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Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar nos sonhos que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança. [...] 

 

Mais uma vez 

Compositor: Flávio Venturini - Renato 
Russo

1
1987 

 

 

 

Fortaleza 

                                                           
1Flávio Venturini nasceu em Belo Horizonte, em 23 de julho de 1949. Músico e compositor 

brasileiro Descobriu a música aos 3 anos de idade. Aos 15 anos começou sua formação musical sendoDisponível 
em http://www.letras.com.br/#!biografia/flavio-venturini acesso 25.05.2014 

Renato Manfredini Júnior nasceu no Rio de Janeiro, (1960-1996) foi um cantor e compositor 
brasileiro de Pop Rock, líder da banda Legião Urbana. Disponível em http://www.e-
biografias.net/renato_russo/acesso 25.5,2014 

 

http://www.letras.com.br/#!biografia/flavio-venturini
http://www.e-biografias.net/renato_russo/
http://www.e-biografias.net/renato_russo/
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RESUMO 

O Policiamento Comunitário surge como alternativa ao atual modelo 

repressivo de policiamento. Baseado na prevenção do crime e na política de 

redução de danos, busca apoio nas comunidades para conseguir realizar tal 

objetivo, dando voz e poder decisório à população para o alcance da segurança 

pública. O tema desta pesquisa aborda a participação de guardas municipais de 

Fortaleza na capacitação de Multiplicador de Polícia Comunitária, promovido pelo 

Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Esta 

proposta tem o objetivo de analisar como o aprendizado e a percepção da filosofia 

da Polícia Comunitária tem transformado positivamente as ações de trabalho desse 

seleto grupo que foi submetido a referida capacitação. Objetiva-se também entender 

o conceito de policia cidadã, o seu surgimento e suas experiências, mas sobretudo o 

reflexo que a PC promove nos profissionais de segurança pública quando os 

mesmos adotam a prática da PC e o impacto sobre a crescente onda de violência 

que assola nosso país.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Polícia Comunitária, Segurança Pública, Violência, Guarda 

Municipal de Fortaleza. 
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ABSTRACT 

 

Community policing is an alternative to the current repressive policing model. Based 

on crime prevention and harm reduction policy, seeks to support communities to 

accomplish this goal, giving voice and decision-making power to the people to 

achieve public safety. The theme of this research deals with the participation of 

municipal guards Fortaleza in training Multiplier Community Policing, promoted by the 

Ministry of Justice through the National Secretariat of Public Security. This proposal 

aims to examine how learning and perception of the philosophy of Community 

Policing has positively transformed the job actions that select group who underwent 

such training. The objective is to also understand the concept of citizen police, their 

emergence and their experiences but especially the reflection that CP promotes the 

public safety professionals when they adopted the practice of PC and the impact on 

the growing wave of violence plaguing our country. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Community Police, Public Safety, Violence, Fortaleza Municipal Guard. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O progresso experimentado pela humanidade no século XX acelerou nas 

relações entre pessoas, na introdução de artefatos tecnológicos, ou ainda, numa 

sensação de universalidade dos meios de comunicação. Essas novidades 

interferiram nos hábitos culturais formando necessidades de consumo nas 

populações alinhadas a uma visão ocidental sedimentado em um sistema capitalista 

mundial. 

No Brasil, ficou evidente que o acesso ao universo de novidades postas 

nas vitrines não era amplamente acessível, acentuando mais claramente os abismos 

entre classes sociais das mais às menos favorecidas economicamente. O 

favorecimento, além do acesso às facilidades para os mais afortunados mostrou 

também que o tratamento na relação do estado com os cidadãos privilegiava a 

impunidade pela dificuldade de acesso à justiça ou, os recursos para dela se livrar 

com peritos advogados. 
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Nas relações capital trabalho, ou mesmo entre indivíduos, prevalece a 

ideologia da competitividade estimulando o individualismo acarretando a solidão 

disfarçada por relacionamentos virtuais ao invés dos presenciais.  

As diversas formas de desigualdades acentuaram de forma exacerbada a 

violência física, ampliada, repetidamente pelos meios de comunicação de massa 

contribuindo para a banalização da violência, principal, mas não exclusivamente 

urbana. 

Se por um lado a violência assumiu níveis alarmantes, em contrapartida, 

as forças do estado para contê-la não evolui na mesma proporção tanto em efetivo 

quanto em equipamentos. 

Estes breves tópicos, amplamente discutidos na comunidade acadêmica 

passam a caracterizar a violência no Brasil e, no Ceará, como um problema de 

saúde pública.  Fato que é a doença que mais incomoda a sociedade cearense nos 

dias de hoje, pois, quando o assunto é segurança pública os altos índices de 

criminalidade geram olhares críticos voltados para as polícias, como se estas fossem 

as únicas culpadas pela insegurança que assola o país.  

O cidadão sente que sua liberdade está cerceada pelo medo, e se revolta 

contra as instituições que, em sua opinião, estão sendo incapazes de garantir à sua 

integridade física, emocional, seu patrimônio e o que lhe é mais importante a 

liberdade de ir e vir. 

 As pessoas desejam e esperam que a polícia conquiste ou reconquiste a 

sua capacidade de desempenhar com competência o seu papel primordial que é a 

proteção do cidadão e esperam perceber algum esforço de resgate da moralidade, 

para que se restabeleça a confiança. Contudo não questionam que a deficiência 

resulta de baixos investimentos em profissionais e equipamentos 

Dessa forma, a criação de mecanismos que visam fortalecer o Sistema de 

Segurança Pública no Brasil não se concretiza apenas, nos esforços dos 

governantes e indução de novas políticas públicas. É necessário reunir forças 

através dos cidadãos e cidadãs, associações comunitárias, organizações não 

governamentais, profissionais de segurança pública, órgão municipais, estaduais e 

federais objetivando o enfrentamento da crescente criminalidade e violência no país. 
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A interação da comunidade com as forças policiais fomentam a premissa 

da filosofia da Polícia Comunitária. Essa filosofia impulsiona um policiamento mais 

sensível aos problemas de sua área que não precisam ser apenas os da 

criminalidade, ela traz mudanças profundas para a postura do agente de segurança, 

mas também reformas substanciais no funcionamento, gestão e relações entre 

esses agentes e a população. Trata-se de reflexões importantes sobre a sociedade e 

de pôr em primeiro lugar o cidadão no trabalho policial. A ideia central da PC reside 

na possibilidade de propiciar uma aproximação dos profissionais de segurança junto 

à comunidade onde atua, como um médico, um advogado local; ou um comerciante 

da esquina; enfim dar característica humana ao profissional de polícia. É preciso 

deixar claro que a PC não tem o sentindo de assistência social, mas sim o de 

participação social. 

A importância desse tema como objeto de estudo dessa monografia é a 

repercussão positiva que ele tem promovido nas da ações pesquisadora como 

profissional de segurança pública, a saber: Guarda municipal de fortaleza. A 

capacitação como Multiplicador de Polícia Comunitária promovido pelo Ministério da 

Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que teve o prazer de 

participar como agente de segurança a despertou para a causa, uma vez que 

contribui para internalizar que segurança não se pensa e nem se faz isoladamente e 

a consolidação de uma melhor segurança pública depende da cristalização dos 

esforços conjuntos entre população e agentes. 

Do exposto surge assim, a questão norteadora desta pesquisa: Como a 

prática da Polícia Comunitária está contribuindo para favorecer a 

reaproximação entre os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e a 

comunidade submetida aos efeitos do abandono do estado?  

O objetivo geral é analisar se a prática da Polícia Comunitária está 

contribuindo para favorecer as relações entre os agentes da Guarda Municipal de 

Fortaleza e a comunidade.  Como objetivos específicos deste trabalho verificou-se, 

na percepção dos agentes públicos, como a participação no curso de capacitação de 

Multiplicador de Polícia Comunitária modificou a atuação do agente da GMF 

observando sua ação, estudando os princípios da Polícia Comunitária e observando 

a atuação da GMF junto a comunidade. 
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A metodologia adotada na pesquisa, além do levantamento bibliográfico, 

consulta à legislação aplicada e aplicação de questionário a um grupo de Policiais 

Comunitários obtendo sua percepção da eficácia de seu treinamento e situação real 

de trabalho. 

A monografia está dividida em capítulos, sendo o primeiro a introdução, 

no segundo capítulo é descrita a segurança pública, estrutura. No terceiro capítulo 

as competências e jurisdição dos policiais da GMF. No quarto capítulo segurança 

pública e atuação dos GMF na sua atuação como polícia comunitária, no quinto 

capítulo explicita-se o curso de capacitação. No capítulo seguinte demonstra-se a 

pesquisa de opinião realizada a um grupo de agentes identificando suas 

experiências nos seus aspectos positivos e limitações comparativamente ao 

treinamento recebido e a metodologia da pesquisa. No sétimo e último as 

considerações finais. 

 

 

 

2. SEGURANÇA PÚBLICA 

 O entendimento do que venha a ser segurança pública é amplo, diversificado 

e complexo no sentido da improbabilidade que lhe é inerente. Embora esta pesquisa 

se debruce sobre segurança no sentido prevenção ou contenção dos costumes e 

violência pela força policial. Contudo, quando se toca no assunto violência os 

discursos acabam derivando para outras formas violência que geram insegurança 

pública.  

.O analfabetismo, por exemplo, gera a insegurança ao individuo de não saber 

os riscos que pode incorrer por sua ignorância, sendo endêmico, o analfabetismo a 

fragilidade que deste decorreé uma insegurança pública.  

As frustraçõescomprometem fatores motivacionais amplamente discutidos a 

partir de Chiavenato (ano) ao mencionar a teoria de Abraham Maslow ou mesmo 

Frederick Herzberg. A resiliência, por si só, não supera a necessidade de segurança. 

Nesta, a fome, a falta de moradia, a instabilidade no acesso aos postos de trabalho, 

as condições insalubres em que habitam as dificuldades diárias e permanentes na 

mobilidade urbana, a marginalização social, não somente abalam a segurança 
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emocional, mas também estão na base da insegurança social.Em alguns, países, no 

Brasil e em particular na cidade de Fortaleza a segurança pública é uma das 

principais preocupações dos governantes, Assim o conceito de segurança pública 

vai muito além da ação policial do estado na manutenção da ordem social. 

Ao nível global destaca-se o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) que, juntamente com as autoridades nacionais desenvolve 

projetos, dentre outros, na segurança pública, pois é sabido que:  

Os altos índices de criminalidade e insegurança na América Latina e Caribe 
impõem entraves para o desenvolvimento econômico e social da região, 
mesmo face às recentes melhorias na governança. Como tal, o PNUD Brasil 
compartilha da prioridade brasileira de melhoria da situação de segurança 
pública e cidadania como caminho necessário ao desenvolvimento.[...] 
Considerando a importância da segurança para o Desenvolvimento 
Humano, o PNUD tem trabalhado no Brasil, desde o início dos anos 2000, a 
partir da perspectiva conceitual da Segurança Cidadã, que envolve a 
adoção de um enfoque integral no tratamento da segurança pública. A 
perspectiva de Segurança Cidadã parte da natureza multicausal da 
violência e da criminalidade urbana. Considerando essa causalidade 
múltipla, privilegia-se uma estratégia integral para promover a convivência e 
a segurança cidadã, ou seja, busca-se incorporar ações em diversas áreas 
temáticas relacionadas aos fatores de risco da violência e ambientes onde a 
violência pode ser gerada, além de agregar múltiplos atores para o trabalho 
conjunto. (PNUD)

2
 

 

2.1 O estado e os governos na segurança pública 

O conceito de segurança pública é, portanto, bastante abrangente, não 

podendo ser delimitado a uma mera definição, mas devendo ser vista como um 

princípio a ser seguido. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144 apregoa 

que “[...] 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 [...]”. Portanto, o Estado tem o dever de garantir o respeito e a defesa 

dos direitos fundamentais do cidadão. A Segurança Pública tem por regra proteger 

os direitos individuais do cidadão e assegurar garantias para exercer sua cidadania 

nos limites da lei. (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988). 

Marcineiro (S/D), afirma que: 

A segurança pública, por sua vez, possui uma dimensão diferente. Ela é 
exercida por uma gama de servidores públicos para a garantia do exercício 

                                                           
2
 Disponível PNUD http://www.pnud.org.br/SegurancaCidada.aspx#acesso 30 de maio de 2014 

http://www.pnud.org.br/SegurancaCidada.aspx
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pleno da cidadania, situação na qual o povo de um Estado vê seus direitos 
civis e políticos garantidos pela ação do governo. [...] a segurança pública, 
enquanto procedimento de governo, que busca fazer pelo povo tudo aquilo 
que ele não consegue fazer por si só para o bem viver no território, visa 
garantir um código de convivência social, materializado no arcabouço legal 
vigente, onde estão expressas as vontades e desejos do povo, elaborada e 
votada pelo Poder Legislativo, cujos integrantes ali estão por terem sido 

eleitos como representante do povo para tal fim.(AUTOR, ano, pag.) 

 

Por estas razões, o conceito de segurança pública não deve estar restrito 

apenas ao aparelho de repressão fornecido pelo Estado, mas deve ser discutido nos 

outros setores da sociedade, a fim de possibilitar uma melhoria nos serviços 

prestados pelos órgãos responsáveis pela segurança da população, não trabalhando 

apenas na repressão, mas atuando na área da prevenção a violência, orientando a 

população da importância da segurança pública. 

 Como direito da população e dever do Estado, compete aos governos, 

Federal, Estadual e Municipal a obrigação de oferecer aos cidadãos as condições 

propícias à sua segurança. Neste sentido, a presença do Estado exerce diversos 

papéis que garantam à cidadania o exercício de seus direitos. Cabe-lhe, 

essencialmente, educação, saúde e proteção. A ausência do Estado que é 

reconhecidamente uma das propiciadoras da violência, pois, é nesse vazio que toda 

a sorte de ameaças que as doenças sociais acabam deleteriamente ocupando o 

espaço. Destacam-se nessa ocupação o crime organizado, o tráfico de drogas e 

armas, a prostituição adulta e infantil, ameaças e subtração dà propriedade. 

2.2 Órgãos responsáveis pela segurança pública 

No seu artigo 144, a Constituição Federal trata dos órgãos de segurança 

pública, definindo suas competências. Na esfera federal, temos as Polícias Federal, 

Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, na Estadual, temos as Polícias Civil e 

Militar e na esfera Municipal, temos as Guardas municipais, a fim de proteger os 

bens, monumentos e patrimônios municipais. A segurança pública é norteada pelo 

princípio da Dignidade Humana, da Interdisciplinaridade, da Imparcialidade, da 

Participação Comunitária, da Legalidade, da Moralidade, do Profissionalismo, do 

Pluralismo Organizacional, do Uso Limitado da Força, da Transparência da 

Responsabilidade. (Santos, 2006) 
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 Além destas entidades da administração direta dos governos federal, estadual 

e municipal desempenha também importante papel os órgãos legislativos nessas 

esferas de poder e o poder judiciário. O conjunto desses poderes, executivo 

legislativo e judiciário tem-se o sistema de segurança pública nas suas diversas 

vertentes. 

2.3. Estrutura, competências e jurisdição das forças de segurança federais 

2.3.1Polícia Federal 

Cabe a Polícia Federal exercer as competências estabelecidas no § 1º do art. 144 

da Constituição e no § 7 do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e, 

especificamente: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 
públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 
e o descaminho de bens e valores, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União; 

V - coibir a turbação e o esbulho possessório dos bens e dos próprios da União e 
das entidades integrantes da Administração Pública Federal, sem prejuízo da 
manutenção da ordem pelas Polícias Militares dos Estados; e 

VI - acompanhar e instaurar inquéritos relacionados aos conflitos agrários ou 
fundiários e os deles decorrentes, quando se tratar de crime de competência federal, 
bem como prevenir e reprimir esses crimes; 

Figura 1: Exemplo de atuação PF 
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Fonte: DPF3

 

2.3.2 Ferroviária Federal,  

A Constituição brasileira de 1988 traz em seu artigo 144, parágrafo 3º, 

texto em que dispõe sobre a Polícia Ferroviária Federal como instituição 

constitucional permanente, dentre os órgãos da segurança pública do país: 

§ 3º - A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e 

mantido pela união e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

Foi criada em 1852, por meio do Decreto nº 641, de 26 de 

junho de 1852 assinado pelo imperador Dom Pedro II, inicialmente com a 

denominação de: Polícia dos Caminhos de Ferro", com a responsabilidade de cuidar 

das riquezas do Brasil, que eram transportadas em trilhos de ferro. Ela foi a primeira 

corporação policial especializada do país. A Lei nº 8.028, de 12 de 

abril de 1990 criou o Departamento de Polícia Ferroviária Federal - DPFF. Hoje em 

dia, poucos brasileiros conhecem a PFF, como é chamada. Seu contingente é de 

aproximadamente 1.200 agentes, muitos deles cedidos de outros órgãos de 

governo, sendo poucos os membros, de fato, policiais ferroviários. Em 04 de 

agosto de 2011 a Lei nº 12.462 foi sancionada dando direito aos profissionais de 

segurança pública ferroviária a passarem a integrar o Departamento de Polícia 

Ferroviária Federal do Ministério da Justiça. 

Sua principal função, atualmente, é proteger a malha ferroviária do país, 

atuando na prevenção de atos de vandalismo e crimes de todos os tipos. Também 

ajuda na segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a empresa que 

                                                           
3http://www.dpf.gov.br/ 
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opera 6 linhas de metropolitanos na Região Metropolitana de São Paulo e é 

presença permanente na Estação Brás. 

Figura 2: Policia Ferroviária em um terminal frrroviário 

 

Fonte:xx
4
 

 

 

2.4. Estrutura, competências e jurisdição das forças de segurança estaduais. 

2.4.1. Polícias Civis 

As Polícias Civis são instituições históricas, tipicamente brasileiras, que 

exercem funções de polícia judiciária, nas unidades federativas do Brasil, cuja 

função é, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, o exercício 

da segurança pública para a preservação da ordem pública, da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. .As polícias civis são subordinadas aos 

 Governadores dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios e dirigidas por 

delegados de polícia de carreira. 

Ainda de acordo com o artigo 144, § 4º, da Constituição Federal, que 

especifica o papel das Polícias Civis, são funções institucionais destas, ressalvada a 

competência da União: 

 Exercer, com exclusividade, as atividades de polícia judiciária e apurar as 

infrações penais (exceto militares) no âmbito do território estadual, na forma da 

legislação em vigor; 

 Concorrer para a convivência harmônica da comunidade; 

                                                           
4
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 Realizar as investigações indispensáveis aos atos de Polícia Judiciária; 

 Promover as perícias criminais e médico-legais necessárias, quando mantiver 

órgãos periciais, ou requisitá-las aos órgãos competentes, ou, na falta de peritos 

dos órgãos citados, designar a autoridade policial peritos "ad hoc" para realizá-

las. 

 Proteger pessoas e bens; 

 Proteger direitos e garantias individuais; 

 Reprimir as infrações penais; 

 Participar dos Sistemas Nacionais de Identificação Criminal, de Armas e 

Explosivos, de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, Informação e 

Inteligência, e de outros, no âmbito da segurança pública; 

 Promover a identificação civil e criminal quando mantiver órgão de identificação, 

ou requisitá-la ao órgão competente; 

 Recrutar, selecionar, formar e aperfeiçoar profissional e culturalmente os policiais 

civis; 

 Colaborar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e demais autoridades 

constituídas; 

 Participar da proteção do bem-estar da comunidade e dos direitos da pessoa 

humana; 

 Manter serviço diuturno de atendimento aos cidadãos; 

 Custodiar provisoriamente pessoas presas, nos limites de sua competência; 

 Apurar transgressões disciplinares atribuídas a policiais civis; 

 Controlar e executar a segurança interna de seus órgãos; 

 Estabelecer o controle estatístico das incidências criminais no Estado, do 

desempenho de suas unidades policiais e dos demais dados de suas atividades; 

 

2.4.2 Polícia Militar  

O art. 144, § 5º, da C.F, preceitua que, “Às policias militares cabem a polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, 

além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 

civil”. 

 

Segundo ROSA (2007), com fundamento no texto constitucional, fica evidenciado 

que a polícia militar exerce a função de polícia administrativa, sendo responsável 
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pelo policiamento ostensivo e preventivo, e pela manutenção da ordem pública nos 

diversos Estados da Federação. 

As polícias militares possuem suas raízes no decreto expedido pelo então regente 

Padre Diogo Antônio Feijó. A esse respeito, José Nogueira Sampaio observa que, “A 

Lei  de  10  de  outubro  de  1831 que assim se formou, estendo às províncias a 

instituição dos guardas permanentes, significa o monumento básico das polícias 

militares estaduais.” (SAMPAIO,  

José  Nogueira.  Fundação  da  Polícia  Militar  do  Estado de São Paulo. 2ª ed. São 

  Paulo : 1981, p.51). 

Com a criação das polícias militares estas passaram a ter uma estética militar 

assentada em preceitos de hierarquia e disciplina, com patentes, e   graduações   

semelhantes  as   existentes  no Exército Nacional, excetuados os postos de oficiais 

generais, que não existem nestas corporações. 

Os integrantes das polícias militares são agentes policiais e exercem funções de 

segurança pública, que é diversa das realizadas pelas forças armadas que em 

atendimento ao art. 142, da Constituição  Federal,  são responsáveis pela defesa da 

pátria, segurança nacional, e a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa 

de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Os policiais militares juntamente com os policiais civis encontram-se subordinados 

ao Governador do Estado, que é a mais alta autoridade administrativa na área de 

segurança pública. Segundo o art. 144, § 6º, da C.F,   “As polícias militares e corpos 

de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 

juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios”. 

Com relação aos corpos de bombeiros militares seus integrantes a princípio não 

exercem função de policiamento preventivo ou ostensivo. A  atividade  fim  desse 

órgão de segurança pública é a de prevenção e combate a incêndios, busca e 

salvamento e, agora, a de defesa civil, prevista no art. 144, § 5.º, final da C.F.  Essa 

 gama  de  atribuições  dos Corpos de Bombeiros Militares diz  respeito,  isto  sim,  à 

 tranquilidade pública e à salubridade pública, ambas integrantes do conceito de 
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ordem pública. (LAZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo – coord. Yussef 

Cahali. 1.ª ed. 2a.tir- São Paulo: Editora RT, 1996. p.58). 

 

Na maioria dos Estados, os corpos de bombeiros militares são unidades 

especializadas que pertencem aos quadros das polícias militares. Em regra, seus 

integrantes primeiro ingressam nos quadros policiais, para depois receberem 

treinamento especializado para realizarem as funções constitucionais (art. 144, § 5º, 

da C.F).  Em alguns Estados, como Rio de Janeiro, Alagoas e Brasília, o corpo de 

bombeiro militar é uma instituição independente e separada da polícia militar, com 

quadros próprios e Escolas de formação de praças e oficiais. 

 

Os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares são 

agentes de segurança pública, mas estas  instituições  por  força  do disposto no art. 

144, § 6.º, da C.F, são forças auxiliares e reserva do Exército.   Isso significa que em 

caso de estado de emergência ou estado de sítio, ou em decorrência de uma guerra, 

os integrantes destas corporações poderão ser requisitados pelo Exército para 

exercerem funções diversas da área de segurança pública. 

Os integrantes das forças  auxiliares  possuem  a  condição  de militares estaduais, 

que foi definida pelo art. 42, da C.F, com  modificações introduzidas  pela  Emenda 

 Constitucional  n.º 18,  de  5 de fevereiro de 1988, segundo a qual, “Os membros 

das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com 

base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios” 

A Polícia Militar possui competência ampla na preservação da ordem pública que, 

engloba inclusive a competência específica dos demais órgãos policiais, no caso de 

falência operacional deles, à exemplo de suas greves e outras causas, que os 

tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribuições, pois, a 

Polícia Militar é a verdadeira força pública da sociedade. Bem por isso as Polícias 

Militares constituem os órgãos de preservação da ordem pública  para  todo  o 

 universo  da  atividade  policial  em tema  de ordem pública e, especificamente, da 

segurança pública (LAZARINI, Álvaro, op.cit., p.61). O administrado que venha a 

sofrer uma lesão decorrente das atividades desenvolvidas pela polícia militar ou 
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corpo de bombeiro militar estará legitimado com fundamento no art. 37, § 6º, da C.F, 

a propor uma ação de indenização  por danos materiais e morais perante uma das 

Varas Cíveis, ou perante uma das Varas da Fazenda Pública, para pleitear a 

indenização do dano suportado. 

Ao administrado com base na Constituição Federal bastará demonstrar o nexo de 

causalidade existente entre o ato praticado pelos agentes policiais e o dano. O 

Estado poderá afastar sua responsabilidade desde que consiga provar, em 

decorrência da inversão do ônus da prova, a ocorrência de uma das excludentes de 

causalidade, entre elas, a realização do ato com fundamento na coação 

administrativa, ou a prática do ato praticado pelo agente policial com base em uma 

das excludentes de ilicitude. 

 

2.5.GUARDA MUNICIPAL 

Desde as antigas sociedades o homem sempre necessitou de órgãos 

fiscalizadores para organização das cidades Estado. Deste modo surgiram as forças 

policiais para fazer cumprir, em prol da cidadania, os direitos e deveres de todos.  

A legitimação das guardas municipais no país ocorreu somente com advento 

da Constituição de 1988, pois desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura militar, e 

desde 1967 (particularmente subjugado às alterações decorrentes dos Atos 

Institucionais) sob uma Constituição imposta pelo governo. Em 1º de fevereiro de 

1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Em 05 de novembro de 1988 

foi promulgada a nova Constituição Brasileira, sendo chamada de "Constituição 

Cidadã", que concedeu aos municípios a faculdade em criar 

Guardas Municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações. 

  As guardas municipais possuem poder de polícia administrativa para 

atuarem em situações onde o cumprimento das leis municipais se faz necessário, 

ameaça à ordem ou à vida e em situações de calamidade pública, agem também em 

qualquer outra situação de flagrante delito(artigo 301, do Código de Processo 

Penal), casos onde qualquer um do povo pode e as autoridades policiais e seus 

agentes devem prender quem quer que seja encontrado em situação de "flagrância". 
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Assim, mesmo que haja divergências sobre a ação das Guardas Municipais em 

atividades "policiais", esta estará amparada pela lei. Tanto, de acordo com as leis 

penais, como as leis municipais. 

Os Guardas Municipais tem direito à prisão especial, conforme o artigo 295, 

inciso XI do Código de Processo Penal Brasileiro(CPP), assim como ocorre com as 

carreiras policiais civis e militares em todo o país. Quando detidos, são conduzidos 

para presídios, onde aguardam por julgamento em celas denominadas "seguro" 

separados dos presos comuns. Também não possuem autorização para o porte de 

arma de fogo de uso restrito, como calibre .40 e .45 amplamente utilizados pelas 

policias militares e civis, respectivamente, em todo o território nacional. 

Embora os Guardas Municipais usem fardas e insígnias, não são instituições 

militares, portanto, não são considerados forças auxiliares do exército, como ocorre 

com a Polícia Militar. 

A Lei 10.826/03 "Estatuto do Desarmamento" disciplina no seu art 6º a 

utilização e o porte de arma de fogo para as Guardas Municipais, sendo em serviço 

e fora dele para as Guardas Municipais das capitais dos estados e cidades com 

mais de 500.000 habitantes, e somente em serviço para as cidades com mais de 

50.000 e menos de 500.000 habitantes. Esse porte fica também condicionado à 

existência de uma Corregedoria e uma Ouvidoria próprias e a autorização do 

Superintendente Regional da Polícia Federal no estado a que pertence, o qual 

também delimitará a validade territorial do porte. Aos guardas municipais da cidade 

de Curitiba, por exemplo, pode ser concedido porte de arma de fogo de calibre 

permitido funcional e/ou particular, em serviço ou fora dele e em todo o território do 

Estado do Paraná, entretanto, perdem esse direito ao se aposentarem. 

Segundo Bretas et al. (2009), as Guardas foram criadas para solucionar 

problemas sociais e representava uma alternativa na segurança pública. Porém com 

limitações e indefinições, assim, alguns setores da sociedade prezam inovações em 

práticas comunitárias ou assistencialistas e outros um perfil semelhante aos da força 

de segurança existente. 

As atribuições do guarda municipal são consolidadas de acordo com o 

consentimento do poder executivo. Ainda há de fato certa polêmica, mesmo com 



27 

 

todo o amparo da Carta Magna, no que garante no artigo 144 “§ 8º - Os Municípios 

poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços 

e instalações, conforme dispuser a lei”. Proteção conforme o ordenamento jurídico, 

Latim protectio, de proteger e (cobrir, amparar, abrigar), entende-se toda espécie de 

assistência ou auxílio, prestado às coisas ou às pessoas, a fim de que se 

resguardem contra males que lhe possam advir” (SILVA, 1975, p.). 

 

Hoje, a Guarda Municipal é uma instituição municipal que atua no âmbito 

da segurança pública que tem o poder de polícia administrativa voltada para 

políticas públicas de prevenção a violência. Tem como principal missão proteger os 

bens, serviços e instalações públicas podendo atuar juntamente com as polícias 

civis, militares e federais conforme estabelece a Constituição Federal em seu artigo 

144, que a segurança é dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) direito e responsabilidade de todos e no inciso 8º que destina 

facultativamente os municípios constituírem suas Guardas Municipais, o que dentro 

de suas limitações e responsabilidades contribuir com a ordem pública, na 

preservação de praças, logradouros, postos e na proteção do bem maior que é a 

vida, a segurança do cidadão. 

3. HISTÓRICO DA GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA(GMF) 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 144, parágrafo 8º, a 

criação de guardas municipais nas cidades brasileiras “[...] destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações [...]”. A Guarda Municipal é um órgão da Prefeitura 

de Fortaleza e existe desde 1960. Foi criada pela Lei Municipal nº 1.396 de 10 de 

julho de 1959, gestão do prefeito municipal general Manuel Cordeiro Neto. A 

instituição era constituída por 150 servidores: três fiscais de 1ª Classe (3); quatro 

fiscais de 2ª Classe (4); cinco fiscais de 3ª Classe; oito guardas de 1ª Classe e 130 

guardas municipais. A forma de ingresso foi estabelecida no Decreto Nº 2.286 de 

julho de 1962. 

Em 2000, a instituição passou a fazer parte do Plano Nacional de 

Segurança Pública, surgindo a oportunidade da elaboração e aprovação de 

convênios junto ao Governo Federal. Em 2002, é realizado concurso público para o 
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provimento de cargos de guardas e subinspetores. Com a Lei Complementar nº 17, 

de 07 de Junho de 2004, nasce o Sistema Municipal de Segurança, Defesa Civil e 

Cidadania, por meio da união da Guarda Municipal de Fortaleza e da Agência de 

Cidadania, passando esta última a ter atribuições de defesa civil. Desde 2003, a 

Guarda Municipal ganhou mais um braço que é a Defesa Civil do Município. São ao 

todo 116 agentes de Defesa Civil que integram o quadro de servidores da instituição. 

Em 2005, deu-se a Inclusão da Guarda Municipal no Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e aprovação de convênios com os 

governos, federal e estadual. O último concurso para guardas foi realizado em 2006. 

Até recentemente, a Guarda Municipal e Defesa Civil contava com 1003 guardas 

municipais, 516 subinspetores, 6 inspetores, 10 agentes de segurança institucional, 

30 agentes administrativos, 8 auxiliares, 2 advogados e 2 administradores.  

 

3.1. Legislação aplicada à (GMF) 

 

A Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza é o órgão responsável 

pela segurança pública municipal com a visão de policiamento comunitário. Tem 

como responsabilidade a proteção do patrimônio público ecológico, cultural, 

arquitetônico e ambiental do município adotando como estratégias as medidas 

educativas e preventivas. No âmbito da política municipal de Defesa Civil, a 

instituição desenvolve planos, programas e projetos referentes à prevenção, socorro, 

assistência e recuperação da comunidade em situação de risco, minimizando os 

desastres e restabelecendo a normalidade social.  

 

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Fortaleza, em seu Art. 8°, inciso XIII, 

que trata da competência do município 

 

XIII - equipar a Guarda Municipal com armamento e viaturas, para que, de 

acordo com o programa de segurança pública, possa dar proteção e 
segurança de seus bens, serviços e instalações, inclusive nas escolas, 
unidades de saúde, centros sociais e praças, conforme dispuser lei 
complementar; 
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 A lei garante todos os mecanismos para que as Guardas Municipais 

possam desenvolver seu papel de segurança e principalmente tenham condições de 

obedecer aos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade, da 

moderação e da conveniência. É importante ressaltar que a Segurança Pública é 

atribuída à União, aos estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios e 

dentro de seu campo de atuação é responsabilidade de todos prestarem um serviço 

de qualidade e minimizar os índices de insegurança. Porém, hoje, ainda há Guardas 

Municipais sem condições materiais e muitas vezes sem recursos humanos para 

prestar esse serviço de excelência para as comunidades.  

 

Segundo a Lei Complementar Nº 004 de 16 de julho de1991, em seu Capítulo 

II, Art. 2ª,  

 

A Guarda Municipal de Fortaleza, órgão da Administração Centralizada do 
Poder Executivo Municipal, com subordinação à Secretaria de 
Administração do Município, tem como finalidade: I - A defesa, a 
preservação, e a divulgação da importância do bem público: II - A prestar ao 
cidadão informações sobre os serviços de competência do município. 

 

Ainda na mesma Lei, em seu Capítulo II, Art. 3º, entende-se as competências 

das Guardas Municipais  

Compete a Guarda Municipal de Fortaleza I - Promover a preservação dos 
bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Fortaleza II - executar serviços 
de vigilância diuturna III - atuar como quadro de voluntários para o combate 
a incêndios IV - manter a segurança pessoal do prefeito e vice- prefeito V - 
auxiliar o departamento de defesa civil do município em épocas de 
calamidades públicas e/ou situações de emergência, prestando socorro as 
comunidades atingidas VI - manter a vigilância de logradouros, praças e 
jardins públicos VII -executar o serviço de apoio a promoções de incentivo 
ao turismo local VIII - executar o serviço de orientação e salvamento de 
banhistas nas praias e parques de Fortaleza IX - auxiliar nos controles das 
filas de usuários nos terminais de transporte coletivo urbano de Fortaleza 

 

A GMF possui a seguinte estrutura organizacional básica, Art. 4°, Lei 

complementar N° 004/1991 
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I - Direção Superior – Diretor Geral II - Ação gerencial - Diretor Adjunto III -

ÓRGÃO DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA IV - ÓRGÃO DE EXECUÇÃO 

INSTRUMENTAL 

 

O REGIME JURÍDICO dos servidores da GMF é o constante na lei 6.794 

de 27 de dezembro DE 1990 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO) e, 

legislação complementar, a eles também se o Regime Disciplinar Interno (RDI) que 

tem como principal finalidade definir os deveres, classificar e tipificar as infrações 

disciplinares, os procedimentos processuais correspondentes, os recursos, o 

comportamento e as recompensas aos referidos servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SEGURANÇA PÚBLICA E ATUAÇÃO DE GMF NA ATUAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

4.1. Estrutura orgânica 

Figura 3: Organograma GMF 
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Fonte:GMF 

 

 

 

 

 

 

5. CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADOR DE POLÍCIA 

COMUNITÁRIA. 
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O curso de capacitação foi realizado na Guarda municipal de Fortaleza 

onde aprendemos que: 

 

[...] Usar a polícia como instrumento de repressão social ou política não é 
um mecanismo eficaz de combate ao crime. Da mesma forma, manipular 
comunidades com objetivos políticos ou institucionais também não 
apresentará resultados satisfatórios.(Curso Nacional de Polícia Comunitária/ 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – 5.ed- Brasília, 2013, p 295) 

 

 

O presente estudo foi verificado por intermédio de uma capacitação de 

Multiplicador de Polícia Comunitária promovido pelo Ministério da Justiça por meio 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública para atuação no Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, na qual participei juntamente com outros 

30 colegas, agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e soldados pertencentes ao 

quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Ceará. O curso de Multiplicador de 

Polícia Comunitária foi ministrado no Comando de Policiamento Comunitário – 

CPCOM, localizado á Avenida Bezerra de Menezes nº 581 – Bairro São Gerardo, no 

período de 09 de setembro de 2013 a 04 de outubro de 2013. A carga horária do 

treinamento foi de 160 h/a, com aulas cinco vezes por semana. Importante ressaltar, 

que a promoção desse treinamento buscava difundir a estratégia de polícia da 

proximidade em todas as unidades da Federação, por meio de acordos de 

cooperação técnica. Com o desdobramento do processo, foram formados mais de 

70.000 policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e agentes 

comunitários em cursos presenciais de Polícia Comunitária.  

A referida Capacitação tinha um foco multidisciplinar e objetivava 

capacitar os atores ou operadores de segurança pública para atuarem de forma 

qualificada no enfrentamento ao crack e nas cenas de uso de drogas. Com isso, o 

foco da polícia de proximidade passaria a atuar de maneira ostensiva, buscando 

estabelecer relações de confiança com as comunidades locais e priorizando 

soluções que propiciassem o atendimento das redes de atenção e cuidado aos 

usuários do crack. Para os policiais orientados pela filosofia da polícia de 

proximidade, a questão é encarada sob a perspectiva de saúde pública, e a 

alternativa deveria ser em primeiro lugar o atendimento médico e psicossocial. Vale 
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ressaltar que nas cenas de uso, os policiais ou agentes da guarda municipal 

deveriam atuar em bases comunitárias móveis, o que lhes conferiria a mobilidade 

necessária para os atendimentos preventivos. Além disso, passariam a contar com 

câmeras de videomonitoramento para auxiliá-los no controle e no planejamento de 

suas ações. 

 Sabe-se que essa capacitação promoveu uma releitura da visão dos 

profissionais que participaram, por meio do processo ensino-aprendizagem, 

firmando e definindo a real participação deles na prevenção e combate a violência e 

ao enfrentamento do crack e outras drogas. 

 

 

5.1A POLÍCIA COMUNITÁRIA – conceito, filosofia e seu histórico  

 

O policiamento comunitário atua em várias frentes e se propõem a uma 

verdadeira aproximação com a população. De acordo com Fernandes (1994, p. 10)a 

polícia comunitária é: 

 

[...] um serviço policial que se aproxime das pessoas, com nome e cara bem 
definidos, com um comportamento regulado pela frequência pública 
cotidiana, submetido, portanto, às regras de  convivência cidadã, pode 
parecer um ovo de Colombo (algo difícil, mas não é). A proposta de Polícia 
Comunitária oferece uma resposta tão simples que parece irreal: 
personalize a polícia, faça dela uma presença também comum. 

  

 Seguindo a mesma linha de raciocínio (Miguel Reale. 1910-

2006): 

 

A polícia comunitária, é aquela que diuturnamente convive com o povo, não 
é senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e é a única solução a 
ser dada com êxito para resolver a preocupante questão da violência, 
sobretudo nas grandes cidades. 
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Segundo Trojanowicz (Policiamento Comunitário: como começar. 

RJ:POLICIAERJ,1994, P.04. 

 

O policiamento comunitário exige um comprometimento de cada um dos 
policiais e funcionários civis do departamento policial com sua filosofia. Ele 
também desafia todo o pessoal a encontrar meios de expressar esta nova 
filosofia em seus trabalhos, compensando assim a necessidade de manter 
uma resposta rápida, imediata e efetiva aos crimes individuais e 
emergências, com o objetivo de explorar novas inicitivas preventivas, 
visando à resolução de problemas antes que eles ocorram ou se tornem 
graves. 

 

Dentre os conceitos mostrados, compreende-se a importância do 

policiamento comunitário na prevenção da violência e da criminalidade, pois este 

tipo de policiamento é voltado justamente para desempenhar um trabalho preventivo 

em parceria com os cidadãos e, não somente para o atendimento de ocorrências e 

investigação criminal.A efetiva implantação do policiamento comunitário contribui 

para a prevenção do crime e o aumento da preservação dos direitos individuais e da 

dignidade da pessoa humana. UNISUL (2009) ensina que: 

 

A polícia comunitária se constitui num espaço aberto, que o Estado 
disponibilizou como instrumento para buscar a sensibilização do cidadão, ao 
reconhecer que necessita contar com sua participação e ao mesmo tempo, 
para lhe propiciar meios ao exercício de sua responsabilidade concreta para 
com a ordem pública. 

 

Assim, partindo de um esforço conjunto entre polícia e comunidade, o 

policiamento comunitário tem mais possibilidade de enfrentar os desafios em 

eliminar as causas da violência na sociedade moderna. 

5.2 POLÍCIA COMUNITÁRIA NO MUNDO: BREVE HISTÓRICO 

 

 A ideia de que a polícia poderia suprir de maneira mais apropriada aos 

cidadãos e às comunidades, a partir da instituição de um policiamento próximo à 
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comunidade, fez surgir a ideologia de uma polícia preventiva. Segundo a história o 

sistema de policiamento comunitário mais antigo e estabelecido de melhor forma é o 

Japonês, adotado imediatamente após a II Guerra Mundial. Sendo organizado em 

uma ampla rede de postos policiais denominados Kobans e Chuzaishos. 

(OLIVEIRA,S/D, apud SKOLNICK E BAYLEY, 2006, P.52). 

Oliveira, S/d, continua ensinado que: 

 

[...] Esta orientação para o serviço à comunidade e o tratamento proativo do 
crime também foi adotada se não na mesma época, pouco tempo depois, 
pela Malásia, Coréia, China e Cingapura, o que deu origem ao termo 
“Escola de Polícia Oriental” (ideologia preventiva), a qual se contrapõe à 
Escola Anglo-Saxônica (ideologia reativa e de controle social) e à Escola 
Latina (ideologia militarista). Em 1829, o Primeiro Ministro Inglês Sir Robert 
Peel, tendo por base a polícia francesa, criou a Real Polícia Metropolitana 
de Londres, tida por vários autores como a primeira organização policial 
moderna, estabelecendo nove princípios para regê-la, todos em sintonia 
com a filosofia de Polícia Comunitária[...]. 

 

 

Segundo Oliveira, S/d, Arthur Woods, no período de 1914 a 1919 foi o 

Comissário de Polícia de Nova Iorque - EUA, que começou a incutir na base da 

Polícia e da comunidade, a percepção da importância social, da dignidade e do valor 

público do trabalho do policial. O mesmo autor coloca que foi a partir da década de 

60, que algumas polícias estadunidenses se organizaram para a realização de 

algumas reformas na sua estrutura e nos seus procedimentos operacionais, visando 

uma aproximação cooperativa da comunidade (OLIVEIRA, S/D). 

 A história aponta que após a transição do período ditatorial na América 

Latina, a segurança pública vem passando por uma crise de identidade. Fazendo 

com que as polícias latino-americanas fossem vistas como ineficientes no combate 

ao crime e violentas no trato com a população. (OLIVEIRA, S/D). 

 No Brasil, a Polícia Militar do estado de São Paulo, em 30 de setembro 

de 1997 adotou experimentalmente a filosofia do policiamento comunitário, definida 

como “filosofia e estratégia da organização que propicia a parceria entre a 

população e a polícia.” Foi implantada uma Base Comunitária, inspirada no modelo 

canadense, no centro de São Paulo, com isso foi observado uma queda da 

criminalidade na região. Segundo a Secretária Segurança Pública de São Paulo, de 

setembro de 1997 até maio de 2000 foram instaladas 239 bases comunitárias de 



36 

 

segurança no estado, sendo 44 na capital, 39 da grande São Paulo e 158 no interior. 

Mas a Secretaria aponta que apesar dos bons resultados, era preciso melhorar a 

questão administrativa e adaptar o programa à realidade local. Para isso, foi 

necessário procurar outros modelos para serem implantados em São Paulo. Entre 

1999 e 2000, foi testado o modelo japonês, cujas técnicas foram consideradas mais 

eficazes. 

 O conceito importado do Japão, onde as bases comunitárias são 

chamadas de Koban e Chuzaisho, existe há mais de 100 anos. O prazo para obter 

resultados a partir da experiência com o modelo era de três anos, mas, em menos 

de dois, a polícia conseguiu sedimentar a sensação de segurança da população do 

centro da cidade de São Paulo. A comunidade já conhecia o policial e ele, por sua 

vez, atendia às expectativas. 

 Hoje, o Brasil exporta ideias para o Japão, como as Bases 

Comunitárias de Segurança Móveis. Os japoneses, até então, trabalhavam somente 

com os modelos fixos. 

5.3 PRINCÍPIOS DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 

 

Segundo Carvalho (1998, p.49.) 

 

 

Ao tentar implantar este modelo, governo e líderes da sociedade 
acreditaram que esta poderia ser uma forma de democratizaras as 
instituições responsáveis pela segurança pública, isto é, a medida que se 
abrem para a sociedade, congregando líderes locais, negociantes, 
residentes e todos quanto puderem participar da segurança local, a policia 
deixa de ser uma instituição fechada e que, estando aberta a sugestões, 
permite que a própria comunidade faça parte das suas deliberações. 

 

 

Para a implantação do sistema de Polícia Cidadã é necessário que todos da 

instituição conheçam seus princípios, praticando-os de forma permanente e com 

total honestidade de propósitos. São eles: 
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1. Filosofia e Estratégia Organizacional - A base dessa filosofia é a 

comunidade. A polícia deve buscar, junto às comunidades, os anseios e 

as preocupações das mesmas, a fim de traduzí-los em procedimento de 

segurança. 

 

2. Comprometimento da organização com a concessão de poder à 

comunidade - Dentro da comunidade, os cidadãos devem participar, 

como plenos parceiros da polícia, dos direitos e das responsabilidades 

envolvidas na identificação, priorização e solução dos problemas. 

 

3.  Policiamento descentralizado e Personalizado – É necessário um 

policial plenamente envolvido com a comunidade, conhecido pela 

mesmae conhecedor de suas realidades 

 

4. Resolução preventiva de problemas a curto e a longo prazo – A ideia 

é que o policial não seja acionado pelo rádio, mas que se antecipe a 

ocorrência. 

 

5. Ética, Legalidade, Responsabilidade e Confiança – O policiamento 

Comunitário pressupõe um novo contrato entre a polícia e os cidadãos 

aos quais ela atende, com base no rigor do respeito à ética policial, da 

legalidade dos procedimentos, da responsabilidade. 

 

6. Ajudar as pessoas com necessidades específicas – Valorizar a vida 

de pessoas mais vulneráveis: jovens, idosos, minorias, pobres, 

deficientes, sem teto, etc. Isso deve ser um compromisso inalienável do 

Policial Comunitário. 

 

7. Criatividade e apoio básico – Ter confiança nas pessoas que estão na 

linha de frente da atuação policial, confiar no seu discernimento, 

sabedoria, experiência e sobretudo na formação que recebeu. 
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8. Mudança interna – O Policiamento Comunitário exige uma abordagem 

plenamente integrada, envolvendo toda a organização. É fundamental a 

reciclagem de seus cursos e respectivos currículos, bem como todos os 

seus quadros de pessoal. 

 

9. Construção do futuro – Deve-se oferecer a comunidade um serviço 

policial descentralizado e personalizado, com endereço certo. A ordem 

não deve ser imposta de fora para dentro, mas as pessoas devem ser 

encorajadas a pensar na políca como um recurso a ser utilizada para 

ajudá-las a resolver problemas atuais de sua comunidade. 

 

5.4 PRINCIPAIS AÇÕES DA POLÍCIA CIDADÃ  

 

Entre as ações de Polícia Cidadã, pode-se afirmar que adoção do modelo 

de PC nas instituições de Segurança Pública acontece quando os agentes buscam 

uma integração com a comunidade e dessa forma sensibiliza os moradores do bairro 

no sentido de resgatar valores morais e sociais onde as pessoas possam entender 

que os problemas inerentes à sua comunidade, também lhe pertencem e que a 

resolução coletiva e pacífica dos diversos conflitos existentes contribuem para 

melhoria na qualidade de vida local e melhora na segurança. 

 As atividades que poderão ser desenvolvidas na Comunidade, como 

forma de participação social na prevenção e preparação da comunidade são; 

 

 Palestras sobre variados temas conforme as necessidades locais; 

 Curso de preparação de lideranças comunitárias; 

 Debates em escolas envolvendo o corpo docente, administrativo e 

operacional (Participação da escola na melhoria da segurança no bairro, 

relacionamento comunitário, participação da comunidade na escola etc); 

 Semana de prevenção à saúde (Secretaria de Saúde) 

 Semanas cívicas, de meio ambiente e de mutirões no bairro; 
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 Programas de restauração do bairro (ruas limpas, árvores cortadas, calçadas 

arrumadas, muros pintados, etc.) 

 Educação para o trânsito nas escolas (Polícia de Trânsito); 

 Eventos com apresentação de música, dança e grupos locais; 

 Orientação com relação às medidas de segurança que devem ser adotadas 

quanto a: 

- Segurança pessoal de seus bens; 

- Segurança residencial; 

- Segurança em relação as crianças; 

- Segurança escolar etc. 

 

Com base no exposto acima pode-se iniciar o novo capítulo em que explicita-

se a pesquisa de campo,  realizada.  

 

 

 

 

6. ESTUDO DE CASO: A ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIDADÃ 

 

Neste capítulo, apresenta-se a explicitação e descrição da pesquisa. O 

capítulo está dividido em quatro tópicos, nos quais explica-se a abordagem teórico-

metodológica, os caminhos trilhados e técnicas utilizadas, a escolha, caracterização 

e contextualização dos sujeitos da pesquisa, como também as dificuldades nela 

encontradas. 

 

 

6.1 Metodologia 

 

 

Para realizar os estudos sobre a PC, foi eleita uma metodologia que 

melhor respondesse à análise da realidade encontrada pela GMF na comunidade. 

Assim, elegeu-se uma pesquisa do tipo descritiva, em que o objetivo é descrever os 

fenômenos, sua natureza, causas, características. (BARROS, 2007).  
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6.2 O método do estudo de caso 

  

 O estudo de caso foi a escolha mais adequada, para esse tipo de 

pesquisa. Não por ser de pouca complexidade, mas por me conceder a 

oportunidade de um maior aprofundamento do meu objeto de estudo. Na perspectiva 

de Robert Yin, o pesquisador do estudo de caso deve dominar as seguintes 

habilidades: 

 

1. Um bom pesquisador de estudo de caso deve ser 
capaz de fazer boas perguntas- e interpretar as 
respostas. 

2. O pesquisador deve ser um bom ouvinte e não ser 
enganado por suas próprias ideologias e preconceito. 

3. O pesquisador deve ser adaptável e flexível, de forma 
que as situações recentemente encontradas possam 
ser vistas como oportunidades, não ameaças. 

4. O pesquisador deve ter uma noção clara das questões 
que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma 
orientação teórica ou política, ou que seja de um modo 
exploratório. Essa noção tem como foco os eventos e 
as informações relevantes que devem ser buscadas 
proporções administráveis. 

5. O pesquisador deve ser imparcial em relação a 
noçõespreconcebidas, incluindo aquelas que se 
originam de uma teoria. Assim, a pessoa deve ser 
sensível e estar atenta a provas contraditórias (Yin, 
2005 p. 83). 

 
 

 

O estudo foi realizado na sede da instituição Guarda Municipal de 

Fortaleza. A GMF está situada no município de Fortaleza, CE. Está localizada numa 

área de 19.243,30 m², sendo 3.281,32m² de área construída, a instituição é provida 

com, campo de futebol, ginásio coberto, quadra de esporte, piscina, auditório, 

refeitório, sala de reuniões, sala de leitura, biblioteca, sala de informática, sala de 

lutas, sala de acompanhamento funcional, com profissionais tais como psicólogo, 

terapeuta, massagista e um clinico geral. 
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 O presente estudo foi verificado por intermédio de uma capacitação de 

Multiplicador de Polícia Comunitária promovido pelo Ministério da Justiça por meio 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública para atuação no Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, na qual participei juntamente com outros 

30 colegas, agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e soldados pertencentes ao 

quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Ceará. O curso de Multiplicador de 

Polícia Comunitária foi ministrado no Comando de Policiamento Comunitário – 

CPCOM, localizado á Avenida Bezerra de Menezes nº 581 – Bairro São Gerardo, no 

período de 09 de setembro de 2013 a 04 de outubro de 2013. A carga horária do 

treinamento foi de 160 h/a, com aulas cinco vezes por semana. Importante ressaltar, 

que a promoção desse treinamento busca difundir a estratégia de polícia da 

proximidade em todas as unidades da Federação, por meio de acordos de 

cooperação técnica. Com o desdobramento do processo, foram formados mais de 

70.000 policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e agentes 

comunitários em cursos presenciais de Polícia Comunitária.  

 

Foram incluídos neste estudo apenas os servidores ativos, gênero 

masculino e feminino, maiores de 18 anos, integrantes da instituição Guarda 

Municipal de Fortaleza e que tenham participado com êxito do Curso de 

Multiplicador de Polícia Comunitária. Foram excluídos desta amostra, agentes da 

instituição GMF que não participaram do treinamento e os que não concordaram 

voluntariamente em participar do estudo pelo não consentimento do questionário. 

 

6.2.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

 A técnica adotada foi a do questionário aplicado diretamente a um 

grupo selecionado de GMF submetidos ao treinamento de polícia comunitária. 

 

6.3. As experiências da GMF: mudança após o curso de capacitação de 

Multiplicador de Polícia Comunitária 
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O estudo de caso foi realizado na Guarda municipal de Fortaleza onde fiz 

uma análise sobre as diversas práticas que a mesma realiza dentro da comunidade 

e que são consideradas, embasada na teoria da Polícia Comunitária, como ações 

que contemplam a sua filosofia.  

 

Figura 4: Fachada do prédio da GMF 

 

Fonte:imagem google5 

A Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza (GMDCF) realiza 

inúmeras ações voltadas à integração de seus agentes com a comunidade em que 

atuam isso se comprova através da própria segmentação em que o quadro de 

pessoal da GMF está dividido, ou seja, atualmente a população de Fortaleza 

consegue visualizar de uma forma mais aparente a presença constante dos guardas 

municipais em vários cenários da cidade. Logo, irei descriminar, para que fique mais 

claro, como a referida instituição planeja e executa sua atuação objetivando a 

proximidade de seus profissionais de segurança com a comunidade. 

 A GMDCF está dividida em seis pelotões de guardas com atribuições 

diferenciadas, são eles: CICLO, GOE, NUTERM, PSA, PSE e PUMA. 

 

6.3.1.O Pelotão de Ciclopatrulhamento (CICLO) 

Tem a missão de reforçar a segurança em espaços públicos, usando como 

instrumento de trabalho a bicicleta, tornando assim o patrulhamento mais eficaz. A 

bicicleta possibilita uma maior área de cobertura - cerca de três quilômetros - e 

agilidade dos guardas. A unidade conta com um efetivo de 32 servidores, atendendo 

                                                           
5
www.google.com.br/search?q=guarda+municipal+de+fortaleza 

http://www.google.com.br/search?q=guarda+municipal+de+fortaleza
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os principais pontos turísticos, como praças do Ferreira, dos Leões, Murilo Borges e 

Parque da Criança, todas no Centro da cidade. Além da Praia de Iracema, onde o 

Ciclopatrulhamento atua desde o Pavilhão Atlântico ao Espigão da rua Rui Barbosa. 

Já na Avenida Beira Mar os guardas estendem sua atuação até o Jardim Japonês. O 

serviço conta com o apoio de viaturas, para possíveis ocorrências. 

 Figura 5: Ciclopatrulhadores 

  

Fonte: imagem google6:  

6.3.2 O Grupo de Operações Especiais (GOE) 

Com 55 profissionais, tem a finalidade de manter o controle de manifestações 

nos órgãos públicos municipais, fazer a segurança de autoridades do município, 

atuar em processos de reintegração de posse, dar apoio as ações da Defesa Civil, 

às operações de saturação e blitz em conjunto com outros órgãos de segurança 

pública. Também acompanha qualquer pelotão quando necessário. 

  

Figura 6: GOE em ação  Figura 7: GOE em instrução 

 

  

Fonte imagem google7 Fonte imagem google8 

 

                                                           
6
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/segurança 

7
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca  

8
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/segurança
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6.3.3. O Pelotão de Salvamento Aquático (PSA) 

É encarregado pela segurança dos banhistas da Orla Marítima de Fortaleza, 

como as praias da Barra do Ceará, Carapebas, Náutico, Luzeiros, Ponta Mar e 

Iracema, todos os dias, e Lagoa da Maraponga, aos domingos. O PSA conta com 

um efetivo de 40 guarda-vidas. Eles operam em seis torres de observação de três 

metros e meio de altura, equipados com boias, nadadeiras, binóculos, flutuadores, 

cordas de resgate, farmácia de pequenos socorros e um bote para resgate. Além de 

pulseira de identificação de crianças. Os guarda-vidas podem ser identificados pelo 

uso de camiseta branca com cruz vermelha, boné e sunga azul. 

 

 

Figura 8: PSA posto de observação Figura:9 PSA atuação entre os banhistas 

  

Fonte imagem google9  

  

6.3.4. Pelotão de Segurança Escolar (PSE) 

Tem por missão planejar e executar rondas escolares, a fim de garantir o 

atendimento aos pais, alunos, professores e colaboradores da rede pública 

municipal de ensino, no que diz respeito à segurança nas unidades escolares. O 

PSE quer coibir atividades irregulares, identificando os agressores e vítimas de 

conflitos gerados no âmbito escolar, bem como mapear as ações e atividades 

desenvolvidas no entorno das escolas. O Pelotão conta com o efetivo de 72 guardas 

municipais. 

Figura 10: PSE em atuação escolar 

                                                           
9
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca/pelotao-de-salvamento-aquatico 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca/pelotao-de-salvamento-aquatico
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Fonteimagem google
10

: 

 

6.3.5.O Pelotão Urbano Motorizado de Apoio (PUMA) 

Composto de 20 guardas municipais, dá apoio motorizado à fiscalização das 

secretarias regionais, faz o patrulhamento dos terminais de ônibus, além de 

promover ronda nas praças públicas. Os equipamentos utilizados em serviço são 

pistola de descarga elétrica (Taser), colete balístico, spray de pimenta e tonfa 

Figura 11 Armamento PUMA Figura 12: Pistola TASER 

  

Fonte imagem google11 Fonte imagem google12 

 

                                                           
10

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca 
11

https://www.google.com.br/search?q=taser+na+guarda+municipal+de+fortaleza 
 
12

http://feaguam.blogspot.com.br/2012/10/guarda-municipal-de-aracati-ce 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/seguranca
https://www.google.com.br/search?q=taser+na+guarda+municipal+de+fortaleza
http://feaguam.blogspot.com.br/2012/10/guarda-municipal-de-aracati-ce
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Figura 13 Spray de pimenta Figura 14: Ataque com Spray 

 
 

Fonte imagem google13 Fonte imagem google14 

 

 

Figura 15: Treinamento PUMA 

 

FONTEimagem google15:  

 

                                                           
13

 
14

http://www.istoe.com.br/reportagens/308987 
15

http://www.fortaleza.ce.gov.br/ 
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6.3.6 O NUTERM (núcleo dos terminais) 

Formado por 148 guardas municipais, que atuam dentro dos sete Terminais 

de Integração de Ônibus de Fortaleza (Siqueira, Lagoa, Antônio Bezerra, 

Parangaba, Messejana, Conjunto Ceará e Papicu), com uma média de três a quatro 

servidores que fazem permanência nesses equipamentos. 

O Núcleo de Segurança nos Terminais também atua em viaturas, que 

percorrem os terminais para dar apoio aos guardas que ficam nesses postos. O 

objetivo do pelotão é garantir a integridade dos servidores da Empresa de 

Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e coibir delitos, como furtos e agressões. 

São feitas patrulhas ostensivas e um trabalho preventivo realizado por meio de 

diálogos com os passageiros. 

 

 

 

Figura 16: NUTERM em atuação no terminal de ônibus 

 

Fonteimagem google
16

: 

                                                           
16

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/copa-das-confederacoes/guarda-municipal 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/copa-das-confederacoes/guarda-municipal
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6.4 Discussão e análise dos dados 

 

 Considerando os objetivos deste trabalho, os dados que serão apresentados 

referem-se a uma observação do locus e aplicação do total de 15 questionários, pois 

como foi informado, anteriormente, o foco da pesquisa são os agentes da GMF que 

participaram do curso de formação. 

 

 

Gráfico 1 - Tempo de experiência como guarda municipal 

 Pode-se observar que a maioria dos participantes do curso estão na Guarda 

Municipal de Fortaleza no período de 1 à 6 anos e que os mais antigos não 

participaram do curso. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2. Opinião sobre curso de capacitação como Multiplicador de Polícia 

Comunitária 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 2 apresenta que houve uma grande satisfação quanto à 

participação no curso de capacitação como Multiplicador de Polícia Comunitária por 

parte dos participantes, nenhum, participante, considerou o curso ruim ou regular, 

50% consideraram o curso com um nível bom e o restante 50% considerou 

excelente. Resultado satisfatório, que apresenta a relevância na vida profissional 

dos agentes quanto a adoção da filosofia do curso na sua atuação profissional. 

Assim, Cavalcante (2013, p 140), faz a seguinte afirmação: Quando 

começamos a trabalhar com policiais em treinamento de polícia comunitária, eles 

estranham muito, parecem não saber o que estão fazendo ali. Ao fim do curso, ficam 

indignados por não ter sabido disso antes.  

 

Gráfico 3. Mudança na ação do guarda municipal após o Curso 

 

1º Sim

2º Não
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 03 revela que 80% afirma que este tipo de curso ou de 

formação interfere diretamente na atuação do guarda municipal, ocasionando uma 

mudança na sua atuação junto a comunidade em que atua. 

Segundo Ferreira (1995), a Polícia Comunitária resgata a essência da 

arte de polícia, pois apoia e é apoiada por toda a comunidade, acolhendo 

expectativas de uma sociedade democrática e pluralista, em que as 

responsabilidades pela observância das leis e da manutenção da paz não 

incumbem apenas a polícia, mas, também a todos os cidadãos. 

 

 

Gráfico 4. Se o curso de capacitação como Multiplicador de Polícia 

Comunitária, foi significativo para sua prática profissional? 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O gráfico 10 apresenta uma afirmação quanto a eficiência do curso de 

capacitação para o exercício profissional de guarda municipal, todos concordaram 

100%, afirmando que o curso foi fundamental para uma mudança na sua prática e 

em meio as suas funções e atribuições diária. 

  

1º Sim

2º Não
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Não cabe aqui julgar o valor que deram ao termo adestramento e nem o 

uso que fizeram disto no passado, pois hoje o cenário é outro. Estamos legalmente 

num Estado Democrático de Direito, em que o foco de segurança pública está 

voltado para a segurança do cidadão. Essa mudança de foco exige um investimento 

em técnicas pedagógicas que possibilitem que o policial seja capaz de refletir antes 

da ação, após a ação e no calor da ação. (Cordeiro, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. A capacitação em Polícia Comunitária como garantia de mais 

eficiência nas ações como profissional de segurança. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 5 apresenta 100% de satisfação quanto a eficiência do curso 

para as ações como profissional de segurança, deixando bem claro que a formação 

continuada dos agentes é de suma importância para sua atuação profissional. 

Portanto “[...] A formação do profissional de segurança deve ser a mais 

abrangente possível, não se limitando apenas a parte física, mas a preparação emocional e 

mental também” (CRUZ; ABRAHÂO; NAKAYAMA, 2008, p.9). 

1º Sim

2º Não
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Polícia comunitária não é um conceito unívoco, mas um conjunto amplo 

de programas e práticas administrativas inspiradas numa filosofia comunitária. É um 

conceito complexo e ambíguo, e nisto reside sua virtude (Moore, 1994). 

 

 

Gráfico 6. A utilização da filosofia da PC para melhorar a relação do guarda 

municipal com a comunidade em que atua. 

 

O gráfico mostra que 80% dos guardas municipais entrevistados acham que a 

filosofia da PC melhorou a sua relaçãocom a comunidade. E, apenas 20%, 

afirmaram que foi difícil e que aplicação da filosofia da PC não representou mudança 

em sua atuação perante a comunidade. 

Fernandes (1994) diz que  

 

Um serviço policial que se aproxime das pessoas, com nome e cara bem 
definidos, com um comportamento regulado pela freqüência pública 
cotidiana, submetido, portanto, às regras de convivência cidadã, pode 
parecer um ovo de Colombo(algo difícil, mas não é). A proposta de Polícia 
Comunitária oferece uma resposta tão simples que parece irreal: 
personalize a polícia, faça dela uma presença também comum 

 

 

Gráfico 7. A percepção do guarda municipal quanto ao grau de satisfação da 

comunidade em relação a prática da filosofia da PC 

 

1º Sim

2º Não
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O gráfico 7 apresenta que os entrevistados consideram que o curso 

contribuiu para uma melhoria nas ações como profissional de segurança junto à 

comunidade, esses profissionais acreditam que a comunidade está satisfeita com a 

mudança na forma de atuação do guarda municipal, deixando bem claro, que essa 

formação ajudou os agentes em sua relação direta na comunidade em que atuam.  

Segundo Dallari (1996) argumenta que em virtude dos problemas sociais, 

a Polícia ganhou uma relevância muito especial. A sua responsabilidade é grande. 

Ela é acionada para resolver tudo. 

A sociedade espera, de fato, uma Segurança Pública eficiente. Essa 

eficiência decorre exatamente do grau de preparo do profissional. Para atuar 

corretamente, diante do que a sociedade espera, o guarda municipal deve ser e 

estar preparado. Deve conhecer bem o seu mister, porque não é uma atividade 

empírica ou amadora, como muitas pessoas podem pensar, mas extremamente 

técnica e científica, em qualquer de seus ramos de atividade. 

Segundo a portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de Dezembro de 2010, 

no anexo I item 14 as atividades de treinamento fazem parte do trabalho do agente 

de segurança pública deverão ser preenchidas em seu próprio horário de trabalho 

não atrapalhando seus horários de folgas destinados ao descanso e a família. 

 

 

 

1º Ótimo

2º Bom

3º Regular

4º Ruim
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa teve o objetivo de corroborar com os estudos que vem 

sendo realizados sobre a implantação da estratégia e filosofia de Polícia Comunitária 

nas policias e forças de segurança pública do nosso país. Atuando de dentro de um 

território específico e voltada também para os aspectos preventivos do crime, a 

experiência tem implicado numa parceria entre polícia, comunidade local, 

autoridades eleitas e empresários locais, entre outros gurpos. 

O resultado da pesquisa mostra o quanto os agentes da guarda municipal 

ficaram envolvidos com adoção da prática de PC em seu cotidiano de trabalho e o 

impacto positivo que ela vem trazendo, pois aproxima e melhora a relação com a 

comunidade local, estreitando os laços, assim fazer contatos com a comunidade 

significa abrir um canal de comunicação para aumentar a oferta de informações e 

ajudar a solucionar muitos crimes dentro da comunidade. 

Os entrevistados consideram que o curso contribuiu para uma melhoria 

nas ações como profissional de segurança junto à comunidade, esses profissionais 

acreditam que a comunidade está satisfeita com a mudança na forma de atuação do 

guarda municipal. A Guarda Municipal de Fortaleza como foi mostrado nesse 

trabalho (p 42 a 53) realiza um trabalho bem próximo da sociedade em que atuam 

através dos pelotões que se subdividem de acordo com a necessidade. O PSE 

(PELOTÃO DE SEGURANÇA ESCOLAR), por exemplo, realiza um excelente 

trabalho nas escolas do município de fortaleza, o PSA (PELOTÃO DE 

SALVAMENTO AQUÁTICO) faz a segurança física dos banhistas na orla marítima de 

fortaleza, o NUTERM (NÚCLEO DOS TERMINAIS) realiza a segurança dos usuários 

de transportes coletivos. Desse modo, entende-se a necessidade de 

aperfeiçoamento contínuo desses profissionais de segurança pública. Os dados da 

pesquisa mostram o grau de satisfação dos guardas municipais quanto a 

participação no curso de Multiplicador de polícia comunitária como também a 

aceitação da comunidade local na implantação desse novo modelo de polícia. 

Portanto, fica evidente, que a questão norteadora dessa pesquisa, a 

saber, a adoção da filosofia de polícia comunitária como estratégia de melhorar a 

relação de confiança entre os agentes de segurança da guarda municipal de 
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fortaleza e a comunidade em que atuam., foi atendida,  de acordo com os resultados 

obtidos através dos questionários aplicados. 
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APÊNDICES 

 

 

Este questionário avalia o treinamento dos agentes da Guarda Municipal 

de Fortaleza no Curso de Capacitação de Multiplicador de Polícia Comunitária na 

quanto aos aspectos de segurança e aplicabilidade da filosofia do Curso na atuação 

com a comunidade em que atual. 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na Guarda Municipal de Fortaleza? 

 

 () 5 a 6 anos  () 8 à 10 anos  () mais de 10 anos 

 

2. O que você achou do curso de capacitação como Multiplicador de Polícia 

Comunitária? 

 

 () ótimo    () bom             () ruim 

 

3. Houve mudança na sua ação como guarda municipal após o Curso? 

 

 ( ) sim  ( ) não 

 

4. Em relação ao curso de capacitação como Multiplicador de Polícia Comunitária, 

foi significativo para sua prática profissional? 

 

 ( ) sim  ( ) não 

 

5. Na sua opinião, a capacitação em Polícia Comunitária, nova modalidade de 

policiamento, onde o agente tem uma postura diferenciada antes repressora e hoje 



 

 

mais próxima e sensível aos problemas da comunidade, tem garantido mais 

eficiência em suas ações como profissional de segurança?  

 

 ( ) Eventualmente ( ) sim    ( ) não 

 

6. Você como profissional de Segurança, acredita que a utilização da filosofia da PC 

pode melhorar a sua relação com a comunidade em que atua? 

 

 ( ) sim ( ) não 

 

7. Na sua percepção qual o grau de satisfação da comunidade em relação a atuação 

da filosofia da PC? 

 

 ( ) ótimo ( ) bom  ( ) regular  ( ) ruim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

 

Título V     
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

Capítulo III     
Da Segurança Pública 

  

 

  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. 

  § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 

mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

      I -  apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

      II -  prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 

públicos nas respectivas áreas de competência; 

      III -  exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

      IV -  exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

  § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 

ostensivo das rodovias federais. 

  § 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela 

União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 

ostensivo das ferrovias federais. 

  § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares. 

  § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

  § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 

reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

  § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 



 

 

  § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

  § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados 

neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_39_.shtm#par_4_


 

 

 

 

 

 

 


