guarda Municipal, sugerindo demarcada importância desta 

instituição nas tomadas de ação cujas determinações estão sob domínio do 

poder municipal. Assim, propondo um olhar sociológico sobre a violência e a 

criminalidade no município, bem como às ações voltadas a prevenção e ao 

enfrentamento estabelecidas pelo PPPP, a presente pesquisa se dedica a 

escuta aos e às agentes da GM.  

 Conforme constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), há um expressivo aumento de municípios que declaram contar com 

uma GM armada. Segundo o IBGE, em matéria publicada no mês de dezembro 

 
 
5Disponível em: http://www.pelotas.rs.gov.br/pacto/. Acesso em 16 de março de 2021. 
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de 20206 referente à Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), a 

proporção de municípios com guardas municipais armadas subiu para 22,4% 

em 2019, um aumento de 6,8% quando comparado ao número de declarantes 

em 2014. Os dados da pesquisa mostraram ainda que no tocante ao efetivo 

destas instituições espalhadas pelo território nacional apenas 15,6% são 

mulheres, tendo este número sofrido um aumento considerado modesto 

quando comparado ao dado colhido em 2009, onde as mulheres 

representavam 13,4% do total. 

A GM do município de Pelotas, aqui analisada, foi fundada no dia 09 de 

fevereiro de 19907, pelo então prefeito José Anselmo Rodrigues, do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT). No ato de instauração, está descrita a extinção 

das funções de vigilante8, até então vigentes no município, sendo as pessoas 

que desempenhavam esta função, integradas aos novos cargos e 

denominadas guardas municipais. Atualmente, a GM é composta por 185 

guardas, sendo 163 homens e 22 mulheres, cujas funções são classificadas 

por ordem hierárquica: Comando, Supervisor Operacional, Supervisor 

Administrativo, Coordenador de Atuação, Coordenador Setorial e demais 

Guarda Municipais sem função de chefia. Estes profissionais estão distribuídos 

em prédios públicos, trabalho administrativo, patrulha urbana e patrulha rural9. 

Desde a fundação da instituição, decorreram três seleções públicas para 

ocupação dos cargos; a primeira em 1991. Passado longo período uma 

segunda ocorreu somente em 2011 e, com o PPPP já estabelecido no 

município, a terceira ocorreu em 2019. De igual importância neste estudo, foi 

criada no ano de 2017 a Secretaria de Segurança Pública (SSP), descrita como 

 
6Disponível em:https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/29570-proporcao-de-

municipios-com-guarda-municipal-armada-sobe-para-22-4.html. Acesso em 15 de março de 2021. 

7Lei nº 3284 de 09 de fevereiro de 1990 - Art. 1º - Fica criada a Guarda Municipal, instituição 

uniformizada, destinada a proteção dos bens, serviços e instalações do Município, órgãos subordinado 

diretamente à Secretaria Municipal de Governo. 

8Previstas na Lei n° 3.115/88. 

 
9Dado obtido através do serviço de mensagens instantâneas Whatsapp, junto ao Observatório de 

Segurança Pública do município.  

https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/29570-proporcao-de-municipios-com-guarda-municipal-armada-sobe-para-22-4.html
https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/29570-proporcao-de-municipios-com-guarda-municipal-armada-sobe-para-22-4.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/18172013/art-1-da-lei-3284-90-pelotas
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responsável pela gerencia de ações e políticas públicas que visam à proteção 

da sociedade e do patrimônio público10. É esta secretaria o órgão coordenador 

da GM, abrangendo também a patrulha rural e o Grupo de Ações Rápidas 

(GAR), bem como a administração do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e o 

acompanhamento de imagens da cidade realizado pelo Centro Integrado de 

Vídeomonitoramento (Ciom), além de projetos educativos. 

Neste sentido, são denotadas as transformações sucedidas na GM 

atuante em Pelotas, que acompanha a marcha das demais instituições de 

mesmo caráter trabalhando em outros municípios brasileiros. Ao mesmo 

tempo, estas vivenciam as suas próprias transformações enquanto órgão 

mantido sob a égide do Poder Executivo municipal e emergem novos 

questionamentos a respeito do trabalho que prestam estes agentes à 

comunidade local, sendo esta dúvida reforçada por sua integração ao 

programa de segurança pública em andamento, igualmente novo aos olhos da 

população. 

  São questões que giram em torno de quem são estas pessoas que 

passam de trabalhadores e trabalhadoras concentrados no mantenimento do 

patrimônio público, a agentes armados e visivelmente equipados, detendo o 

poder legitimado pelo Estado de limitar ou disciplinar interesses e liberdades 

individuais em prol do interesse público.  

Notadamente estes profissionais vivenciam uma dupla relação com seus 

concidadãos e com o município onde atuam, sendo eles habitantes igualmente 

aplacados pelos problemas inerentes ao ambiente urbano local, e agentes 

aplicadores da lei e da ordem neste mesmo cenário. 

Levando em conta este caráter de proximidade com a sociedade à qual 

serve, este estudo toma forma junto de uma pré-concepção de um novo molde 

das práticas de policiamento, ou ao menos de um precedente observado para 

que a instituição exista de modo distinto. Isto, tendo em vista que a violência no 

Brasil é tanto um assunto de polícia quanto um problema das próprias polícias, 

e que a GM tem maior potencial, dada esta proximidade, de agir além de ações 

 
10Disponível em: https://www.pelotas.com.br/governo/ssp. Acesso em 15 de março de 2021. 

 

https://www.pelotas.com.br/governo/ssp
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simplistas ou da reprodução militarizada do ato de policiar. Bretas e Morais 

(2010) relatam à época que a produção acadêmica concentrada no tema das 

guardas era escassa e muito recente, e que toda ela, inclusive a destes 

autores, corroboravam com a possibilidade da construção de algo novo, 

sugerindo atores distintos dos modelos existentes. A presente pesquisa 

intenciona agregar-se a este último grupo. 

Percebida a problemática da incógnita que paira em torno das guardas 

em sua nova roupagem e atribuições, onde mesmo contando com estatuto 

próprio podem diferir em muito nas suas práticas ao longo do território nacional, 

esta pesquisa propõem documentar as compreensões dos agentes locais 

sobre si próprios. 

Buscou-se alcançar as noções destas pessoas em seu duplo viés; 

enquanto profissionais e habitantes da cidade (no que diferem de muitos 

policiais militares, por exemplo). Assim, foram abordados aspectos laborais, 

relações de trabalho com colegas de profissão, gestores e população em geral, 

e visões construídas no contato direto com atividades criminais e os indivíduos 

que as praticam.  

Objetiva-se com isto extrair as noções que estes agentes nutrem acerca 

de sua atividade, a fim de atribuir um sentido aos e às agentes da GM, 

esculpido por suas próprias falas, e responder se houve e qual foi o impacto 

que o Pacto Pelotas Pela Paz causou em suas atividades laborais, permitindo 

um acesso mais preciso à população e a comunidade acadêmica sobre as 

práticas que orientam estes profissionais responsáveis entre outras coisas, 

pela promoção de uma cultura de paz11. 

Para tais feitos, a estrutura textual é dividida em três capítulos onde 

serão descritos primeiramente dados introdutórios sobre o município em 

questão, facilitando a compreensão sobre fundamentais aspectos históricos, 

índices de violência da cidade em relação ao estado do Rio Grande do Sul e 

demais indicadores úteis a uma melhor ilustração do cenário municipal, bem 

 
11Um dos valores da instituição, verificáveis em: 

https://web.archive.org/web/20170812172004/http://www.pelotas.com.br/guarda-municipal/ Acesso em 

14 de março de 2021. 

https://web.archive.org/web/20170812172004/http:/www.pelotas.com.br/guarda-municipal/
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como especificidades em torno do Pacto Pelotas pela Paz. O capítulo dois 

informará a respeito da municipalização da segurança pública no cenário 

nacional, fazendo uso das contribuições científicas de pesquisadoras 

dedicadas ao tema e relacionando suas descobertas ao que se observa deste 

fenômeno na cidade de Pelotas, servindo a própria guarda municipal como um 

termômetro deste fenômeno.  

Por fim, o capítulo três é dedicado aos relatos de agentes da guarda 

municipal sobre suas noções enquanto profissionais da segurança pública 

administrados diretamente pelo poder executivo municipal, e inseridos no 

PPPP corrente no município. Estando atuantes e sendo centrais nesta esfera, 

tornam-se capacitados pela experiência a descrever suas atuações sob uma 

ótica do cotidiano, construindo sentido próprio a ser levado em consideração 

para uma construção mais precisa do conhecimento sobre assuntos 

relacionados à violência no cenário local e às Guardas Municipais em caráter 

geral no que tange esta prática laboral, além de atribuir sentido próprio aos 

agentes locais.  

 

Nota metodológica: estudo de caso de inspiração etnográfica 

 

Esta pesquisa deve ser compreendida como um estudo de caso de 

inspiração etnográfica. Em um primeiro momento foram reunidos, por meio de 

uma revisão bibliográfica, o material científico referente às guardas municipais, 

municipalização da segurança pública, violência urbana, criminalidade e 

policiamento ostensivo, preventivo e comunitário. Somado ao material 

científico, fez-se a coleta e acompanhamento de material jornalístico em seus 

múltiplos veículos, onde havia referência a situação da segurança pública no 

município de Pelotas e região, e ao Pacto Pelotas pela Paz em sua 

apresentação à sociedade, aplicação e andamento, além de informes policiais 

diários em websites e periódicos científicos.  

Também se acompanhou de modo sincrônico duas transmissões ao vivo 

nas quais participou Paula Schild Mascarenhas, prefeita em exercício no 
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município, pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A primeira foi 

realizada pelo Instituto Cidade Segura na plataforma Youtube, na data de 25 de 

junho de 2020, a qual foi denominada “O papel do município na segurança: 4 

experiências exitosas”. A segunda ocorreu na mesma plataforma, veiculada 

pelo canal Emoções para a Paz, no dia 3 de setembro de 2020, e contou com o 

título “Estratégias de prevenção da violência no Pacto Pelotas pela Paz”. Nesta 

segunda transmissão participaram também três outros profissionais de carreira 

da prefeitura do município, responsáveis por projetos de cunho social no 

programa. Foram finalmente explorados dados históricos referentes ao 

município, com intuito de uma mais fina compreensão da situação atual da 

cidade e sua formação ao longo dos anos.  

Seguido disso, se obteve acesso ao material publicitário resumido do 

PPPP, onde consta uma pesquisa de opinião sobre vitimização, realizada pelo 

Instituto de Pesquisa de Opinião (IPO). Nesta, o público alvo foram os 

munícipes da cidade de Pelotas, e a técnica utilizada está descrita como 

quantitativa probabilística aleatória com entrevistas domiciliares e entrevistas 

pessoais (face-to-face) em setores censitários da cidade. Esta contou com 

1.004 entrevistas realizadas entre 17 e 25 de julho de 2017. Foi oportunizado 

pelo Observatório de Segurança Pública do município, igual acesso ao material 

de apresentação do programa e dados panorâmicos, junto de avaliação 

estatística dos índices de criminalidade em 2017, 2018 e 2019, com a 

especificidade de períodos analisados referentes a cada tipo de crime, 

devidamente apontados no material, este realizado pelo próprio órgão e 

utilizado na primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-

M) do ano de 2020.  

Incluso ao conjunto de materiais produzidos e cedidos pelo Observatório 

da Segurança Pública, foi acessada a apresentação dos dados dispostos de 

forma gratuita e aberta à comunidade no 2° Fórum de Segurança Pública, 

realizado no auditório Dom Antônio Zattera, da Universidade Católica de 

Pelotas (UCPel) no dia 31/05/2019. Nesta foram apresentados de forma mais 

minuciosa as atividades do PPPP. Este documento facilitou a compreensão 

sobre as propostas de cunho social do programa, eixos de prevenção, 

atividades de trabalho integrado entre as instituições e projetos do específico 



 17 

eixo de prevenção social, cuja responsabilidade é descrita como pertencente 

ao Comitê Integrado de Prevenção (CIP). 

Depois de estabelecido o arcabouço teórico sobre a temática abordada e 

um conjunto informacional sobre o cenário em questão, sua situação e sobre 

os agentes atuantes no contexto da violência e atividade em torno da 

segurança pública, passou-se a pensar os atores da GM local como fonte 

fidedigna de informação e auxílio na construção do conhecimento sobre a 

violência, dada a evidente relação do fenômeno com a necessidade da 

existência dos agentes da lei. 

Amparado pelo trabalho realizado por Theophilos Rifiotis (1997), onde o 

autor apresenta a ideia de que em uma abordagem vivencial, anexada às 

atividades concretas é que se pode começar a pensar a violência em sua 

concretude, foi construído um roteiro piloto contendo questionamentos 

pensados para uma aplicação semi-estruturada, em entrevistas individuais ou 

coletivas, conforme permitissem os encontros que deveriam ainda ser 

combinados com os profissionais. O teor deste questionário foi construído em 

grupos de perguntas subdivididos da seguinte forma: Questionamentos iniciais 

sobre tempo de serviço, função no interior da instituição, perspectivas e 

apontamentos pessoais sobre o trabalho; Percepções sobre o trabalho no 

município e as particularidades da violência na localidade; Percepções sobre o 

PPPP e alterações no modelo de trabalho antes e depois do programa; 

Aspectos de gênero e suas implicações no tocante ao convívio e às práticas 

laborais; Impressões sobre convívio com colegas, superiores, gestão municipal 

e população em geral e por último, considerações finais a serem feitas 

livremente pelos entrevistados. 

 Deste processo, foi iniciada a busca por agentes dispostos a ceder seus 

pareceres. Retomada a contagem de guardas atuantes no município, foi 

estabelecido um mínimo de 10% do contingente da instituição, o que totalizaria 

19 guardas (18,5 mais precisamente), do montante de 185 agentes atuantes, 

pensando este número como suficientemente vasto para a obtenção de 

percepções diversas, sem a pretensão de postular qualquer pontualidade 

explicativa definitiva. A busca por entrevistados potenciais se deu de modo 
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exploratório, mediante abordagem de profissionais em serviço, contato via 

aplicativos de mensagens instantâneas e fundamental colaboração do 

Observatório de Segurança Pública, que possibilitou encontros na própria sede 

da SSP em mais de uma ocasião. 

 

Empírico 

 

Ao final do processo exploratório do campo, foram angariadas sete 

situações de aplicação de entrevista, todas elas ocorrendo de modo coletivo. A 

primeira entrevista foi aplicada presencialmente no dia 03 de setembro de 

2020, às 09h, na sede da SSP que está localizada no terceiro andar da 

Estação Rodoviária de Pelotas. Nesta ocasião foram entrevistadas de forma 

presencial duas mulheres atuantes há nove e trinta anos na GM, e um homem, 

atuante há nove anos. Neste processo inicial foi validado o roteiro de 

entrevistas piloto, sendo apenas suprimidas algumas questões que se faziam 

redundantes, como foi possível verificar nesta aplicação em campo. 

A segunda aplicação de entrevista ocorreu também no dia 03 de 

setembro de 2020 de forma presencial, às 09h45min, na sede da SSP. O 

processo de entrevista começou inicialmente com um homem atuante há nove 

anos na GM. Decorridos 12 minutos de entrevista, uniram-se ao entrevistado 

inicial outros dois homens, cujos tempos de atuação eram no dado momento 

de 29 anos para o primeiro, e três meses para o segundo. 

A terceira ocasião de aplicação de entrevista presencial ocorreu no dia 

04 de setembro de 2020, às 11h, na Unidade Básica de Saúde do bairro Santa 

Terezinha na cidade de Pelotas. Neste dia foram entrevistados dois agentes, 

cujos tempos de atuação eram de nove anos para o primeiro e três meses para 

o segundo. Após este momento específico, foram obtidas informações 

anteriormente desconhecidas e trazidas à luz pelas falas dos entrevistados, 

foram agregadas ao roteiro de entrevistas algumas abordagens mais 

específicas no que se refere aos conflitos relacionados às questões de direitos 

trabalhistas por parte dos profissionais, somadas ainda a outras questões 
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direcionadas à sensação ou não de valorização diante de gestores e 

sociedade. Tal modificação deve ser entendida como um refino do trabalho 

etnográfico. Ao tratar sobre a escuta e observação por parte do pesquisador 

em campo, Florence Weber (2009, p. 27) assinala que “É justamente da 

confrontação entre suas próprias classificações a priori e as classificações 

nativas que pode nascer um instrumento de conhecimento.” 

Ajustado o roteiro, a quarta ocasião de entrevista ocorreu no dia 13 de 

outubro de 2020, às 12h40min via vídeochamada, tendo sido pactuada 

anteriormente com os entrevistados que foram abordados enquanto prestavam 

serviço na zona central de Pelotas. Realizou-se uma entrevista simultânea com 

um homem e uma mulher cujos tempos de serviço na data eram 

respectivamente de nove anos e de quatro meses. 

A quinta ocasião de entrevista se deu no dia 16 de outubro de 2020, às 

17h30min de forma presencial em via pública, no bairro Cohab II. Na ocasião, 

colaboraram com a pesquisa três guardas municipais, todos homens, cujos 

tempos de serviço são de nove anos para dois deles e quatro meses para o 

terceiro, na data da realização. Esta entrevista foi aplicada de forma mais 

resumida devido ao apuro de suas atribuições no momento e diante da 

negativa unânime dos entrevistados ao serem solicitadas suas permissões 

para que a conversa fosse gravada, a fim de ser posteriormente transcrita. 

Na sexta oportunidade, esta de grande impacto para a pesquisa devido 

às circunstâncias de realização, contou com dezesseis agentes, sendo treze 

homens e três mulheres. Três pessoas presentes nesta entrevista já haviam 

cedido seus pareceres em encontros anteriores, porém contribuíram 

novamente nesta nova ocasião. O encontro aconteceu às 09h30min do dia 12 

de novembro de 2020, em sala de conferências na SSP, onde os e as agentes 

passavam por uma capacitação. Na data, um guarda, homem, prestava seus 

serviços há trinta e quatro anos, três homens e uma mulher prestavam serviço 

há trinta anos, dois homens e uma mulher tinham vinte e nove anos de 

atuação, seis homens e uma mulher atuavam há nove anos e apenas um 

guarda presente servia à instituição há poucos meses. 
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O sétimo e último encontro para aplicação de entrevista ocorreu no dia 

22 de janeiro de 2021, às 10h15min, outra vez na Unidade Básica de Saúde do 

bairro Santa Terezinha. Nesta oportunidade, participaram três agentes, todos 

homens, com vinte e nove anos de contribuição para um deles e nove anos 

contabilizados pelos outros dois. 

Ao final do processo de coleta de informação em campo, foram reunidos 

os relatos de vinte e nove guarda municipais, ou trinta e dois se contabilizados 

aqueles e aquelas que participaram em mais de uma ocasião, contribuindo de 

forma distinta em cada uma das ocasiões. Do número inicial pré-estabelecido 

como mínimo aceitável para este estudo, que previa alcançar 10% do 

contingente ativo da instituição, se obteve a colaboração de aproximadamente 

15,7% deste grupo, superando a expectativa inicial. 

Em todos os encontros foi solicitada a permissão dos entrevistados para 

que a conversa fosse registrada em áudio, garantindo-lhes o anonimato12. Das 

permissões obtidas e registros feitos, seguiu-se processo de transcrição das 

falas para posterior categorização e análise amparada pela revisão 

bibliográfica. Associado ao processo de aplicação do roteiro semi-estruturado 

de entrevistas foi construído paralelamente um caderno de campo, que em 

consonância com o pensamento de Weber (2009), incluiu anotações mais ou 

menos estruturadas, sem coerência prevista, escritos imediatamente após as 

entrevistas e acompanhando cada fase da investigação. 

Finalmente, o montante final de dados coletados ao longo do processo 

de investigação foi condensado e organizado de forma estruturada, a fim de 

preencher os devidos espaços categóricos conceituados para uma sólida 

obtenção dos objetivos desta pesquisa e a devida contribuição à comunidade 

em geral, entendida como público alvo da produção científica que visa o 

progresso das melhores condições possíveis de vida e do convívio social. 

 

 

 
12No texto seguinte, todos os entrevistados terão suas falas identificadas no masculino, visando aumentar 

a confidencialidade dado o número inferior de mulheres respondentes. Exemplo: Entrevistado A 
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Capítulo 1 – Pelotas e o Pacto Pelotas pela Paz (PPPP) 

 Ao tratar assuntos relacionados à Pelotas, é necessário compreender, 

ou ao menos brevemente percorrer partes estruturantes do vasto conteúdo 

histórico e geográfico sobre o município. Tal entendimento se faz fundamental 

em qualquer investigação sobre quaisquer fenômenos atrelados à realidade 

dos cenários de ocorrência, a fim de que o investigador ou investigadora 

aproxime-se do cerne das questões analisadas, facilitando inclusive uma ótica 

mais apurada sobre aquilo que está alicerçado sob o mundo real, inteligível e 

consequentemente investigável, e o que paira no campo da ficção – ainda que 

esta última compreenda brilhantes universos em se tratando da Pelotas de, por 

exemplo, Lobo da Costa13. 

 No último dado colhido em censo demográfico no ano de 2010, o IBGE14 

documentou 328.275 habitantes no município, tendo o instituto disponibilizado 

também a última estimativa realizada no ano de 2020 que contabilizou 343.132 

pessoas. Este número faz do município a terceira maior cidade do Rio Grande 

do Sul em número de habitantes, ocupando a sexagésima nona colocação se 

comparado aos demais municípios do país. Pelotas tem uma área territorial de 

1.609,708km². Neste espaço, estão divididas sete regiões administrativas, 

nomeadas: Areal, Barragem, Centro, Fragata, Laranjal, São Gonçalo e Três 

Vendas.15 

 Para tratar aspectos históricos, buscando compreender algumas 

características que compuseram a formação do município até sua condição 

atual, recorreu-se à terceira edição do Dicionário de História de Pelotas, 

organizado por Beatriz Ana Loner, Lorena Almeida Gill e Mario Osório 

Magalhães (2017).   

Orientando o entendimento daqueles e daquelas que são 

completamente desconhecedores do cenário em que se realizou o estudo, 

 
13Poeta, jornalista e teatrólogo pelotense, nascido em 1853. 

 
14Dados disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama. Acesso em 20/03/2021. 

 
15Disponível em: http://www.pelotas.com.br/storage/gestao-da-cidade/mapa_urbano_impressao.pdf. 

Acesso em 20/03/2021 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pelotas/panorama
http://www.pelotas.com.br/storage/gestao-da-cidade/mapa_urbano_impressao.pdf
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serão abordados brevemente alguns dos resultados presentes nos primeiros 

registros do século XX, a fim de relacionar fatores históricos ao 

desenvolvimento da violência.  

Em 1920, abolido o regime escravocrata no Brasil - que deixou 

profundas cicatrizes sociais, presentes até o período atual16 - as informações 

sobre a população pelotense apontam que cerca de 45.000 pessoas habitavam 

a zona urbana e aproximadamente 37.000 viviam na zona rural. Deste total, 

40.710 eram analfabetos.  

  Os censos realizados em 1940, 1950 e 1960 são apontados como 

veículos de informações mais completas, não obtidas anteriormente. Nestes 

respectivos anos houve substancial crescimento do número de pessoas que 

passaram a habitar Pelotas e, como efeito, compor a cidade. Em 1940, este 

número alcançou a marca de 104.533 pessoas, sendo 51% do sexo feminino 

frente a 49% do sexo masculino, distribuídos à densidade de 39,89 hab/km². 

Em 1950 o número subiu para 127.641 habitantes, distribuídos em 42,59 

hab/km². Nas duas décadas que compreendem o período entre 1940 a 1960, 

observou-se que o município seguiu fenômeno de crescimento populacional 

ocorrido em todo o Rio Grande do Sul, tendo o estado passado de três para 

cinco milhões de habitantes neste período. Pelotas possuía 176.575 habitantes 

em 1960 – um aumento de 40% em um espaço de vinte anos. 

  Deve-se perceber o crescimento populacional como um fenômeno que 

exige exímia execução das tarefas administrativas de gestores 

governamentais, uma vez que o aumento do número de pessoas buscando a 

obtenção de meios mais dignos de vida deve acompanhar oportunidades reais. 

Estas, em uma democracia representativa só são possíveis mediante às boas 

práticas desta representação em prol desta e de outras necessidades. Como 

 
16Sabe-se que as marcas deixadas pelo longo período de escravização e subjugo de pessoas negras tem 

reflexos específicos em fenômenos perceptíveis na contemporaneidade. O presente estudo não se 

concentrou neste assunto específico com o devido rigor científico e profundidade exigida pelo tema, 

portanto este não será abordado de forma densa ao longo do texto. 
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advento de uma realidade nem sempre tão ilustre, as cidades costumam 

crescer em paralelo aos seus problemas17. 

1.1 - Violência e Pacto 

 O caso do município de Pelotas não difere de muitos outros de 

semelhante porte no tocante a visíveis discrepâncias ao largo da área urbana, 

discrepâncias estas expressas, por exemplo, em aspectos das periferias ante a 

área central. Das distinções que extrapolam o aspecto físico destes ambientes, 

Ojima (2008) relata que os subúrbios deixam de apenas servir como refúgio ao 

que antes eram problemas dos antigos centros, passando a reproduzir 

problemáticas mais densas devido à dificuldade ou em certos casos, a total 

ausência de infraestrutura. Desta problemática destacaremos a segurança 

pública. 

 O Atlas da Violência, de 2019 (IPEA, 2019), que avalia dados referentes 

ao ano de 2017 sobre a violência no Brasil, conta com relatório específico 

denominado Retrato dos Municípios Brasileiros. Compreendendo que os 

homicídios são assunto a ser tratado como de primeira importância na 

segurança pública, neste é utilizado o conceito de taxa de homicídios estimada 

por 100 mil habitantes para cada município, onde é contabilizada a soma dos 

óbitos por agressão, óbitos por vias de intervenção legal e ainda o número de 

homicídios ocultos, ou mortes violentas com causa indeterminada (MVCIs). 

 No material, Pelotas figura entre o grupo dos municípios compreendidos 

como médios (entre 100 mil e 500 mil habitantes), estes apresentados em 

escala nacional como detentores de uma marcha menos acelerada da violência 

letal quando comparados os de pequeno porte(menos de 100 mil habitantes), 

ao longo de duas décadas (1997-2017). Em 2017, os municípios que possuíam 

mais de 100 mil habitantes totalizavam 310, em todo o Brasil. 

 Afunilando a análise e reduzindo o foco ao estado do Rio Grande do Sul, 

o Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019) aponta que dos 497 municípios 

 
17A Escola de Chicago, desde 1920 preocupou-se em dedicar um olhar ao crescimento dos centros 

urbanos e da criminalidade. Os estudos versam sobre o meio ambiente das cidades e a influência deste 

sobre a conduta criminosa, além de perceber o crescimento da criminalidade em paralelo à população das 

cidades. É destas contribuições que, entre outros fatores, passou-se a pensar meios de controle social 

informais para a redução e prevenção do crime. 
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gaúchos, apenas quinze possuem mais de 100 mil habitantes. Destes, foram 

três os que registraram mais de cem homicídios no ano de 2017, os três mais 

populosos do estado, respectivamente. Pelotas figura na terceira posição, 

contabilizando 107 homicídios neste ano, sendo a taxa estimada em 32,6 para 

cada 100 mil habitantes. No estado inteiro, a taxa de letalidade violenta é 

considerada baixa, e a mediana dos homicídios estimada é de 6,8 para cada 

100 mil habitantes. É apontado um maior índice de ocorrências desta natureza 

na região metropolitana, em torno da capital do estado. Porém, chama atenção 

que o número de ocorrências no município em questão, em 2017 o vinculou ao 

grupo de 120 municípios que, tendo seus dados agrupados, representaram 

50% dos homicídios ocorridos em todo o país.  

 É interessante para o andamento da presente pesquisa, mencionar o 

que conclui o Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019). Em linhas gerais, o 

documento denota reduções na prática de homicídios no Brasil diante dos anos 

anteriores, e aponta razões muito específicas para localidades onde esta 

redução não ocorreu, sendo a principal delas os embates entre facções 

criminosas18. São igualmente citados os eventuais processos exitosos de 

políticas públicas qualificadas, não sendo poupadas indicações para uma 

mudança da política criminal e do saneamento de execuções penais, sugerindo 

uso inteligente do sistema coercitivo e preceituando que a partir destas 

diretrizes “é possível o Estado retomar o controle dos cárceres e das condições 

que propiciam a paz.” (IPEA, 2019, p. 44) 

 Em consonância, casual ou consciente, com as contribuições do material 

específico que foi pormenorizado acima, o governo municipal de Pelotas lança 

o PPPP, em 11 de agosto de 2017. O programa gerou múltiplos olhares sobre 

o que propunha inicialmente e dividiu as opiniões da comunidade pelotense. Ao 

 
18Este trabalho acadêmico não tem como objeto as gangues e facções criminosas, mas de forma alguma 

ignora o imenso debate existente sobre o tema. Sabe-se que o tanto o apontamento existente no Atlas da 

Violência sobre a presença de facções e coletivos criminosos no norte e nordeste do Brasil, quanto outras 

questões que envolvem o tema do narcotráfico, da guerra às drogas, de coletivos criminosos no Brasil e 

na América Latina, exigem um aprofundamento que resultaria em um esforço textual inteiro para apenas 

começar a compreender o que já foi documentado em pesquisas de grande relevância. O trabalho de 

Fátima Souza (2007) sobre o Primeiro Comando da Capital, a produção de Thiago Rodrigues (2017) 

sobre o narcotráfico e a militarização nas Américas e as incontáveis contribuições sobre as Maras 

Salvatruchas e suas atuações na América Central e Estados Unidos, são alguns poucos exemplos que 

ilustram a vastidão da temática. 
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passo que direcionou esforços afinados aos resultados de produções 

científicas que apontaram a necessidade do uso de estatísticas, coleta de 

dados e intercomunicação das unidades de combate à violência, propôs 

também estratégias que foram compreendidas por muitos cidadãos e múltiplos 

órgãos como excessivamente limitadoras e como ameaçadoras às liberdades 

individuais.  

 No que tange aos avanços da segurança pública municipal, o 

fortalecimento do Observatório de Segurança Pública ocupa lugar de destaque 

na proposta de transformação do cenário. Segundo Aires e Collischonn (2019, 

p. 6) “o observatório é responsável por subsidiar com dados e resultados as 

duas reuniões que acontecem mensalmente, a do CIP e do GGI-M”. O órgão 

aponta nestas ocasiões, dados levantados sobre indicadores de Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLI) e crimes patrimoniais ocorridos no 

município. A prática orienta a construção de quadros facilitadores para uma 

percepção mais apurada de tendências e vulnerabilidades, orientando a 

tomada de ações direcionadas às carências identificadas na segurança do 

município. Somada às demais estratégias nascidas da PPPP, se evidenciam as 

criações da Patrulha Rural e do Grupo de Ação Rápida (GAR), ambos sendo 

braços da GM cuja instauração é anterior ao pacote de ações vinculadas ao 

PPPP. 

 Do Pacto emergem tomadas de ação completamente novas, porém cabe 

destacar que ações pré-existentes direcionadas à prevenção e ao combate à 

violência anteriores, também foram integradas à política pública. Dentre estas 

atividades concebidas anteriormente, faz-se importante grifar uma em 

especial,as operações integradas entre GM e demais forças policiais, havendo 

registros de outras ocasiões que incluíram agentes de vigilância sanitária, 

corpo de bombeiros, agentes de trânsito e representantes da Secretaria de 

Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU)19. A atividade é recorrente 

nas falas dos GM a serem expostas e utilizadas como fonte de conhecimento 

no capítulo três desta pesquisa, denotando sua importância. A prática das 

operações integradas é utilizada como estratégia de aumento da fiscalização 

 
19OPERAÇÃO INTEGRADA FISCALIZA BAIRROS – Disponível em: 

https://diariodamanhapelotas.com.br/site/operacao-integrada-fiscaliza-bairros/ Acesso em 24/03/2021 

https://diariodamanhapelotas.com.br/site/operacao-integrada-fiscaliza-bairros/
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em vias públicas e estabelecimentos, coibindo a atividade criminosa e 

perturbação do sossego. 

 Sendo o PPPP um veiculador de ações diversas, distribuídas nos cinco 

eixos em que se propõe agir, torna-se compreensível que algumas atividades 

previstas esbarrem com dificuldades ou na impossibilidade de execução. É o 

caso do código de convivência. O projeto de lei (PL) protocolado na Câmara 

Municipal de Vereadores em novembro de 201720, que fundamenta o mesmo, 

continha uma série de diretrizes comportamentais direcionadas aos cidadãos, 

regulamentando o poder de fiscalização administrativa do Poder Municipal, 

como estratégia descrita pela prefeita como uma “metodologia educativa, e não 

punitiva”21. Compondo esta, uma das propostas mais polêmicas versava sobre 

a regulação do consumo de álcool em espaços públicos - medida observável 

em diversos países sul-americanos e de outros continentes. O PL foi combatido 

por setores da sociedade civil, discutido por proprietários de estabelecimentos 

no município22 e contra posicionado por opositores políticos23, não sendo 

aprovado pela Câmara. Nesta proposta, uma vez mais a GM era descrita como 

central, representando ferramenta de policiamento administrativo nas sanções 

previstas as cidadãos cujo comportamento desviante fosse identificado, 

conforme se observa na Figura 1, extraída de um  material do PPPP. 

 
20PAULA APRESENTA CÓDIGO DE CONVIVÊNCIA NA CÂMARA. Disponível em: 

https://www.diariopopular.com.br/politica-eleicoes/paula-apresenta-codigo-de-convivencia-na-camara-

128949/?chave=c8c0a8593a25557& Acesso em 24/03/2021 

 
21Disponível em: https://diariodamanhapelotas.com.br/site/prefeitura-e-ggi-m-codigo-de-convivencia-

esta-na-camara/ Acesso em 24/03/2021 

 
22https://wp.ufpel.edu.br/empauta/codigo-de-convivencia-e-o-debate-acerca-dos-bares-pelotenses/ Acesso 

em 24/03/2021 

 
23https://www.psolpelotas.com.br/brasil/codigo-de-convivencia-amplamente-rechacado-em-audiencia-

publica/ Acesso em 24/03/2021 

https://www.diariopopular.com.br/politica-eleicoes/paula-apresenta-codigo-de-convivencia-na-camara-128949/?chave=c8c0a8593a25557&
https://www.diariopopular.com.br/politica-eleicoes/paula-apresenta-codigo-de-convivencia-na-camara-128949/?chave=c8c0a8593a25557&
https://diariodamanhapelotas.com.br/site/prefeitura-e-ggi-m-codigo-de-convivencia-esta-na-camara/
https://diariodamanhapelotas.com.br/site/prefeitura-e-ggi-m-codigo-de-convivencia-esta-na-camara/
https://wp.ufpel.edu.br/empauta/codigo-de-convivencia-e-o-debate-acerca-dos-bares-pelotenses/
https://www.psolpelotas.com.br/brasil/codigo-de-convivencia-amplamente-rechacado-em-audiencia-publica/
https://www.psolpelotas.com.br/brasil/codigo-de-convivencia-amplamente-rechacado-em-audiencia-publica/
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Figura 1 – Atribuições da Guarda Municipal no código 
de convivência 
Fonte: Resumo da Apresentação do Pacto Pelotas Pela 
Paz – Observatório de Segurança Pública 

  

Em caráter ilustrativo, é exposto a seguir o Quadro 1, a fim de 

possibilitar uma melhor inserção do leitor ou da leitora deste texto no contexto 

da Pelotas como esta parece ser entendida pela gestão municipal. Não se 

tratando de auxiliar uma visão sobre a cidade propriamente dita, mas como 

esta foi interpretada na instauração do PPPP, sabendo que tal interpretação foi 

amparada pelos resultados de pesquisa de vitimização, para então desenvolver 

o que seriam intervenções edificantes nos eixos em que se propõe atuar. O 

conteúdo da tabela trata sobre o conjunto de programas que compõe o PPPP, 

divididos segundo seus eixos de pertencimento e contendo informação sobre 

estarem ou não em vigor e sobre terem sido iniciados antes ou durante a 

política pública. Esta tabela é de autoria dos pesquisadores Doriam Borges, 

Emiliano Rojido e Ignacio Cano (2020), e foi extraída integralmente do material 

textual denominado Avaliação de Impacto do Pacto Pelotas pela Paz, 

desenvolvido por estes. 
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Quadro 1 - Programas que integram o Pacto Pelotas Pela paz segundo 

execução e início.

Fonte: BORGES; ROJIDO; CANO, 2020, p. 29-30 
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 Uma vez que o presente capítulo não intenciona um aprofundamento às 

características e particularidades da política pública, utilizando-as apenas como 

instrumento para a compreensão dos aspectos da violência no município de 

Pelotas e a forma como a segurança pública é gerida, não serão feitos 

apontamentos sobre cada (sub) programa instaurado ou não, nem antes e nem 

após o PPPP. Todavia, alguns fragmentos servirão como bússola para uma 

interpretação das deliberações do Poder Executivo municipal no sentido da 

promoção de uma cultura de paz.  

 Da análise utilizada aqui sobre o impacto do programa, se acessa a 

abordagem científica de pesquisadores experientes sobre o modelo de gestão 

empregado para a problemática da segurança pública na cidade em questão. 

Todavia, é da presença no campo que se torna possível abarcar a tal análise 

alguns pontos que tendem a sofrer alterações no decorrer do cotidiano, quando 

postos frente às propostas esquemáticas iniciais – mesmo as que vigoram – de 

um programa de tomada de ação. Quando Borges, Rojido e Cano (2020) 

descrevem como uma das fortalezas do Pacto Pelotas pela Paz a focalização 

social e geográfica das intervenções, estes apontam também que um risco 

implícito deste tipo de abordagem é a estigmatização das populações 

priorizadas, por exemplo. 

1.2 – Nova postura verbal  

Os eixos de atuação sofrem modificações entre planejamento e prática. 

Em transmissão ao vivo veiculada na plataforma Youtube em 25 de junho de 

2020, e promovida no canal do Instituto Cidade Segura, foram reunidos 

gestores de quatro cidades gaúchas cuja segurança pública desfruta 

experiências semelhantes de implementação de programas estruturantes, 

juntamente ao gestor de Niterói/RJ e a moderadora do encontro virtual. Na 

transmissão denominada O papel do município na segurança: 4 experiências 

exitosas, a prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) esclarece o viés de atuação 

central da gestão municipal, haja visto que os publicamente apresentados eixos 

de policiamento e justiça, prevenção social, fiscalização administrativa, 

tecnologia e urbanismo, são subdivididos em apenas dois, conforme a fala da 
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gestora: “Na verdade estes cinco eixos poderiam se subdividir em dois, que 

são o policiamento e justiça – ou a repressão – e a prevenção social.”24 

 Uma nova transmissão ocorreu no dia 3 de setembro de 2020, 

novamente na plataforma Youtube, no canal Emoções para a Paz. Nesta 

ocasião o mediador das falas contou com a presença da gestora municipal e de 

três servidores de carreira da prefeitura municipal, duas mulheres e um 

homem, lotados em distintas secretarias, cujas atribuições profissionais à 

época estavam diretamente ligadas às atividades integradas ao PPPP. Nesta 

transmissão denominada Estratégias de Prevenção da violência no Pacto 

Pelotas pela Paz, ao descrever tais atividades do programa municipal, a 

gestora reforça a anterior subdivisão dos eixos ao declarar:  

(...) cinco eixos: Policiamento e justiça, prevenção, tecnologia, urbanismo e a 
parte administrativa, o papel do estado como polícia administrativa era um eixo 
que é importante também. Na verdade todos estes eixos podem se dividir entre 
os grandes eixos: do policiamento, da repressão e da prevenção a violência.25 

Notado o intuito de apequenar não somente, mas principalmente as 

taxas de homicídios no município, os pesquisadores Borges, Rojido e Cano 

(2020, p. 36) demonstram problemas de falta de focalização do programa na 

problemática dos homicídios, somado ao que descrevem como problemas de 

integridade. Destacam tais fragilidades do programa denotando falas obtidas 

em entrevistas com gestores do programa que destacam divergências entre 

planejamento e prática, e o foco das intervenções mais inclinado às chamadas 

“incivilidades” e crimes contra a propriedade, declarando que “a centralidade 

teórica dos homicídios não é sustentada pela lógica dos componentes do 

PPPP.” (BORGES; ROJIDO; CANO, 2020, p. 36) 

Ainda assim, as taxas de homicídios sofreram considerável redução 

após período de contínua ocorrência em 2018. Dentre os motivos apontados 

pelos pesquisadores debruçados sobre o tema, está principalmente a 

Dissuasão Focalizada, apontada como estratégia pertencente ao PPPP, ainda 

que não estivesse presente na programática inicial. Tendo em vista que os 

 
24A fala ocorre em 01h13min24seg da transmissão disponível 

em:https://www.youtube.com/watch?v=AluEAicHtrY&t=5791s. Acesso em 25/06/2020.  

 
25A fala ocorre em 14min03seg da transmissão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=spn2T5nAGho&t=7s. Acesso em 03/09/2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=AluEAicHtrY&t=5791s
https://www.youtube.com/watch?v=spn2T5nAGho&t=7s
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objetivos da presente pesquisa não abrangem discussões sobre a eficácia ou 

não da política pública em questão, esta será compreendida como ação 

responsável pela diminuição dos CVLI no município, sem buscar o mérito de 

uma discussão sobre estratégias, avaliação dos meios percorridos para tal feito 

ou mesmo dissensões sobre causas e efeitos, entendo que tais detalhamentos 

exigem estudos focalizados e de grande fôlego, dado o rigor necessário para a 

obtenção de dados fidedignos sobre o tema específico. 

O Atlas da Violência 2020 (IPEA, 2020), cujos dados concentram-se no 

ano de 2018, denota mais uma vez a importância das tomadas de ação 

plenamente baseadas em evidências. O documento aborda programas 

instaurados há mais tempo em diferentes estados do Brasil, que obtiveram 

resultados positivos e apontado o ingresso de múltiplos municípios do sul do 

país em estratégias desta natureza. O material informa que em 2018 ocorreram 

57.956 homicídios no Brasil, número correspondente a 27,8 mortes por 100 mil 

habitantes – sendo este o menor nível em quatro anos. O Rio Grande do Sul 

contabilizou 2.699 mortes, o que corresponde a 23,8 mortes por 100 mil 

habitantes, uma redução de 5,5 se o dado for comparado aos 3.316 homicídios 

de 2017. Em Pelotas, conforme aponta o material desenvolvido pelo 

Observatório de Segurança Pública e apresentado na 1ª Reunião do GGI-M em 

2020, foram contabilizados 89 homicídios em 2018, caindo para 74 em 2019.  

Assim, valorizando os esforços de pesquisadores e pesquisadoras 

dedicados à promoção da ciência enquanto objeto de transformação social e 

progresso na qualidade e preservação das vidas humanas, dá-se seguimento à 

racionalização da segurança pública ao abordar no capítulo seguinte, questões 

pertencentes ao globo da municipalização da segurança pública, a fim de 

melhor vislumbrar a que passo esta direção é seguida no Brasil.  
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Capítulo 2 – Municipalização da segurança pública no Brasil 

 Não há como ser de outra forma. Se tratando de um país de proporções 

continentais, a vastidão não se limitaria ao território. O Brasil é o lar de um 

povo culturalmente diverso, vivendo em áreas distintas entre si, tornando 

evidente que os diferentes contextos experimentem vantagens e dificuldades 

igualmente alteras. No tocante à construção de uma agenda de segurança ao 

longo dos anos, estes aspectos parecem ter sido deixados quase que 

completamente de lado. 

 Hoje, mesmo que isto ainda não soe tão óbvio, para melhor 

compreender o que cabe à pasta da segurança em determinada localidade, 

faz-se fundamental conhecer o contexto local a fim de perceber seus fatores 

geradores do sentimento de insegurança ou da insegurança propriamente dita. 

Ainda que problemas constatados em escalas globais possam ser identificados 

sem localidades observadas de modo focalizado, estas não deixam de possuir 

particularidades que se manifestam de forma distinta, orientadas por questões 

sociais, espaciais, demográficas, culturais e afins.  

 Por um longo período, a lógica verticalizada e reducionista, pautadora do 

cômodo e experimentadamente ineficaz ato de apontar aos governos estaduais 

e União o compromisso de executar ações voltadas à segurança, engessou 

municípios no papel de meros espectadores daquilo que acontece no cotidiano 

de seus ambientes. A comprovação da ineficácia do modelo foi popularmente 

verificada ao longo dos anos, vide a escalada da violência no Brasil desde o 

período pré-ditatorial, largamente noticiada por veículos de informação. 

 Recorrendo assim a necessária estruturação científica sobre o contexto 

da violência, o presente capítulo se desenvolverá em consonância com os três 

paradigmas delineados em recorte temporal realizado por Moema Dutra Freire 

(2009), os quais retratam distintos períodos e particulares formas de 

abordagem referentes à dinâmica da violência. São eles: Segurança Nacional, 

Segurança Pública e Segurança Cidadã. 

 No primeiro modelo, assinalado pela autora como vigente durante o 

período da ditadura militar no Brasil (1964-1985), a figura do indivíduo que 
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ocupava o cargo que pertenceria ao ou à presidente, detinha o acumulo dos 

poderes. O período, demarcado por uma intensa repressão e supressão de 

direitos, teve a área da segurança fundamentada na garantia de objetivos 

estipulados pelo grupo que detinha o poder à época, independentemente da 

ação antagônica a ser combatida. As forças armadas “emergiram assim como 

intérpretes da vontade nacional” (FREIRE, 2009, p. 51). 

 Findada a ditadura militar, não tardou em ser debatida a Constituição 

Cidadã (1988), que estabeleceu a Segurança Pública como um dever do 

Estado e um direito de cada cidadão do Brasil26.Foi delegado através dela, a 

preservação da ordem pública e segurança das pessoas à polícia federal, 

rodoviária federal, ferroviária federal, policias civis, militares e corpos de 

bombeiros militares. 

 Este modelo, ainda que progressista se comparado ao anterior, excluiu 

instâncias municipais e comunidades do conjunto de atores responsáveis pela 

segurança.  

Este fator que serviu de argumento legal aos e às representantes que 

quando pressionados pela população vitimada pelo espectro da violência, 

recorreram comumente a discursos através dos quais alegavam não possuírem 

o devido respaldo para que interviessem na questão atribuída aos poderes 

estaduais e governo federal. 

Contudo, ainda no princípio da década de1990, pode-se verificar em 

caráter embrionário, uma alteração nos discursos políticos embalados por 

maior assistência técnica e apoio financeiro, em uma abordagem de cunho 

multidisciplinar. Esta passou a lograr a integração entre os diferentes setores 

da sociedade, fundamentando políticas públicas em detrimento da anterior 

interpelação puramente punitiva, arraigada à lógica autoritária vivenciada pelo 

Brasil e demais países da América Latina. 

Felizmente, existe hoje um notável acumulo de esforços científicos 

voltados à análise da temática, bem como exemplos exitosos de medidas 

 
26Art. 144 - 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(...) 
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adotadas por municípios que foram capazes de transformar realidades 

indesejadas no tocante à violência. Ricardo e Caruso (2007, p. 105) auxiliam a 

discussão demonstrando que: “Analisar criteriosamente a Constituição Federal 

é um bom exercício para verificar como é possível hoje, com o respaldo legal e 

vigente, atribuir e cobrar funções dos municípios no tocante à ordem pública e 

à prevenção.” Assim, se extraído o apontamento incluso do artigo 182, que 

versa sobre o desenvolvimento de funções sociais das cidades e o bem estar 

dos cidadãos27, cabe o debate sobre o quão encaixada à obtenção de tal 

desenvolvimento e bem estar deve estar o arrojo da Segurança Pública pelos 

governos municipais.  

 Conforme descrito por Dias Neto (2005), a descentralização das 

estratégias em prol da segurança provém do exercício analítico voltado à 

contextualização dos problemas constatados, podendo se apontar 

primariamente os que não raras vezes são percebidos por sua larga presença 

no Brasil; tráfico de drogas, homicídios, entre outros. Em paralelo a esta lógica, 

se os municípios forem compreendidos como detentores de particularidades 

ligadas às suas fundamentações históricas, demografia, história recente de 

seus modelos de gestão e características representativas frente às unidades 

federativas em que estão situados, serão eles os melhores palcos para o 

desenvolvimento de soluções para dificuldades advindas deste conjunto 

idiossincrático. É um convite a pensar a partir do município e para o mesmo, 

ainda que a prática não pretenda caracterizar-se como um modelo estanque. 

2.1 – Segurança Cidadã 

 Segundo Freire (2009, p. 52), já na metade da década de 1990 surgia o 

paradigma da Segurança Cidadã na América Latina, programando em um 

primeiro momento, políticas setoriais de nível local na Colômbia, em 1995. 

Posteriormente, este se expandiu para outros países latino-americanos, assim 

que percebido o êxito na redução das taxas da criminalidade do caso 

colombiano. Englobadas a este modelo, são definidos cinco eixos de 

intervenção a serem pensados em conjunto por áreas como saúde, educação, 

 
27Capitulo II – Da Política Urbana Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder 

público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
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lazer, cultura, cidadania e outras. São estas intervenções: as destinadas ao 

cumprimento voluntário das normas; as de inclusão social e diminuição de 

fatores de risco; as de melhoria do contexto urbano; as de facilitação ao acesso 

de cidadãos aos mecanismos institucionais; e as de melhora de instituições 

policiais, autoridades executivas e judiciais, visando aumento da confiança 

popular nestes órgãos. 

A Segurança Cidadã passou a ocupar definitivamente um maior espaço 

nas agendas políticas municipais brasileiras, à luz do primeiro Plano de 

Segurança lançado pelo Poder Executivo Federal, durante o governo do então 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores (PT), em 2003. 

Tal plano propunha a criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 

cujo objetivo englobava o estimulo à articulação entre estados brasileiros, 

veiculando a troca de informações entre uma rede de atores da segurança. 

Estas iniciativas desencadearam acontecimentos que igualmente propiciaram o 

fortalecimento de uma nova proposta à segurança pública, entre eles a 

alteração do regimento do Fundo Nacional de Segurança Pública, também em 

2003, sendo ampliada a gama de municípios com o direito de recorrer a este 

recurso financeiro (RICARDO; CARUSO, 2007).  

A criação do SUSP está vinculada ao Projeto de Lei (PL) 1.937/07. 

Originado também em 2007, o Programa Nacional de Segurança com 

Cidadania (Pronasci), que tornou mais intensa a participação dos municípios, 

devido aos recursos investidos, somados à exigência de tomadas de ação 

preventiva por parte dos beneficiários (RISSO, 2016). Do Projeto de Lei 

4.024/2012, nasceu o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 

Prisionais e sobre Drogas (SINESP), em julho de 2012. Assim, provêm destes 

eixos estruturantes o desenvolvimento de secretarias, planos e conselhos de 

segurança pública, cujas existências servem hoje como bússola nas análises 

municipais da violência. Freire (2009, p. 53) destaca, porém, que apesar das 

perceptíveis diferenças conceituais do paradigma da Segurança Cidadã em 

comparação aos que a antecederam, ainda permanecem diversos desafios à 

sua aplicação prática. 
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A nova abordagem, grandemente ancorada à produção de diagnósticos 

das situações locais e o uso da inteligência, vide formulação e categorização 

de dados, e atividades integradas entre diferentes profissionais, torna 

perceptível, em alguns casos, uma proposta que em teoria apresente maior 

“tato social”. Por isso, o modelo de policiamento proposto no processo de 

municipalização da segurança inclina-se à prevenção, tomando esta 

mentalidade a dianteira da abordagem punitiva, que agia a posteriori e em 

consonância com o caráter reativo do direito penal, ainda que as experiências 

documentadas no Brasil sejam variadas e lidem com expectativas igualmente 

diversas. Esta mudança na lógica central estendida aos agentes policiais, 

compreendidos como ferramenta do aspecto mais visceral da lei e da ordem, é 

embasada “na construção de alternativas democráticas e dialogais para a 

gestão e mediação dos conflitos e da violência” (AZEVEDO; CUNHA, 2007, p. 

4). 

Igual processo transformador que aproximou as comunidades das 

formulações antes reservadas às elites políticas – por meio de, por exemplo, 

conselhos de segurança pública - tornou central a presença das guardas 

municipais como representantes do sistema de persecução criminal 

municipalizado. Nos anos anteriores a 2003, somente municípios detentores de 

GMs poderiam recorrer aos recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional de 

Segurança Pública. A partir da anteriormente citada alteração da lei, esta 

possibilidade tornou-se acessível também aos municípios que não contavam 

com GMs, mas que incentivam o policiamento comunitário e a produção de 

diagnósticos, demonstrando valorização de uma lógica preventiva (RICARDO; 

CARUSO, 2007). Ainda assim, o número de municípios que declaram contar 

com GMs aumenta ano após ano, sendo potencializado pelo advento do 

armamento destes profissionais. 

2.2 – Policiamentos de perto e de dentro 

O trabalho da GM é, em muitos sentidos, distinto das demais forças 

policiais. Ricardo e Caruso (2007) apontaram à época, uma noção ainda não 

completamente clara das atribuições das GMs, descrevendo esta lacuna como 

um fator gerador de crise de identidade entre seus membros. Entretanto, o 
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Estatuto Geral das Guardas Municipais parece ter ao menos apaziguado a 

característica documentada pelas autoras, ao passo que alongou os limites das 

atribuições, transformou o aspecto estético e tático, e tornou estas instituições 

um instrumento mais versátil da Nova Prevenção (DIAS NETO, 2005). 

A ênfase na construção em proximidade aos cidadãos é a raiz do 

modelo municipalizado da Segurança Cidadã. Neste sentido, as GMs devem 

ser compreendidas como modelo de polícia que parte da própria comunidade, 

uma vez que a instituição tem em seus membros, também cidadãos locais. 

Este fator se faz importante no contexto de uma estratégia integrada de 

prevenção, orientada por uma contextualização dos problemas locais, com 

enfoque no espaço em questão. Assim as guardas municipais enquadram-se à 

seguinte percepção: 

Na instância policial, esse esforço por identificar e compreender os 
conflitos geradores de insegurança de forma desvinculada das 
classificações contidas na legislação penal deu origem ao “policiamento 
orientado ao problema” (problem-oriented policing), desenvolvido 
teoricamente pelo professor Herman Goldstein, da Universidade de 
Wisconsin (1990), e que vem sendo implantado em conjugação com o 
policiamento comunitário. (DIAS NETO, 2005, p. 4-5) 

 

 Sabendo que a municipalização da segurança no Brasil não possui um 

padrão seguido nas múltiplas experiências que podem ser observadas, a 

presente pesquisa não tem o intuito de apontar a atuação das guardas 

municipais como hermeticamente encaixada ao que aponta o autor 

supracitado, e sim pensar a possibilidade de execução de um trabalho 

orientado à noção preventiva, dada a regulação municipal, desvinculada de 

uma lógica militar. Por este ângulo, o autor detalha: 

O modelo propõe uma profunda reavaliação da função policial; ao invés 
de reiteradamente reagir a incidentes, meros sintomas de problemas, a 
polícia adota uma abordagem preventiva, e, em coordenação com 
outras instituições, passa a direcionar os seus recursos e competências 
na identificação, análise e busca de soluções definitivas para os 
problemas em si. Premissa do modelo é que problemas distintos 
merecem respostas distintas e o sistema penal constitui somente uma 
das alternativas possíveis. (DIAS NETO, 2005, p. 5) 
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 Junto das propostas de reformas no modelo de policiamento, é 

fundamental compreender os fatores que, em paralelo à escalada da violência 

no Brasil desde a década de 1980, trazem a sensação de cotidianidade ou de 

uma violência banalizada. Para isto, deve-se pré conceber a discrepância entre 

o medo do crime e o crime propriamente dito. A redução da sensação de 

insegurança pode ocorrer de forma desvinculada da redução das práticas 

criminais como um todo, pois já é sabido que o crime abrange áreas que não 

necessariamente despertam o sentimento de insegurança nos cidadãos de 

uma cidade. Assim, pode-se experimentar uma sensação de segurança em 

localidades que são ou não menos afligidas pela prática do roubo a pedestres, 

ao passo que a corrupção, gestões fraudulentas e crimes ambientais 

acontecem em níveis elevados, não despertando, porém, temor algum (DIAS 

NETO, 2005). 

 No contexto contemporâneo, o modelo de gestão dos conflitos sociais 

permitiu à sociedade brasileira tornar-se participativa na identificação do que 

deve ser tratado em primeira instância, como prioridade. Da deliberação 

política mais ampla e do estabelecimento de uma melhor comunicação entre 

gestores políticos e sociedade civil, se obtêm melhor alcance às questões 

geradoras da insegurança no que anteriormente recolhia-se às esferas da vida 

privada; servindo como exemplo a mais apurada vigilância dos casos de 

violência doméstica e relações abusivas de trabalho, ainda que este último 

envolva, na maioria das vezes, investigações mais complexas. 

 Desta linha tênue entre sentir-se seguro e de fato viver com segurança, 

emergem noções que ligam problemas de ordem estética e comportamental a 

um sentimento difuso de insegurança. Nesta, a presença de indivíduos cuja 

conduta atravessa padrões socialmente aceitos, somados ao descaso 

governamental no mantenimento de objetivada civilidade, além da manutenção 

das áreas urbanas, poderia acarretar em desdobramentos de ordem criminal, 

ou ao menos contribuiria para o desconforto. Carros e prédios abandonados, 

pichações, intoxicação pública, barulho excessivo, ausência de iluminação, a 

ausência de manutenção de áreas de convívio como praças, parques e 

playgrounds, o comércio irregular e lixo em vias públicas, são alguns dos 

fatores corriqueiramente indicados como preocupantes (DIAS NETO, 2005). 
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Assim, algumas políticas públicas que vigoram em cidades brasileiras28, 

ampliam o alcance de sua abrangência à retenção destas e de outras 

“incivilidades”, destinando seu foco a uma interpretação de melhora da 

qualidade de vida, reprimindo - e em certos casos concentrando-se apenas 

nisso - fenômenos que determinados grupos atribuem à gênese do crime. 

2.3 – Referencial clássico, experiências contemporâneas 

 Uma basilar contribuição sobre este recorte específico pode ser extraída 

do matiz teórico da Escola de Chicago, em estudos realizados no campo da 

sociologia, no começo do século XX. A teoria das janelas quebradas 

desenvolvida por James Q. Wilson e George L. Kelling (1982) é largamente 

difundida, e alicerça a lógica do modelo preventivo, que em substantivas 

políticas públicas atuais está voltado entre outras coisas, às pequenas 

atividades indesejadas. O enquadramento de tais lógicas à teoria em questão é 

refletido em excertos como: 

Sugerimos que o comportamento “descuidado” também leva ao 
rompimento dos controles da comunidade. Uma estável vizinhança de 
famílias que cuidam de suas casas, que se preocupam com os filhos 
umas das outras e confiantemente desaprovam intrusos indesejados 
pode mudar, em alguns anos ou mesmo em alguns meses, para um 
ambiente inóspito e assustadora selva. Alguma propriedade é 
abandonada, o mato cresce, uma janela é quebrada. Adultos param de 
repreender crianças bagunceiras; as crianças, encorajadas, tornam-se 
mais bagunceiras. Famílias deixam o lugar, adultos solteiros o ocupam. 
Adolescentes se reúnem em frente à loja da esquina. O comerciante 
pede que eles saiam; eles se recusam. Ocorrem brigas. Detritos se 
acumulam. Pessoas começam a beber em frente à mercearia; com o 
tempo, algum ébrio cai na calçada e obtém permissão para dormir ali. 
Pedestres são abordados por mendigos. 

Neste ponto, não é inevitável que crimes sérios floresçam ou que 
ocorram ataques a estranhos. Mas muitos residentes pensarão que o 
crime, especialmente crimes violentos, está aumentando, e eles irão 
modificar seu comportamento em conformidade (WILSON; KELLING, 
1982, p. 3, tradução nossa).29 

 
28Servem como exemplo: Pacto Canoas pela Paz em Canoas/RS, Pacto Niterói Contra a Violência em 

Niterói/RJ, o Plano Municipal de Segurança Pública em Diadema/SP, assessorado pelo Instituto Sou da 

Paz, o Plano Municipal de Segurança Cidadã em Vitória/ES, entre outros.  
29 No original:“We suggest that "untended" behavior also leads to the breakdown of community controls. 

A stableneighborhood of families who care for their homes, mind each other's children, and confidently 

frown on unwanted intruders can change, in a few years or even a few months, to an inhospitable and 

frightening jungle. A piece of property is abandoned, weeds grow up, a window is smashed. Adults stop 

scolding rowdy children; the children, emboldened, become more rowdy. Families move out, unattached 

adults move in. Teenagers gather in front of the corner store. The merchant asks them to move; they 
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 Em muitos casos brasileiros, a forma de eludir o comportamento 

descuidado descrito acima, preceitua o que costuma ser descrito como 

promoção de uma cultura de paz. É desta noção que parecem partir iniciativas 

como o código de convivência proposto no âmbito do Pacto Pelotas Pela Paz, 

o Projeto Território da Paz implementado em múltiplos bairros do município de 

Canoas/RS, as sanções aplicadas a bares que violam a lei municipal de 

proibição da venda de bebidas alcoólicas após determinado horário em 

Alvorada/RS (AZEVEDO; CUNHA, 2007), entre outros. 

Dos exemplos de políticas públicas alinhadas completa ou parcialmente 

ao conceito de Segurança Cidadã, serão aqui destacadas algumas das 

experiências melhor documentadas por estudos científicos, revisados para a 

construção desta pesquisa. Dá-se início expondo no Quadro 2, uma síntese 

das principais experiências brasileiras entre as décadas de 1980 e 2010, 

formulada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em texto 

intitulado “Os governos subnacionais na gestão da segurança cidadã – A 

experiência brasileira”, escrito em 2014 por Renato Sérgio de Lima, Letícia 

Godinho e Liana de Paula. 

 

Quadro 2 – Síntese das principais experiências brasileiras até 2014. 

Eixos/Década Década de 1980 Década de 

1990 

Década de 2000 Década de 

2010 

 

 

 

 

Intervenção 

Desenvolvimento 

das primeiras 

estratégias de 

policiamento 

comunitário. 

Implementação 

da filosofia de 

policiamento 

comunitário em 

São Paulo 

(1997), Rio de 

Janeiro (1997) e 

outros estados. 

1° e 2° Planos 

Nacionais de 

Segurança Pública 

(2000 e 2003); 

Fundo Nacional de 

Segurança Pública 

(2001). 

Criação do 

Programa 

Paraná Seguro 

no Paraná 

(2011). 

 
refuse. Fights occur. Litter accumulates. People start drinking in front of the grocery; in time, an inebriate 

slumps to the sidewalk and is allowed to sleep it off. Pedestrians are approached by panhandlers. 

At this point it is not inevitable that serious crime will flourish or violent attacks on strangers will occur. 

But many residents will think that crime, especially violent crime, is on the rise, and they will modify 

their behavior accordingly.” 
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de segurança 

com base no 

território e 

articulação 

com novos 

atores 

 Experiência de 

integração das 

áreas de 

jurisdição das 

policiais em Rio 

de Janeiro 

(1997), São 

Paulo (1998), 

Ceará (1999), 

Minas Gerais 

(1999) e Pará 

(1995). 

 

 

 

Experiência do 

município de 

Diadema, SP 

(2000). 

 

 

Criação do 

Programa 

Estado 

Presente no 

Espírito Santo 

(2011). 

  Criação do 

Grupamento de 

Policiamento de 

Áreas Especiais 

(GPAE), no Rio de 

Janeiro (2000). 

Criação do 

Programa 

Ronda no 

Bairro, para a 

atuação 

conjunta das 

policias no 

Amazonas 

(2012). 

  Criação do 

Programa Fica 

Vivo! em Minas 

Gerais (2002). 

Criação do 

Programa 

Pacto pela 

Vida na Bahia 

(2013). 

  Experiência do 

Município de 

Canoas RS 

(2007). 

 

  Criação do 

Programa Pacto 

pela Vida em 

Pernambuco 

(2007), produzindo 

novas 

experiências de 

integração das 

policias baseadas 

em metas, 

indicadores e 

desenvolvimento. 

 

  Criação do 

Programa Ronda 

no Quarteirão no 

Ceará (2008) e 

das Unidades de 
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Polícia 

Pacificadora 

(UPPs) no Rio de 

Janeiro (2009), 

inspirados nos 

padrões de 

policiamento 

comunitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão da 

informação 

  

 

Criação do 

Infoseg pela 

União (1995). 

 

Criação dos 

Gabinetes de 

Gestão Integrada 

– GGI e GGI-M 

(Municipais) 

(2003). 

Criação do 

Observatório 

da Violência 

Contra a 

Mulher, 

vinculado a 

Divisão de 

Estatística 

Criminal da 

Secretaria de 

Segurança 

Pública (SSP) 

do Rio Grande 

do Sul (2011). 

Patrulha Maria 

da Penha. 

  

 

Criação do 

Infocrim em São 

Paulo (1999). 

 

Proposta de 

criação do 

Sistema Único de 

Segurança Pública 

(SUSP) (2003). 

Institucionali- 

zação do 

Sistema 

Nacional de 

Informaçõesde 

Segurança 

Pública, 

Prisionais e 

sobre Drogas 

(SINESP) 

(2012). 

 Criação dos 

primeiros 

sistemas 

estaduais de 

estatísticas 

criminais (Lei 

9.155/1995, em 

São Paulo; 

Instituto de 

Segurança 

Pública no Rio 

de Janeiro, em 

1999). 

Criação do 

Sistema Nacional 

de Segurança 

Pública e Justiça 

Criminal 

(SINESPJC) 

(2004). 

Criação da 

Câmara 

Técnica de 

Análise, 

Pesquisa e 

Estatísticas 

em 

Segurança 

Pública e 

Atividade 

Policial em 

São Paulo 



 43 

(2013). 

  Implantação do 

projeto de 

integração da 

gestão de 

segurança pública 

(IGESP) em Minas 

Gerais baseado 

em metas de 

gestão e 

monitoramento 

(2005). 

Adesão do 

Brasil ao 

Sistema 

Regional de 

Indicadores 

Estandardiza-

dos de 

Seguridade 

(SES) (2013). 

 

 

 

 

 

 

Participação 

social e 

parcerias 

Criação dos 

primeiros 

Conselhos de 

Segurança, em 

alguns municípios 

brasileiros (1984). 

Nova difusão 

dos Conselhos 

de Segurança 

nos estados e 

municípios 

brasileiros 

(especialmente 

a partir de 

1997). 

Lançamento dos 

primeiros editais 

de Pesquisas 

Aplicadas em 

Justiça Criminal e 

Segurança Pública 

pela SENASP 

(2004). 

 

  Criação da Rede 

de Altos Estudos 

em Segurança 

Pública (Renaesp) 

(2006). 

 

  Programa de 

Segurança Pública 

com Cidadania 

(PRONASCI) 

(2006). 

 

  1ª Conferência 

Nacional de 

Segurança Pública 

(2009). 

 

  

Reestruturação do 

Conselho Nacional 

de Segurança 

Pública (CONASP 

2009) 

 

Fonte: LIMA; GODINHO; DE PAULA, 2014, p. 9-10-11-12 
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 O quadro acima possibilita o olhar sinóptico sobre o caminho percorrido 

pelo Brasil em seu processo de construção da Segurança Cidadã. As 

diferentes atividades desta natureza, ocorridas de forma igualmente distinta em 

muitos estados, abrem caminho para novas tomadas de ação em múltiplos 

locais, refinando abordagens e contribuindo para a lógica de rede amparada 

por anteriores experiências. Funcional e basilar a nível local para os 

municípios, esta lógica tem igual funcionalidade neste processo interestadual, 

constituindo ao final uma consonância nacional, reservadas as particularidades 

observadas. 

 Passando a um recorte feito há mais tempo, porém debruçado 

especificamente sobre o estado do Rio Grande do Sul, expõe-se aqui no 

Quadro 3 alguns dos resultados preliminares obtidos pelos pesquisadores 

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo e Eduardo Pazinato da Cunha, em análise das 

experiências de municipalização da segurança em alguns municípios estado, 

em 2007. Esta exposição faz-se importante pelo crescente enlevo de 

municípios gaúchos à lógica da Segurança Cidadã, sendo Pelotas, onde foram 

entrevistados os agentes da GM, um dos instauradores de política pública 

deste teor. Assim, a contribuição dos autores, ainda que tenha sido 

documentada há mais de uma década, demonstra um alinhamento verificável 

há considerável tempo no âmbito estadual, uma vez que iniciativas de tamanha 

abrangência e caráter transformador para vidas humanas devem ser 

construídas no longo prazo. 

Quadro 3 – Resultados empíricos preliminares de análise de experiências de 

municipalização da segurança em municípios do Rio Grande do Sul até 2007. 

 Secretaria 

Municipal de 

Segurança 

e/ou afim 

Guarda 

Municipal 

Conselho 

Municipal de 

Segurança e/ou 

afim 

Ações/Projetos 

 

 

Porto Alegre 

 

Secretaria 

Municipal de 

Direitos 

Humanos e 

Segurança 

 

Efetivo: 596 

guardas 

municipais 

(parte deles 

em 

 

Lei 

Complementar 

n.º 14.487/04 e 

Decreto n.º 

14.706/04 

 

Programa Vizinhança 

Segura; 

Monitoramento 

Eletrônico de prédios 

públicos municipais, 
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Urbana 

(Projeto de Lei 

n.º 38/02 e Lei 

n.º 9.056/02). 

treinamento 

para uso de 

armas de fogo 

– Programa de 

Qualificação 

da Guarda 

Municipal). 

(Conselho 

Municipal, Fóruns 

Regionais e 

Conselhos 

Comunitários de 

Justiça e 

Segurança). 

em especial das 

escolas municipais; 

Telecentros (inclusão 

digital); Centro de 

Referência às 

Vítimas de Violência; 

Plano Municipal de 

Enfrentamento à 

Violência Sexual 

contra Criança e 

Adolescente; 

Observatório de 

Direitos Humanos 

 

 

São Leopoldo 

 

Secretaria 

Municipal de 

Segurança 

Pública (Lei 

n.º 5.567/05). 

 

Efetivo: 71 

guardas 

municipais, os 

quais estão 

sento 

qualificados 

no conceito de 

agentes de 

cidadania 

(polícia 

comunitária 

com foco na 

prevenção e 

na solução de 

problemas). 

 

Conselho Popular 

de Segurança 

Urbana. Foi 

elaborado o 

Plano Municipal 

de Segurança 

Urbana de 

cidade, que 

contempla como 

um de seus eixos 

estratégicos a 

“integração com 

a comunidade 

buscando um 

relacionamento 

democrático que 

vise à 

conscientização e 

colaboração para 

a diminuição dos 

níveis de 

violência” 

(realização de 

audiências 

públicas e 

conferências 

regionais de 

segurança 

urbana). 

 

Programa 

Comunidade Segura; 

Ronda Escolar; 

Sistema de 

Monitoramento 

Urbano em espaços 

públicos mediante o 

emprego de câmeras 

de vídeo; Programa 

Trânsito Seguro 

(parceria com a 

Coordenadoria de 

Mobilidade Urbana e 

Secretaria Municipal 

de Educação, 

Esporte e Lazer); 

Serviço de 

Acolhimento às 

Pessoas Vítimas de 

Violência nas 

Delegacias de Polícia 

(parceria com a 1ª 

Delegacia de 

Polícia); Observatório 

de Acidentes e 

Violência do Hospital 

Centenário (parceria 

com a Secretaria 

Municipal de Saúde); 

ações de estímulo ao 

protagonismo 

juvenilna resolução 

pacífica de conflitos 

(parceria com a 

Coordenadoria 

Municipal da 
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Juventude); definição 

e implementação de 

normas de 

Prevenção do Crime 

através do Desenho 

Ambiental; 

campanhas de 

desarmamento. 

 

 

Novo 

Hamburgo 

 

Secretaria 

Municipal de 

Trânsito, 

Transporte e 

Segurança 

(criada em 

1994). 

 

Efetivo: 203 

guardas 

municipais 

(parte deles 

usa armas de 

fogo). 

 

Conselho 

Municipal de 

Segurança 

(promove 

audiências 

públicas nas oito 

regiões em que 

foi dividida a 

cidade para 

levantamento dos 

problemas e 

apontamento de 

soluções). 

 

Policiamento 

comunitário através 

da Guarda Municipal 

e integração com 

outras secretarias 

municipais para a 

redução dos 

agenciamentos e dos 

fatores facilitadores 

do crime e da 

violência, tais como: 

falta de iluminação 

pública, vilas 

irregulares, terrenos 

baldios, vias não 

pavimentadas, etc. 

 

 

Cachoeirinha 

 

Secretaria 

Municipal de 

Segurança. 

 

Efetivo: 120 

guardas 

municipais. 

Por ora, não 

portam 

armamento. 

 

Há o interesse e 

reativar o 

CONSEPRO 

(Conselho Pro-

Segurança 

fornece apoio 

logístico para 

Brigada Militar e 

Polícia Civil). 

Trata-se de um 

Conselho 

bastante peculiar, 

de natureza 

diversa dos 

conselhos 

municipais de 

segurança. 

Também existe a 

intenção de 

fomentar a 

organização de 

núcleos 

 

A Secretaria 

Municipal está em 

fase de estruturação. 

A Guarda Municipal, 

por ora, realiza ações 

preventivas junto a 

escolas, 

especialmente no 

horário de saída das 

aulas. Mantém o 

projeto ORÔANA – 

Monitoramento 

Eletrônico de Escolas 

Municipais. Trabalha 

em parceria com a 

Brigada Militar e com 

outras secretarias 

municipais 
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compostos pelas 

associações de 

bairros das 

comunidades. 

 

 

Alvorada 

 

Não foi criada. 

A Guarda 

Municipal e as 

atividades por 

ela 

desenvolvidas 

estão 

vinculadas à 

Secretaria 

Municipal de 

Administração. 

Há projeto 

para sua 

criação em 

2007. 

 

Efetivo: 130 

guardas 

municipais 

(será realizado 

concurso 

público, 

possivelmente 

em 2007, para 

admissão de 

mais 34 

guardas). Por 

ora, não 

portam 

armamento. 

 

CONSEPRO 

(Conselho Pro-

Segurança 

fornece apoio 

logístico para 

Brigada Militar e 

Polícia Civil). 

Trata-se de um 

Conselho 

bastante peculiar, 

de natureza 

diversa dos 

conselhos 

municipais de 

segurança. 

 

A Guarda Municipal 

realiza 

preventivamente 

ações junto a 

escolas. Possui 

monitoramento 

eletrônico 24h (foi 

contratada uma 

empresa privada 

para atender à essa 

demanda via 

acionamento da 

Guarda Municipal – 

central de 

monitoramento). 

Realiza também 

ações pontuais com 

outras secretarias 

municipais (por 

exemplo: Secretaria 

Municipal de 

Indústria e Comércio) 

e com outras 

Instituições (Brigada 

Militar, Polícia Civil, 

Conselho Tutelar, 

etc.), a exemplo da 

fiscalização de bares 

sem alvará e que 

violam a lei municipal 

que proíbe a 

comercialização de 

bebidas alcoólicas a 

partir de um 

determinado horário. 

 

 

Gravataí 

 

Secretaria 

Municipal para 

Assuntos de 

Segurança. 

 

Efetivo: 85 

guardas 

municipais 

(parte deles 

usa armas de 

fogo). 

 

Não possui 

Conselho 

Municipal de 

Segurança. 

Existe um 

Conselho de 

 

A Secretaria 

Municipal firmou 

convênio com a 

Brigada Militar e 

Policia Civil (destina 

R$ 60 mil reais para 

auxilio financeiro da 
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Defesa Civil, que 

tem outra 

natureza e se 

reúne 

pontualmente. 

primeira e paga parte 

dos aluguéis onde 

operam as 

delegacias do 

município). Mantém 

sistema de 

monitoramento 

eletrônico em todas 

as escolas do 

município. Realiza 

também ações 

pontuais com outras 

secretarias 

municipais (por 

exemplo, Secretaria 

Municipal de 

Educação). 

Revitalizou praças e 

outros espaços 

públicos (parque de 

exposições 

municipal). 

Recuperou a 

iluminação pública da 

cidade. 

 

 

Esteio 

 

Não foi criada. 

A Guarda 

Municipal e as 

atividades por 

ela 

desenvolvidas 

estão 

vinculadas ao 

Gabinete do 

Vice-prefeito e 

à secretaria 

especial de 

Governo. 

 

Efetivo: 20 

guardas 

municipais 

(será realizado 

concurso 

público, 

possivelmente 

em 2007, para 

a admissão de 

mais 80 

guardas). Por 

ora, não 

portam 

armamento. 

 

Conselho de 

Segurança 

Pública 

(CONDESC). 

 

Projeto Jovem 

Cidadão (parceria 

com a Secretaria 

Municipal de 

Educação); 

Programa Integrado 

de Inclusão Social 

(realizado através do 

repasse de verbas da 

Petrobrás ao 

Funcriança – Lei nº 

1722/90). 

 

Sapucaia do 

Sul 

 

Secretaria 

Municipal de 

Trânsito e 

Segurança 

(Lei nº 

2.669/04) 

 

Efetivo: 46 

integrantes (5 

guardas 

municipais de 

trânsito e 41 

vigias). Parte 

deles usa 

 

Conselho 

Municipal de 

Segurança 

Pública. 

 

Estruturação da 

Guarda Municipal 

(conta com plano de 

carreira, corregedoria 

e ouvidoria). Nesse 

município, possui 

várias funções, 
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arma de fogo. 

Será realizado 

concurso 

público, 

possivelmente 

em 2007, para 

a admissão de 

mais 95 

guardas. 

atuando também na 

fiscalização do 

trânsito. Policia 

eventos públicos que 

ocorrem na cidade e 

age, de forma 

integrada, com a 

Brigada Militar, 

Polícia Civil, 

Conselho Tutelar e 

outros órgãos de 

segurança. 

 

 

Guaíba 

 

Não foi criada. 

A Guarda 

Municipal e as 

atividades por 

ela 

desenvolvidas 

estão 

vinculadas à 

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

e Recursos 

Humanos. 

 

Efetivo: 89 

guardas 

municipais 

(possuem 

função de 

vigilância). Por 

ora, não 

portam 

armamento. 

 

Conselho 

Municipal de 

Segurança (Lei 

nº 1.970/05). 

 

A Guarda Municipal 

tem como função a 

vigilância do 

patrimônio público. 

Foi criado um Fundo 

Municipal de 

Prevenção à 

Violência (Lei nº 

1.990/05), que 

recebe a destinação 

de um percentual da 

receita do 

estacionamento 

rotativo municipal. 

Essa verba é 

utilizada junto à 

Brigada Militar e à 

Polícia Civil 

(pagamento de 

gasolina das 

viaturas, material de 

escritório, etc.) 

Fonte: AZEVEDO; CUNHA, 2007, p. 11-12-13-14 

 Já neste quadro, o olhar focalizado à experiência da região 

metropolitana em torno da capital do Rio Grande do Sul e da própria capital, 

permite justamente uma maior compreensão das particularidades levadas em 

consideração pela dinâmica da Segurança Cidadã. A própria diferença no 

tamanho dos efetivos das GMs, por si só levaria a tomadas de ação distintas, 

mas esta distinção neste caso se estende a um manejo próprio dos recursos 

disponíveis pelos municípios, orientados por seus interesses e necessidades, 

neles inclusos as funções das guardas.  
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 Demonstrados através do arcabouço das contribuições anteriormente 

construídas, parte dos caminhos percorridos no Brasil para o arrojo do que foi 

definido como Segurança Cidadã, o presente estudo abrangerá no capítulo 

seguinte, as experiências vividas por guardas municipais atuantes no município 

de Pelotas/RS. Esta etapa será possibilitada por meio das falas destes e 

destas profissionais, homens e mulheres que atuam no processo de 

policiamento urbano e rural, atualmente inseridos em experiência de política 

publica alinhada à lógica da Segurança Cidadã - política apresentada como 

referência nacional por seus instauradores30- a fim de compreender o processo 

de trabalho do braço policial municipal, e então atribuir um significado 

construído através do que dizem os e as guardas sobre si próprios e seus 

ofícios.  

Notadamente estas instituições transformaram-se em grande medida 

desde a década de 1990 em todo o território nacional, e mais delas surgem ao 

passo que avançam as discussões e práticas em prol da segurança, estando 

estas diretamente ligadas à aplicação do que fica determinado por 

governanças em uma discussão que está longe de ser branda. Assim, almeja-

se aqui contribuir mesmo que em pequena medida, à compreensão da lógica 

policial em instância municipal pela comunidade por ela policiada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
30PACTO PELOTAS PELA PAZ É REFERÊNCIA NACIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA – 

Disponível em: https://institutocidadesegura.com.br/noticias/novidades/pacto-pelotas-pela-paz-e-

referencia-nacional-em-seguranca-publica/ Acesso em 08/04/2021. 

https://institutocidadesegura.com.br/noticias/novidades/pacto-pelotas-pela-paz-e-referencia-nacional-em-seguranca-publica/
https://institutocidadesegura.com.br/noticias/novidades/pacto-pelotas-pela-paz-e-referencia-nacional-em-seguranca-publica/
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Capítulo 3 – A Guarda Municipal de Pelotas/RS 

 Ao recuperar aqui a ideia apresentada anteriormente sobre este estudo 

de caso ser inspirado na prática etnográfica, o faço com o intuito de justificar a 

notável mudança na voz verbal adotada a partir de então. Tendo o trabalho 

etnográfico de Florence Weber (2009) como norteador da execução da etapa 

de pesquisa que originou este capítulo, alinho-me ao que pratica a autora, 

quando esta se coloca no texto como personagem ativa e presente no contexto 

que descreve, deixando perceptível a essencial relação entre pesquisador e os 

indivíduos que orientam a pesquisa. Conforme destaca a autora “Qualquer 

etnógrafo de campo confirmará a necessidade de sua presença continuada 

entre os nativos” (WEBER, 2009, p. 30).  

Assim, penso que o processo de “estar com” faz-se enriquecedor 

quando estendido à produção textual, materializando de forma mais vistosa o 

processo empírico (quando houver) no ofício do pesquisador ou pesquisadora. 

Para também “estar com” o leitor ou a leitora, a fim de permitir que visualizem 

com mais clareza o que o presente estudo busca revelar, é pertinente que 

sejam expostos alguns pontos específicos da prática etnográfica, propondo a 

reflexão sobre como se dá a imersão do pesquisador no campo eleito para o 

estudo.  

Neste caso específico, não existia a prévia proximidade com o universo 

policial. Eu não possuía o contato de pessoas que poderiam me levar até uma 

situação de entrevista, não conhecia indivíduos atuantes na GM, não sabia 

onde se concentravam estes profissionais e nem se existia alguma espécie de 

“quartel general”, onde poderia encontrá-los. Felizmente, outras pessoas 

possuíam estes contatos, ou conheciam alguém que conhecia alguém, 

contribuindo com esta articulação e auxiliando na aproximação com o campo. A 

não familiaridade foi, neste caso, um fator positivo para o processo de 

pesquisa, naturalizando o distanciamento e, ainda que eu compartilhasse o 

mesmo município com os profissionais, o olhar do estrangeiro era inerente 

(WEBER, 2009). 

Neste olhar sobre o ofício destes indivíduos, propondo buscar por meio 

de suas contribuições um apanhado de significados levando em conta os 
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diferentes pontos de vista, deve-se ter em mente que minha presença 

enquanto pesquisador expressa alteridade no ambiente profissional em que me 

inseri. Enquanto indivíduo possuidor de particularidades estéticas, de 

expressão, linguagem e comportamento, podendo ser estas dissonantes às 

comumente verificadas no âmbito austero das forças policiais de qualquer 

natureza, posso também ser foco de um olhar igualmente curioso, onde o 

distanciamento está também presente. Neste processo em que o observador é 

igualmente observado, o decifrador, decifrado, é que se torna possível a 

interação, usando o termo cunhado por Wright-Mills (1959), esta troca seria o 

artesanato intelectual. Por este existir, o trabalho etnográfico é invariavelmente 

qualificado pela redação de um diário de campo; ferramenta providencial para 

que o processo da escuta seja documentado de forma abrangente, captando 

não somente aquilo que é compartilhado através da fala, mas o que é 

exprimido de modo gestual ou é silenciado.  

Ao pensar esta ferramenta constituída de forma não tão ordenada, que 

apesar de levar o nome “diário” não necessariamente se alinha ao rigor 

cronológico, mas que posteriormente contribui à produção científica mais 

densa. Weber (2009, p. 163-164) destaca que “É justamente na construção de 

uma nova ordem, lógica e retórica ao mesmo tempo, imposta ao material 

coletado sem ordem, ou ainda segundo as ordens múltiplas, que se produz um 

texto publicável”. 

Das anotações preliminares, destaco meus pensamentos que estavam 

orientados a que perguntas fazer, como tornar a entrevista atraente o suficiente 

para que eu pudesse de fato observar e escutar àquelas pessoas, sem que 

parecesse um interrogatório, preservando seus domínios sobre as palavras que 

utilizariam (WEBER, 2009). Realizando o trabalho sobre mim mesmo como 

pesquisador, fui ao primeiro encontro agendado com guardas municipais com 

dois objetivos em mente, além de entrevistá-los: desconstruir qualquer possível 

pré-noção que eu por ventura houvesse criado; e verificar se minha abordagem 

e a forma como lhes perguntava o que queria saber, atingiam suas práticas e 

visões de mundo, simultaneamente. 
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Descritas brevemente estas etapas que considerei essenciais destacar, 

torna-se facilitada a exposição das contribuições dos 29 diferentes homens e 

mulheres, guardas municipais da cidade de Pelotas, que divididos 

irregularmente em sete ocasiões dedicaram tempo a falarem sobre si próprios 

e seus ofícios, em entrevistas que duraram entre 25 e 48 minutos, todas 

realizadas dentro dos limites urbanos do município.  

3.1 A guarda e o pacto / A guarda no pacto. 

 Despir-se de pré-noções soa como algo simples de ser realizado. 

Porém, o processo de coleta de dados que dêem conta de responder uma 

pergunta sólida, é também um solo fértil para que o pesquisador – pensando já 

ter se despido de seus conceitos prévios – seja novamente aprisionado na 

jaula das convicções. Com isto quero dizer que durante a pesquisa, percebi 

que eu seria facilmente traído por minhas observações e pelo que “a cidade me 

conta”, se meu olhar não estivesse voltado ao que de fato me contavam os 

profissionais da GM, e em paralelo às suas falas, me permitisse encaixar as 

percepções deles às minhas próprias, em uma espécie de emolduração de 

suas realidades.  

Estando esta pesquisa postulada na temática da segurança, e 

pretendendo agregar algum valor à altura da seriedade e relevância do 

assunto, considerei fundamental durante toda sua construção valer-me de 

observações diárias voltadas às múltiplas formas de comunicação possíveis na 

cidade. Dos recortes de jornal coletados, alguns faziam referência ao PPPP 

como sendo um sucesso absoluto, outros o questionavam severamente. Os 

trabalhos acadêmicos, palestras, reuniões, seminários ou trocas informais de 

informação com colegas e professores, versavam sobre o aumento da 

sensação de segurança, observável aumento da violência policial, diminuição 

nos roubos a pedestres, forte cerco das manifestações estudantis, ou seja, 

tudo era sempre muito diverso. 

Mas destas observações, destaco uma forma de comunicação que 

desperta em mim um interesse muito particular e aguça o olhar sociológico: as 

pichações. Pelotas, como é na maioria das cidades de porte médio e até 

pequenos centros urbanos, é grandemente “riscada”. Prédios públicos e 
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privados, casas, portões, postes, o calçamento e demais superfícies são 

utilizadas como forma de exprimir pensamentos variados, com especial ênfase 

aos protestos característicos da prática. Ao perceber intervenções desta 

natureza, cujas palavras escritas em claro português expressavam insatisfação 

em forma de rima, declarando que o “Pacto Pela Paz nada faz”, notei que no 

que tangia esta forma de comunicação, a ou as opiniões – uma vez que não sei 

se foram escritas por toda a cidade por um ou múltiplos indivíduos – eram 

unânimes. Não havia contraponto, ninguém riscou parede alguma com 

palavras que dissessem que o PPPP fazia sim, alguma coisa – o que seria uma 

brutal contradição, haja vista que o programa prevê a prevenção desta e de 

outras “incivilidades”. 

Digo isso com o intuito de demonstrar que meu gosto por dedicar minha 

atenção às pichações, somado ao teor das que encontrei e citei acima, 

poderiam facilmente me levar a pensar, em um impulso pré-fabricado, raso e 

desestruturado. Este seria que à boa parte da sociedade desagrada tal política 

pública; que as forças policiais, por terem dentre seu conjunto de deveres a 

repressão de tal prática, discordariam unanimemente do teor daquela escrita 

espalhada por dezenas de paredes do município. Ou ainda, que tocar neste 

assunto seria algo delicado, por ser a GM parte tão central no PPPP, e 

intrinsecamente acusada de “nada fazer”. Comprovo aqui a necessidade de um 

amparo teórico denso na construção da abordagem etnográfica para o 

processo de entrevistas, estas possíveis noções prévias não forem acessadas 

e seu espectro foi logo superado pelos relatos de experiência dos e das GMs 

inseridos no programa. 

JESKE, Henrique. Pixo PPPP: Faculdade de Direito – UFPEL. 2019. 1 fotografia. 
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 A guarda provou-se central para o governo municipal na realização e 

mantenimento das ações projetadas. Isto fica claro quando os e as GMs 

descrevem suas funções internas na instituição, estando muitas delas além da 

prática corriqueira de policiamento. As atuações em sala de rádio e no 

monitoramento de câmeras públicas de vigilância são descritas como 

minuciosas, demonstrando constante preocupação com a segurança e o bem 

estar de colegas agentes atuando em patrulha, por serem eles os responsáveis 

por alimentar informativamente as ações dos patrulheiros. O planejamento 

estratégico baseado em indicadores criminais, análise de dados de prevenção 

social e material científico, ficam também a cargo de GMs regulares, aprovados 

no mesmo modelo de processo seletivo dos demais, mas que arcam com a 

responsabilidade da estruturação das bases que futuramente orientarão a 

atuação do grupo, abrangendo inclusive outras forças polícias e demais 

instituições em operações integradas. O setor administrativo não somente da 

GM, mas da própria SSP está também sob coordenação de guardas. 

 Em geral, todos os profissionais entrevistados apontaram mudanças 

percebidas em seus trabalhos a partir da instauração do PPPP. As operações 

integradas entre forças policiais aparecem com frequência em suas falas, 

sendo unanimemente visto como algo positivo e que agrega valor à segurança. 

Porém, alguns entrevistados vão além ao denotarem outras benesses advindas 

da instauração do pacto, ao passo que muitos outros não poupam críticas ao 

que o programa representa, encontrando vozes concordantes em meio ao 

grupo. Em meio à discussão e posicionamentos opostos, a resposta final para 

a pergunta que serve como ponto de partida é: sim, o Pacto Pelotas Pela Paz 

transformou em alguma medida o trabalho da guarda municipal. 

 Risso (2016, p. 19) aponta que por mais inovadoras que algumas 

técnicas adotadas em Pelotas e demais municípios aparentem ser, o caminho 

desta atuação já não é assim tão novo.  A mudança central do modelo é, 

porém, um reposicionamento daquilo que se compreende por segurança 

nestes locais, de forma que esta nova noção seja construída para englobar 

todos os atores envolvidos, gerando um consenso coletivo. Sobre a formação 

(ou reformação) das GMs neste contexto, a autora explica que estas devem se 

concentrar em habilidades interpessoais, com ênfase na comunicação, por ser 
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justamente uma ferramenta fundamental da ação de policiamento comunitário – 

sendo esta prática um modelo de policiamento mais próximo da comunidade e 

atuante prioritariamente em questões não criminais.  

 O que declaram os profissionais sobre suas atuações vinculadas à 

lógica de segurança e à aceitação por parte da população se mostra quase que 

tradicional no tocante ao modelo da atividade policial costumeiramente 

conhecida. Suas contribuições referentes à presença cotidiana na cidade, 

porém, são de fato explicadas como algo que ocorre de forma mais próxima à 

comunidade. Tanto a referência tradicional quanto a particular proximidade, são 

ilustradas por falas como: 

A gente é bastante aceito, sim. Todo mundo já entendeu que a guarda 
municipal é uma força de segurança pública, é polícia, como se fosse a 

Brigada Militar. Entrevistado L 

A grande maioria da população aprova. Tanto que onde a gente passa, 
normalmente, a gente que é do município... não sei se é porque a gente 
já mora no município ou porque a gente não tem essa cultura militar, 
tanto conhecidos como gente que não é conhecida dos guardas passa, 
cumprimenta, conversa com a gente, aceita nosso serviço e diz que 
estamos trabalhando bastante. Às vezes, não sei se equivocadamente 
ou se é a realidade, dizem que a gente tá trabalhando mais que a 
Brigada. Não sei, não trabalho com os dados pra ter essa certeza, mas 
a população diretamente fala isso para a gente. Entrevistado A 

 

Ao notar que no interior do grupo que se mostra unido, existem 

discordâncias em relação ao que pensam os indivíduos sobre seus trabalhos, 

suas práticas e o modelo adotado pela política pública vigente, fiz questão de 

abrir o capitulo introdutório desta pesquisa com a emblemática fala de um 

entrevistado. Este percebe seu trabalho como puramente prático, onde apenas 

aceita aquilo que lhe é delegado e deve-se agir. Seguido da fala deste 

profissional, expus a contribuição de outro, que por sua vez pensa que deveria 

haver uma maior exposição do viés social do PPPP para os e as GMs, 

demonstrando interesse em compreender seu trabalho para além da prática 

meramente repressiva.  

Estes dois modelos de pensamento atravessam a pesquisa como um 

todo, apresentando-se como uma dicotomia central. Todavia, estas óticas que 

não são necessariamente opostas, mas que se alinham a dois modelos 
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distintos de segurança resultam mescladas quando o interesse da pesquisa se 

inclina estritamente ao que pensam estes guardas sobre o PPPP. Emergem 

daí, dois novos grupos que, seja por suas atribuições específicas no interior da 

guarda, por suas opiniões políticas ou por qualquer outro motivo mais sutil, que 

a entrevista não foi capaz de captar, dividem-se entre aqueles e aquelas mais e 

menos “partidários” do Pacto Pelotas pela Paz.  

Há entre o grupo, profissionais que estão inteirados das ações do PPPP, 

e declaram compreender a proposta como fundamental à própria instituição e à 

segurança local, principalmente pelo aumento do efetivo propiciado mediante 

processo seletivo realizado em decorrência do programa, que é ainda assim 

visto pela esmagadora maioria como insuficiente ao que demanda o município. 

Mesmo que a questão do baixo efetivo seja quase geral entre as múltiplas 

óticas, os que pensam o PPPP como fundamentador de ações se deparam 

com uma dura resistência entre seus iguais. Não foi raro ouvir de guardas que 

o programa seria somente um emblema político, ainda que o observem como 

fator transformador de suas práticas profissionais. 

O Pacto só existe por causa da gente, se não tiver a gente, não tem 
Pacto. O carro chefe do Pacto é a guarda. Entrevistado M 

Eu faço parte do projeto, então é difícil eu não interferir de alguma forma 
com meus comentários. Mas eu acho positiva a questão do Pacto e 
acho positiva a questão da integração. Quem é responsável pelo 
município? Os agentes do município, né?! Então a guarda tem um 
protagonismo muito forte. Entrevistado C 

A impressão que dá pra mim, é que os governantes não querem uma 
solução. Eles querem tipo, botar o nome Pacto pela Paz para ficar 
carimbado no peito deles e eles poderem usar futuramente. Passa 
governo, vêm e daqui a pouco já muda, vem outro governo e “ah, 
estamos fazendo o sei lá, qualquer nome” para ficar na propaganda 
política deles. Entrevistado I 

  

 Em diário de campo, registrei a implosão final de minhas pré-noções ao 

perceber que estavam de fato equivocadas, mediante a crítica de guardas ao 

programa. Tais pareceres surgiram de forma tão intensa e abrangente, que 

abrangeram inclusive a documentada redução dos homicídios no município – 

redução esta, abertamente comemorada pela gestão municipal em veículos de 
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mídia31, e documentada por meio das estatísticas. Os e as guardas, apontaram 

em quatro dos sete encontros, algo peculiar e impensado anteriormente, mas 

que já abordado na avaliação feita pelos pesquisadores do Laboratório de 

Análise da Violência (LAV) da UERJ, que eu só viria a acessar depois, a 

presença e forma de atuação das facções criminosas em Pelotas, seu vínculo 

com os homicídios registrados e o caminho percorrido até a diminuição deste 

índice, em relação direta com indivíduos ligados a estes grupos criminosos 

 No material, Borges, Rojido e Cano (2020, p. 44) detalham os ocorridos 

ligados ao PPPP após o súbito aumento dos homicídios em Pelotas no ano de 

2017, cujas autoridades locais associaram a rusgas entre facções criminais 

presentes no município. O texto dos pesquisadores esclarece o processo que 

envolveu a transferência de lideres presos destas facções para presídios 

localizados em outros estados, a diminuição igualmente súbita das ocorrências 

de assassinatos, uma nova onda desta natureza de crime, a entrada de um juiz 

no presídio buscando diálogo com líderes de facções - onde o líder de uma 

facção foi ameaçado de ser transferido para outro presídio caso promovesse 

mais homicídios. Estes e demais fatores descritos pelos pesquisadores, teriam 

sido providenciais para a redução de – segundo os entrevistados com que 

contaram na avaliação – “todos os tipos de homicídio” (BORGES; ROJIDO; 

CANO, 2020, p. 45). 

 As pessoas que entrevistei, por sua vez, apontaram nos quatro 

encontros citados a relação entre homicídios na cidade e sua ligação com a 

ação de facções. Porém, estes guardas municipais - não incluídos entre os 

entrevistados na avaliação do LAV da UERJ - expuseram os fatores de 

maneira mais visceral, uma vez que são todos e todas profissionais da linha de 

frente nas ações de segurança. Também por isso, penso serem relevantes 

suas contribuições neste sentido, podendo originar em contribuições futuras 

para investigações sobre facções em Pelotas e no Rio Grande do Sul, bem 

como sobre o próprio PPPP. 

 
31PELOTAS SE DESTACA NA DIMINUIÇÃO DO INDICE DE HOMICIDIOS EM 2020. Disponível 

em: https://www.pelotas.rs.gov.br/noticia/pelotas-se-destaca-na-diminuicao-do-indice-de-homicidios-em-

2020. Acesso em 16/04/2021. 

https://www.pelotas.rs.gov.br/noticia/pelotas-se-destaca-na-diminuicao-do-indice-de-homicidios-em-2020
https://www.pelotas.rs.gov.br/noticia/pelotas-se-destaca-na-diminuicao-do-indice-de-homicidios-em-2020
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O que tava acontecendo muito em Pelotas era a guerra entre facções. 
Isso teve uma redução grande. Era todos os dias três ou quatro 
pessoas, e aí tu sabia que era da facção tal matando integrantes da 
outra facção. Isso que todos diziam que era só em Porto Alegre, mas 
não, chegou em Pelotas, e o trabalho conjunto entre todas as forças fez 
com que tivesse uma redução bem grande nos índices. Entrevistado D 

Teve um ano aí que tiveram muitas mortes como resultado da guerra do 
tráfico. E essa redução que disseram que foi o Pacto pela Paz... na 
verdade essa redução foi porque simplesmente terminaram de matar 
quem queriam matar. Entrevistado N 

Na época que tava em alta as mortes, tinha duas facções brigando por 
espaço na cidade, alguns dizem que tinha uma terceira. Então, se o 
fulano de tal era traficante, eles iam lá, matavam e tomavam conta 
daquele ponto, e isso foi até uma facção ficar em maioria e que hoje é a 
que tá dominando aí, hoje eles não tem ninguém pra matar. Então eles 
não pararam de matar porque o Pacto funcionou... até teve umas ações 
judiciais ali, em que aceleraram o processo do pessoal que tava 
matando, que tinha uns cabeças que matavam bastante, tinham 6 ou 7 
mortes nas costas mas demorava a correr o processo e quando menos 
esperava o cara tava na rua. O judiciário acelerou isso e adiantou um 
pouco, mas o que adiantou mesmo foi que a facção dominante, 
dominou, e agora não têm com quem brigar. Entrevistado A 

O índice de criminalidade diminuiu pelo fato de que já tá dominado. 
Existe uma facção criminosa que dominou tudo. Enquanto não tavam 
dominando, tavam matando. Agora que dominaram, pararam de matar. 
Isso que reduziu o índice de criminalidade, então não adianta fechar os 
olhos e achar que a segurança pública fez e faz, ta muito longe do ideal. 
Enquanto os caras tiverem força é isso o que vai acontecer, e os caras 
tem força. A cidade hoje é dominada por uma facção criminosa. 
Entrevistado H 

 

 As questões que abrangeram a violência propriamente dita 

desencadeavam falas que indicavam a necessidade de um melhor amparo 

social. Aqueles e aquelas que conheciam a política pública por dentro, 

participando de sua elaboração ou auxiliando em sua instauração, 

apresentavam-na com riqueza de detalhes técnicos, expondo todos os porquês 

de cada um dos programas sociais previstos e em vigor. Porém, quem se 

preocupava com a eminente carência social da cidade e apontava o poder 

sedutor do crime organizado, expondo justificativas para programas que, “caso 

existissem”, teoricamente afastariam crianças e adolescentes do que poderia 

atraí-los no crime organizado. A maioria das justificativas levantadas eram as 

mesmas descritas por programas vigentes dentro do PPPP, mas que muitos 

dos e das GMs sequer tinham ouvido falar.  
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 As atividades sociais estão quase sempre voltadas às comunidades 

carentes, que geralmente são localizadas em áreas periféricas das cidades. A 

vida nas periferias brasileiras diferencia-se em muito das vividas em áreas 

centrais de centros urbanos, fator este que demarcado pela pobreza, 

marginaliza um imenso número de habitantes das cidades. As populações 

periféricas de modo geral, podem ser compreendidas como aquilo que o 

sociólogo Stanley Cohen (2002) chamou de folk devil, ou um demônio popular 

se livremente traduzido. Por folk devil, Cohen compreende uma ameaça social 

que é atribuída a certo grupo, comportamento ou pessoa, sendo esta ideia 

difundida em determinada sociedade, servindo as populações periféricas 

brasileiras como perfeito exemplo de grupo marcado por esta indesejada 

rotulação. 

 A problemática da não inclusão de um modelo de polícia - que em tese 

deveria ser construído próximo à comunidade - em atividades que são 

pensadas para ao menos abrandar fatores geradores da rotulação e do risco 

real para estes membros da sociedade, colaboram com a rotulação da própria 

polícia, embasado no vínculo com o modelo tradicional, e mantendo-as na 

sombra de catastróficas experiências anteriores. Assim, invertida a ótica para 

buscar enxergar o que vêem muitos dos folk devils das periferias pelotenses, a 

GM talvez se mantenha como parte dos devils tradicionais.  

3.2 A vila desacredita as polícias 

 No trabalho etnográfico a escuta é mais do que um fundamento, é 

também a porta de entrada para múltiplas reflexões, muitas delas impensadas 

anteriormente pelo pesquisador. Somente o conhecimento visceral transmitido 

por quem experimenta um cotidiano específico, é capaz de clarear a visão 

turva de quem não compartilha da mesma proximidade, mas escuta 

atentamente. Cabia assim, ouvir dos entrevistados o que teriam eles e elas a 

me dizer sobre quem são, o que fazem e como percebem suas práticas 

cotidianas no município. 

 Em sua maioria, os profissionais entrevistados são oriundos do próprio 

município, fator este que tornou mais fluído o processo de compreensão do que 

me diziam, haja vista que não precisei decodificar termos e regionalismos 
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linguísticos em nenhum momento. Em Pelotas, é comum utilizar o termo “vila” 

para se referir às áreas periféricas da cidade; talvez não somente em Pelotas e 

possivelmente não seja esta uma regra geral do vocabulário informal no 

município, mas achei por bem que esclarecer este ponto pouparia confusões 

futuras. 

 Assim, no que tange ao aumento de 20,3km² de malha urbana pelotense 

verificado entre 1991 e 2011, se observa que este ocorreu, conforme Parfitt, 

Gallo e Alba (2020), por meio de assentamentos precários nas periferias das 

regiões norte e oeste da cidade, denotando nestas áreas ausência de 

pavimentação, esgoto, áreas verdes, problemas de drenagem e outros. As 

autoras e o autor apontam também que parte deste crescimento ocorreu na 

área leste, em direção às margens da Lagoa dos Patos, neste caso ocupada 

por condomínios fechados e loteamentos de classe média e média alta. 

Portanto, se observa que com o aumento da área urbana do município, 

aumentaram também as discrepâncias sociais, verificáveis ao menos em 

questões de moradia e planejamento urbano. 

Da melhor utilização de estratégias de inteligência no processo de 

adequação da segurança municipal ao que versa a Segurança Cidadã, o 

Observatório de Segurança Pública estabelece “pontos quentes” na cidade. 

São estes os locais definidos mediante o número de registros de ocorrências 

policiais como de maior possibilidade de ação criminal. Sobre as áreas que 

contam com “pontos quentes”, um GM relata: 

(...)eles fazem um apanhado daquela situação e, “Ó, aqui é um ponto 
quente”, e tu começa a passar por ali para evitar. Mas com isso vem 
outra função, na vila mesmo, o pessoal que tá na vila não faz ocorrência 
porque desacredita nas polícias, então na vila se tu fores olhar não tem 
nenhum ponto quente. O itinerário nunca vai passar pela vila porque a 
maioria do pessoal que é assaltado na vila não vai fazer ocorrência, 
porque é desacreditado na polícia. Se forem analisar os pontos quentes, 
são sempre na área central, onde as pessoas ou acreditam na polícia, 
ou é o maior número de assaltos mesmo, mas a vila dificilmente tem 
registro de ocorrência. Entrevistado A 

O preventivo tem efeito? Têm. Só que hoje, se tu entrar agora em um 
bairro, onde tem indicativo de criminalidade, dificilmente tu vai te 
deparar com uma viatura. Aí tu vai no centro e tem uma viatura em cada 
esquina. Lógico, ali vai reduzir. E muito da diminuição, são pessoas que 
já não acreditam mais no trabalho e não fazem ocorrência. (...) as 
pessoas não fazem registro porque já tem em mente que não vai 
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resolver. As pessoas não registram então verdadeiramente ele acaba 
não diminuindo... nos números ele diminuem. Entrevistado H 

 

O conhecimento que a prática policial propicia aos e às profissionais 

funde-se em certa medida às prévias concepções que estes possuem sobre a 

dinâmica do cotidiano no município. Quero dizer com isto, que seja pelo 

patrulhamento recorrente, pelo refino profissional que gera uma atuação 

vinculada à ação estratégica orientada por estatísticas, ou pela troca de 

experiências com colegas, as noções destes agentes surgem sempre em 

paralelo com suas concepções anteriores a prática profissional, ou seja, 

pensando como cidadãos do município em que residem. Muito disto vincula-se 

justamente a particularidade de residirem na cidade em que atuam; fator que 

não se observa na polícia militar, por exemplo, onde muitos policiais atuam em 

municípios vizinhos ou mais distantes.  

Por conta disto, alguns guardas, em suas falas, cravaram bandeira em 

solo periférico, outros expuseram pontos mais pessoais de suas vidas 

egressas. Foram além do que o trabalho lhes ensinou sobre a cidade e suas 

questões emergentes, e falaram sobre aquilo que observam enquanto 

moradores de bairros, vilas ou qualquer outro logradouro não localizado na 

área central, deixando emergir mesmo que brevemente os munícipes por trás 

da farda. 

Mostraram-se capazes de perceber falhas no programa em que estão 

profundamente inseridos, para eles próprios denunciarem carências das áreas 

periféricas, através de óticas de quem às habita. Tal afirmação está refletida 

em falas como: 

Esse Pacto pela Paz é o seguinte, tu sai em batalhão, vai para a praia, 
na avenida da beira da praia – na praia só existe a beira da praia. Sai 
da praia, Bento. Só existe Bento. Sai da Bento, Duque32. Não existe 
Getulio Vargas, não existe Navegantes, não existe Pestano, não existe 
ponta do Fragata33. Então o Pacto pela Paz é uma coisa para ser visto 
por quem?! Política! O Pacto pela Paz era para ser... ó, nunca 
passaram no meu bairro, nunca passaram na Cohab Tablada, Pacto 
pela Paz não passa na Sanga Funda. Entrevistado B 

 
32Avenidas, vias principais e áreas de grande circulação de pessoas e veículos. 

 
33Bairros da periferia da cidade. 
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Na década de 1980, Pelotas era com gente, era uma referência, tinha 
emprego, tinha muitas fábricas que empregavam muita gente. Eu conto 
para essa turma nova que quando comecei a trabalhar, com 14 ou 15 
anos, as rádios AM chamavam pessoas para trabalhar. Naquela época 
a gente falava assim, né: “Quem não trabalha, realmente, é 
vagabundo!”, porque tinha serviço. Só que Pelotas começou a 
empobrecer no início dos anos 90. Começaram a aumentar as vilas, tu 
podes ver, Pelotas, na sua maior parte é cercada por vilas. 
Entrevistado E 

 

 Destas e de outras contribuições semelhantes, encontrei a possibilidade 

de compreender melhor o que pensavam os entrevistados sobre as 

necessidades sociais do município. Tendo em vista o amplo apanhado de 

abordagens de cunho social previstas pelo PPPP, cabia compreender o quão 

engajados à estas propostas estariam guardas municipais que denunciavam 

carências periféricas, ainda que não todos, e que ao mesmo tempo 

compunham a instituição que ferramentava a atuação repressiva do município 

– segundo as falas da prefeita em exercício. Restava saber se eles e elas 

enxergavam-se além da repressão, o que pensavam sobre suas contribuições 

para a alteração daquilo que denunciavam e viam como indesejável, e se 

enquanto profissionais concordavam com o modo como a política pública 

pensava as ações sociais. 

O serviço é a prevenção antes da repressão. Entrevistado C 

(...)da prevenção, que é o que a gente trabalha muito, não só com a 
repressão mas com a prevenção. Entrevistado D 

Eu acho que a gente entra direto no repressivo... – É, só no repressivo! 
– A gente trabalha só no eixo repressivo. Entrevistados F e G 

Na verdade essa parte do social deveria ter um trabalho mais bem feito 
dentro das comunidades. Se tu parar para analisar, hoje a guarda, 
abrigada, a policial civil, eles entram no bairro só pra reprimir. Se tu não 
quiseres prender amanhã, tu trata a criança hoje.34Entrevistado H 

Eu acho que a gente faz social também! – É muitas vezes a gente faz 
também. – Não, mas aí é fora do trabalho pela instituição. Aí é nós, 
entende?! A gente vai lá, faz uma doação de máscaras, arrecada 
alimentos e distribui, mas no Pacto propriamente dito, na operação 

 
34Breve nota do diário de campo – “Percebi aqui a inspiração no excerto de Pitágoras que versa sobre 

educar a criança para não precisar punir o adulto. Na continuação da fala, há referência à um trecho da 

música Mágico de Óz, dos Racionais MC’s: ELE SE ESPELHA EM QUEM TÁ MAIS PERTO.” 
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integrada nós estamos inseridos apenas na parte repressiva. Essa parte 
social a gente faz por nossa conta. Entrevistados F, G e I 

 

 Contribuindo com esta compreensão, outros profissionais direcionaram 

suas criticas as lógicas que estes entendem como assistencialistas desde a 

instância federal até a municipal, onde haveria uma vasta atribuição de direitos 

e benefícios a grupos descritos como não beneméritos, tendo em conta uma 

não contrapartida das partes favorecidas enquanto atores sociais inseridos na 

comunidade, tendo como exemplo usuário de crack, ou crackeiros, como foram 

descritos. O expressivo conjunto de guardas municipais que argumentam 

orientados por esta ótica concorda entre si, quando visivelmente 

complementam as falas de colegas, formando um conjunto de vozes que 

atribuem mais aspectos às exposições correntes, fenômeno este ocorrido em 

mais de uma ocasião de entrevista em que o assunto foi pautado. 

Não tem lei. Ela rouba hoje um celular, vai ali, preenche um papel, 
assina ali e vai embora, sai pela porta da frente. Não tem punição para 
aquilo ali. Então ele sabe que pode continuar roubando. Entrevistado J 

Os governantes não querem uma solução. (...) A gente tá perdendo faz 
horas, por causa disso, porque eles querem carimbar o nome deles 
numa política para levar vantagem ali na frente. Entrevistado I 

Enquanto a gente não olhar e não aprender que tá fazendo errado 
dessa forma, a gente vai tá sempre atrás. (...) Os vagabundo pensam 
no coletivo, eles pensam no coletivo, nós não. A gente só pensa no 
Pacto. São os nomes pra futuramente ser usado, a gente tem que 
pensar sem nomes. Pra mim isso é burrice, mas... são eles quem 
governam. Entrevistado I 

Nesse caso do Pelotense35, ficaram 60 ou 70 moradores de rua ali. Eles 
ganham café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e eles ganham 
LOAS36, sabe como eles chamam o cartãozinho do LOAS? Bolsa Crack! 
(...) quer dizer, o próprio governo da o dinheiro pra eles comprarem 
droga. Entrevistado K 

 

 Embasando estas observações em material científico já produzido sobre 

as GMs no Brasil, é interessante que estes perfis existentes na instituição em 

questão sejam analisados em paralelo ao que apontam Bretas e Morais (2009) 

 
35Colégio Municipal Pelotense - Escola municipal que serviu de alojamento à pessoas em situação de rua, 

com caráter emergencial no ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19. 

 
36Lei Orgânica de Assistência Social  
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em seu artigo intitulado Guarda Municipais: resistência e inovação, onde os 

autores apontam as guardas como representantes de uma tentativa de 

inovação no quadro de políticas de segurança que, todavia é aplacada 

justamente por uma indefinição que permite que sejam atribuídos a estas 

instituições métodos e propósitos diversos.  

Neste texto - composto também por uma análise das guardas municipais 

do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte – é apontada como consequência desta 

indefinição, as GMs acabando por “seguir as vacilações das percepções 

coletivas sobre o problema da segurança pública” (BRETAS; MORAIS, 2009, p. 

160), ficando entre os setores que buscam uma promoção alternativa de 

segurança mediante novas abordagens, e setores que corroboram com um 

endurecimento das ações consonantes com o perfil das instituições já 

existentes. Ainda que longo tempo tenha decorrido desde as constatações dos 

autores até a experiência das guardas municipais na atualidade, muito do que 

está documentado vigora mesmo após estas instituições estarem amparadas 

por seu estatuto, o que em teoria deveria bastar para afunilar os propósitos das 

guardas. Porém, tais noções, opostas entre si, estão presentes também no 

interior da GM pelotense, e sua coexistência parece não impedir ou limitar 

propósitos comuns voltados às lutas do grupo em prol de direitos e interesses 

que englobam estes profissionais, como os verificados a seguir. 

3.3 Em busca da legitimidade.  

 Agentes da GM são, antes de tudo, municipários. Como servidores 

públicos da esfera municipal, vivenciam situações trabalhistas semelhantes às 

de seus pares, mesmo os lotados em outras secretarias. Além destas, 

experimentam tensões próprias de sua categoria em um duplo viés; as 

puramente relacionadas à prática policial e as relacionadas aos direitos 

trabalhistas.  

 No tocante à prática policial é comum que se imagine algo vinculado a 

periculosidade do ofício - uma vez que armas de fogo, intervenção em conflitos 

e a relação contraposta com o universo do crime, podem resultar em 

experiências letais. O temor pela própria vida e pelo bem estar dos colegas 

esta presente nas falas dos profissionais da GM pelotense, mas ocupa um 
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espaço menor se comparado a outras questões vividas por aqueles e aquelas 

que tiram do policiamento seus sustentos. Entre estas, destaco a frequente 

ideia da busca por reconhecimento e legitimidade ante a sociedade. 

 Quando perguntados sobre a autonomia para tomadas de decisão no 

cotidiano de suas práticas, as respostas sempre apontaram total autonomia. 

Porém, respostas para outras perguntas, em outros momentos, traziam 

imbuídos alguns desconfortos que iam desde a sensação de desamparo legal 

para tomadas de ação enérgicas [sic], até a noção de que a GM não goza do 

valor e do prestígio que os e as agentes acreditam existir.  

 Busquei, no processo de entrevistas, captar nos profissionais suas 

percepções sobre o valor de seu trabalho, as visões que estes percebem 

advindas da população sobre seus ofícios, as que os próprios agentes têm 

sobre a população, e o reconhecimento, ou não, que lhes atribui o governo 

municipal e atuais gestores.  

Traçando um paralelo com a contribuição científica produzida por Bruna 

Gisi e Giane Silvestre (2020) em pesquisa realizada com praças da Polícia 

Militar de São Paulo, há notável semelhança nas respostas obtidas na presente 

pesquisa com algumas das que obtiveram as autoras sobre a população. Em 

seu texto, Gisi e Silvestre (2020, p. 898) relatam que muitos entrevistados 

apontam a população como uma das dificuldades encontradas em seus 

trabalhos, mencionando também a falta de respeito destes com a polícia. Da 

GM de Pelotas, surgiram noções como: 

O que tá sendo feito por nós, é tipo uma educação que nós estamos 
fazendo com eles, e não deveria ser isso aí. A educação deveria vir de 
berço, de escola... só que como a gente tá na rua, a gente acaba tendo 
que fazer essa educação aí. Como a colega falou, acho que é muita 
ignorância das pessoas que não tem entendimento do que é bom e o 
que é ruim para elas. Então a gente acaba tendo que fazer essa 
educação convencendo, pelo convencimento. Entrevistado I 

A gente é imparcial. Não vamos puxar nem para o lado do fiscal, nem 
para o da população. A população vem e toma parte. A população não é 
imparcial. Entrevistado L 

 

 Embora a população esteja presente como um fator que dificulta 

aatuação policial nas falas acima e nas apresentadas pelas autoras em seu 
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texto, existe notável distinção quando é apontado pelas autoras que “a 

dificuldade que os policiais relatam enfrentar no contato com a população 

envolve a falta de reconhecimento de sua autoridade. Trata-se, portanto de um 

problema de legitimidade” (GISI; SILVESTRE, 2020, p. 899). No que tange à 

GM entrevistada, os e as agentes se referem à população como um agravante 

para a boa execução do policiamento, mas como reconhecedora de sua 

autoridade. Todavia, o reconhecimento popular não descarta por completo o 

problema de legitimidade enfrentado pela instituição. Este é sentido de outras 

maneiras neste caso específico. 

 O fator que mais chama a atenção nas falas de GMs sobre a população 

é o incomodo que lhes causa um telefone celular ou câmera em punho, 

filmando e fotografando suas ações, sem que se saiba para onde irão aquelas 

imagens ou como serão utilizadas: 

Uma coisa é isso aqui. Uma coisa que intimida muito a gente, não 
somente a gente, mas também o pessoal da Brigada, todo o pessoal da 
área da segurança, tchê, é o cidadão começar a te filmar. A gente tem 
que tá embasado em leis, a atuação pode se tornar contra ti depois... a 
população ao invés de ajudar, as vezes até complica a vida da gente. 
Entrevistado E 

Hoje tu saindo pra fazer teu trabalho, tu vai realizar uma abordagem, 
olha para o lado e tem três celulares te filmando. Ele tá te filmando para 
quê?! Tá te filmando para ver se tu não vai cometer um excesso. Hoje 
os caras querem mídia, querem click. As pessoas nem sabem quem tá 
sendo abordado ou por que tá sendo abordado e tão criticando. 
Entrevistado H 

 

 Desta preocupação, emergem noções que interpelam os e as GMs de 

forma notadamente mais capaz de deslegitimá-los do que seria através de um 

não reconhecimento por parte da população; resumidas aqui à denúncia de um 

desamparo governamental, em certa medida. Falando especificamente da 

preocupação de agentes com suas imagens e a imagem da própria instituição 

como um todo, foi pautada por um guarda a necessidade de um apoio de mídia 

que represente a própria GM, evitando a repercussão de imagens danosas ou 

de inverdades. Outros agentes, porém, orientaram suas falas àquilo que não é 

noticiado, o que não é dito sobre o trabalho da guarda, ou o que diminuído, 
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tendo como exemplo o próprio papel de polícia da instituição ante o poder 

executivo municipal. 

A força policial do município é a guarda, mesmo que a prefeitura não 
nos reconheça como uma polícia de fato e de direito, mas nós somos, 
nós exercemos a função policial desde 13.022, nós temos o poder de 
polícia. Acho que a prefeitura acaba nos usando como massa de 
manobra para conseguir uma verba, para conseguir a sonhada 
integração. A forma que a gestão tem de exercer influência dentro da 
Brigada ou da Polícia Civil, é porque tem a Guarda. Entrevistado M 

 

 Assim, sendo esta problemática acrescida de questões trabalhistas não 

reservadas à categoria, ou seja, experimentadas por inúmeros outros 

profissionais de múltiplas áreas que não a da segurança, abordarei a seguir o 

que relatam estes agentes sobre carências que implicam na sensação de 

desamparo. Os relatos têm a unânime característica de estarem orientados 

para uma melhora das condições de trabalho que não visa simplesmente o 

bem estar dos profissionais, mas que intenciona atender mais demandas do 

que é possível atualmente.  

Esta particularidade se destaca por já ter sido documentada por Bretas e 

Morais (2009, p. 171), em pesquisa realizada em período anterior ao 

estabelecimento do estatuto das guardas municipais – o qual, a rigor, 

delimitaria de forma mais acentuada o papel das guardas. Na época, os 

pesquisadores descrevem que a capacidade de atender mais demandas, caso 

houvesse, seria para as guardas municipais em questão, fonte de maior poder 

e prestigio, de forma muito semelhante ao que se observa no presente estudo. 

 Assim, como nas falas que seguem, muitos entrevistados demonstram 

insatisfação com - além das carências materiais e de condições de trabalho - o 

significado que teriam frente ao poder municipal, fator este determinante na 

busca por legitimidade e que é apontado como oscilante, tendo sua valorização 

dependente do modelo que governo em vigor. Tal ponto é analiticamente 

fundamentado no que descreveu Max Weber (2004) sobre a eficácia das 

autoridades em fazer-se obedecerem, o que não dependeria apenas da 

detenção do poder propriamente dito, mas estaria relacionado à cabal difusão 

da crença pública de que devem ser obedecidas por sua distinção, garantindo-
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lhes legitimidade. Logo, o descrédito advindo do poder executivo municipal que 

sentem estes agentes, somado à incerteza que acompanha a sucessão de 

gestores, comprometeria em tese, a legitimidade da GM. 

Uma das metas do Pacto eram o empoderamento da Guarda Municipal, 
para que a guarda pudessem dar conta das demandas que tavam 
surgindo, necessitava um efetivo maior. Entrevistado C 

(...)houve um tempo em que a guarda caiu em um certo esquecimento, 
né?! Teve um tempo que a gente não tinha fardamento... claro, isso 
antes da gente entrar. É, isso vai muito pelo governo, né?! Essa coisa 
de troca de governo é complicado, né?! Entrevistado C e G 

Como a gente depende muito de política, quando algo tá se 
encaminhando para um lado, a pessoa que assume lá já muda tudo. 
Então é constante nós tentarmos conseguir tudo, rápido. Se deixar para 
longo prazo, independente de quem vier, pode vir com uma ideia 
diferente. Então tudo o que tu tá conseguindo, para, e aí começa tudo 
de novo. Entrevistado O 

 

 Por fim, com caráter mais generalizante dos servidores e das servidoras 

municipais entrevistados, são acrescidas às questões anteriores aquelas 

referentes às problemáticas trabalhistas que são dramaticamente comuns de 

serem observadas no contexto contemporâneo do universo do trabalho no 

Brasil. No caso da GM, a avanço de sua indumentária e do material utilizado 

(coletes, armas, viaturas, capacetes, escudos, etc.) é perceptível até mesmo 

aos olhos menos acostumados. Com o advento do PPPP e a maior presença 

de guardas principalmente em áreas de grande circulação de pessoas – 

conforme descrito por alguns dos próprios guardas -, tornou mais notável o que 

pode ser compreendido em um primeiro momento como a valorização desta 

instituição.  

 De fato há entre eles e elas subgrupos que apontam um 

desenvolvimento, valorização e sensação de empoderamento como o que era 

previsto, e outros que demarcam necessidades iminentes e lutas trabalhistas 

que incluem desde a carência de um melhor material e maior efetivo em busca 

da garantia de segurança para execução do trabalho, até a perseguição por 

direitos previstos como, por exemplo, o plano de carreira da categoria. 

Independente do Pacto pela Paz que veio para reforçar, a guarda é uma 
necessidade da própria sociedade na área da segurança pública. É uma 
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necessidade do progresso. No meu entendimento trouxe grande 
benefício para a sociedade. Entrevistado E 

O guarda fundamental em si é uma peça fundamental para a segurança 
pública. Muita gente ainda não vê o guarda com o devido valor que tem. 
É algo que tem que ser mais divulgado. Muita gente nem sabe o que o 
guarda faz, e a gente se orgulha de ser guarda. Entrevistado H 

A gente vem em uma luta constante por valorização, né?! Quando a 
gente entrou, nosso risco de vida37 era infinitamente menor do que 
aquilo que diz na lei. Então gradativamente a gente vem conquistando 
isso. A gente não tem plano de carreira, então é uma luta também que 
vem em processo de avaliação, mas não tem sequencia ainda. 
Entrevistado C 

A gente é a única instituição que briga para trabalhar, a gente tá sempre 
na luta para trabalhar. A gente para por que quer uma viatura melhor, 
um armamento melhor, por que quer um colete, uma base melhor. As 
vezes a gente tem que tá brigando pra ter um banheiro dentro da 
instituição. Temos que fazer vaquinha entre nós. Nessa parte aí o poder 
público, a parte da gestão, não só o comando, mas da prefeitura em si, 
falta uma estrutura melhor. Quer que eu faça o trabalho, mas não me dá 
uma condição para isso. Entrevistado N 

Como o salário é baixo, tu tem que virar, né?! Fazer 36 ou 24 horas de 
serviço para fazer uma hora extra e ganhar um pouco mais. Isso aí é o 
que prejudica a vida particular do servidor. - E a saúde, né?! O guarda 
adoece com o excesso de trabalho, física e mentalmente porque tu tá 
sempre na pressão. – Se tu for parar para analisar, é humanamente 
impossível virar 24, 36, e manter um serviço de qualidade. Aí vem a 
pergunta: Mas por que vocês fazem se vocês não conseguem exercer 
uma atividade de excelência? Por causa do financeiro. Entrevistados 
O, E e H  

 

É importante apontar que não houve, apesar da dissonância das 

opiniões e do teor das falas, agentes que se contrapuseram de forma mais 

enérgica aos discordantes, não sendo documentadas acusações, referência 

direta de um ou uma guarda a outro ou outra, ou qualquer outra questão que 

fugisse á lógica da busca pelo bem comum do grupo a condições 

compreendidas por eles como fundamentais à boa prática da função.  

 

  

  

 
37Direito à gratificação adicional por risco de vida previsto em lei.  
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Considerações Finais 

 As abordagens presentes no corpo do texto acima foram construídas 

passo a passo, de modo que possibilitasse a compreensão de leitores ou 

leitoras menos acostumados aos esforços das ciências sociais dedicados aos 

fenômenos relacionados à segurança, violência e policiamento no Brasil.  

Desta forma, a apresentação do cenário em que foi realizado este 

estudo, demonstra logo no primeiro capítulo, um município de contrastes 

avolumados por um contexto histórico semelhante ao de muitos outros, 

inclusive na incapacidade de, ao passar dos anos, equalizarem diferenças que 

fadaram grupos muitos específicos a um processo de marginalização.  

Inseridas nesta conjuntura, tomadas de decisão de cunho político 

potencializadas pelo amparo de órgãos da sociedade civil, observáveis não 

somente, mas em grande escala no território brasileiro, inspiraram o Pacto 

Pelotas Pela Paz como política pública de forte apelo publicitário. Entre o 

previsto e o instaurado no programa, múltiplas medidas alinham-se ao conceito 

de Segurança Cidadã descrito por Freire (2009), acrescidas, porém, das 

dificuldades percebidas para sua aplicação prática, estas igualmente descritas 

pela autora.  

Neste programa, a guarda municipal exerce um papel absolutamente 

central. O braço policial armado do município é descrito pelos próprios homens 

e mulheres como fundamentador das práticas advindas do PPPP, e demonstra 

deter responsabilidades que vão muito além das atividades de policiamento. 

Buscando mais satisfatória conclusão para a pergunta que orientou esta 

pesquisa, descreve-se que: 

1. Existem guardas municipais atuando em atividades diversas que vão 

desde o policiamento de rua até o planejamento estratégico de atividades de 

segurança que abrangem outras instituições. Tal fator comprava a centralidade 

da GM nas atividades do PPPP, como descrito pelos agentes. 

2. Dentro da instituição se observa uma subdivisão, não declarada 

oficialmente, de maior e menor alinhamento à atividade política. Esta afirmação 

não implica em um vínculo direto com qualquer gestor ou atividade específica, 
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não tendo em nenhuma medida a intenção de apontar qualquer espécie de 

favorecimento, nem o contrário, mas constatando através de declarações feitas 

abertamente um melhor engajamento às lógicas de governo, observando-se 

processo inverso nas falas destoantes. 

3. O papel preventivo não ocupa espaço significante no discurso da GM. A 

mentalidade preventiva descrita pelo PPPP, e posteriormente apontada apenas 

como repressiva pela gestora municipal em duas ocasiões, não está também 

presente no que compreendem os e as agentes como sendo comum às suas 

atribuições. Em apenas três oportunidades foram citadas as atividades 

preventivas, sempre por agentes alinhados ao subgrupo menos crítico do 

programa de governo.  

4. Há uma segunda subdivisão, desvinculada daquela apontada no item 2, 

que cinde o grupo entre agentes mais voltados ao modelo tradicional de polícia, 

referenciado pelo modelo militarizado; e um grupo (este menor) mais inclinado 

a um modelo de policiamento comunitário, de lógica à ser construída em maior 

proximidade com a sociedade e de maior inclinação a atividade social.  

5. Ao longo do corpo textual do presente estudo, constatou-se que o 

trabalho da GM como este era, passou por alterações com o advento do PPPP, 

não cabendo aqui descrevê-las como positivas ou negativas. Dos 

apontamentos feitos por agentes que já compunham a instituição no período 

anterior ao programa, destacam-se os seguintes pontos: Operações integradas 

com forças policiais e demais órgãos, amparo científico para a produção de 

dados e maior presença policial em área central do município. 

6. Não há inclusão da GM em atividades de cunho social previstas pelo 

PPPP. O desconhecimento por parte dos agentes sobre que atividades o 

programa executa além do eixo de policiamento, demonstra um afastamento da 

instituição da lógica de Segurança Cidadã, polarizando a atuação destes 

profissionais em detrimento das suas possíveis contribuições em maior contato 

com a comunidade local. 

7. A esmagadora maioria dos e das guardas municipais descrevem não 

sentirem que desfrutam do devido prestígio ante a sociedade, declarando 

desvalorização da instituição e de seus serviços por parte do poder público e 

do comando, expressa através da não regulamentação de direitos, desgaste 
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físico e psicológico devido a carga de trabalho, baixo efetivo e desamparo do 

indivíduo guarda municipal. 

Ao final desta reflexão, percebe-se que o distanciamento presente entre 

o formato de policiamento que o município desenha para a GM – pensando as 

guardas como a mais nova das polícias no Brasil – e a realidade observada, 

distancia-se em muito de um novo modelo advindo com o fenômeno da 

municipalização da segurança. As contribuições obtidas junto aos profissionais 

que representam o que foi destacado como eixo central do processo de 

municipalização, levantam questões que corroboram com as conclusões 

trazidas por Luiz Antonio Machado da Silva, Márcia Pereira Leite e Luis Carlos 

Fridman (2005, p. 28-29), quando estes percebem o problema da segurança 

pública como estando preso aos pressupostos que impedem um processo mais 

refinado de racionalização de meios de repressão, entre eles as polícias. Os 

autores e a autora são precisos ao descreverem as formas reducionistas como 

são pensados temas que envolvem a cidadania, exemplificando tomadas de 

ação instrumentais, muito semelhantes ao que se pensou para o PPPP. 

O circulo de ferro (MACHADO DA SILVA; LEITE; FRIDMAN, 2005) é 

ilustrado pelas falas dos e das GM, compulsoriamente dispostos do lado 

policial que, na metáfora da guerra, representam o que venha a ser pactuado 

em prol de uma representação disforme da paz. 
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