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VISIBILIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL: uma via para a prevenção da 

violência e a construção de uma segurança cidadã 

 

Priscila Mayara de Oliveira Barroca1 
 
 

RESUMO  
 
O debate da violência no Brasil tem evoluído e a população 
encontra-se mais participativa. Com o fracasso das políticas 
tradicionais no controle da violência começou-se a discutir 
reformas/propostas inovadoras na área da Segurança Pública. 
Verifica-se consenso sobre os múltiplos benefícios do governo 
local se posicionar e promover políticas multissetoriais para a 
prevenção e promoção desta área. É nesta perspectiva que 
este trabalho pretende analisar a importância da política de 
municipalização da segurança pública, levantando seus 
aspectos legais, apontando as políticas preventivas e a 
institucionalização da guarda municipal como um dos 
instrumentos pra a construção e efetivação da segurança 
cidadã.  
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ABSTRAST 
 
The debate of violence in Brazil has evolved and the population 
is more participatory . With the failure of traditional policies to 
control the violence began to discuss reforms / innovative 
proposals in the area of Public Security. There is consensus on 
the multiple benefits of local government to position and 
promote multisectoral policies for the prevention and promotion 
of this area . Against this backdrop, this paper discusses the 
importance of the decentralization policy of public security, 
raising their legal, pointing preventive policies and the 
institutionalization of municipal police as one of the tools for the 
construction and execution of citizen security . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência e segurança pública são temas cada vez mais frequentes em 

conversas cotidianas, manchetes de jornais e noticiários. Uma hipótese é que, nos dias 

atuais, tais problemas afetam toda sociedade, independente de etnia, classe, religião, sexo, 

idade e estado civil. Contudo, mesmo que o temor da violência seja universalmente 

distribuído em toda a sociedade, as vítimas da violência, de fato, estão concentradas 

apenas em alguns setores sociais. Qualquer indicador que se tome para traçar o perfil das 

vítimas de crimes de homicídios certamente indicará para o fato de que são as classes 

menos favorecidas, moradores da periferia urbana e a juventude as maiores vítimas. 

Pesquisas recentes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC)2 apontam que o Brasil possui 11 das 30 cidades mais violentas do mundo, com 

base em assassinatos ocorridos no ano de 2012. Nessa mesma linha, as estatísticas do 

Mapa da Violência (2014)3 demonstram que apenas na década 2002/2012, o número total 

de homicídios registrados pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) passou de 

49.695 para 56.337, o que representa um incremento de 13,4%, semelhante ao incremento 

populacional do mesmo período que, segundo estimativas oficiais, foi de 11,1%. Somente 

no ano de 2012 aconteceram acima de 56 mil homicídios, representando um total de 154 

vítimas diárias. O que realmente impressiona nesses números são suas proporções, tais 

quantitativos excedem, largamente, o número de mortes da maioria dos conflitos armados 

registrados no mundo.  

Nesse contexto, Oliveira (2002) corrobora que o fenômeno criminal esta 

presente no âmago do corpo social, por ele é gerado, dele nasce e nele produz os seus 

efeitos. A violência é instituidora de uma sociedade hierárquica, dividida e desigual, 

alcançando mais alguns grupos sociais do que outros, as práticas da violência vão se inserir 

em uma rede de dominações, de vários tipos- classe, gênero, etnia, por categoria social, a 

violência simbólica – que resultam na fabricação de uma teia de exclusões, possivelmente 

sobrepostas (TAVARES-DOS-SANTOS, 2014).  

Nesse sentido, as políticas brasileiras, no contexto contemporâneo de 

neoliberalismo, vão enfatizando a cultura do controle, exacerbando a „lei do controle‟ e 

apontado como soluções salvadoras o endurecimento da repressão e a culpabilização do 

individuo a-historicizado e descolado de todo um contexto politico-social de ausências, 

especialmente quando ocorrem crimes violentos, que ganha visibilidade dos meios de 
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comunicação de massa, produzindo a dramatização da violência e difundindo sua 

espetacularização influenciando a formação da opinião pública. 

Na sociedade contemporânea, segundo Alvarez (2004), as percepções e as 

práticas sociais direcionadas para os fenômenos da violência e da criminalidade têm sofrido 

significativas transformações. As políticas criminais ou de Segurança Pública e suas teorias 

e práticas penais parecem distanciar-se significativamente do legado utópico da 

modernidade ao transformarem-se paulatinamente mais repressiva e discriminatória. Adorno 

(1998) assegura que a exaustão dos modelos convencionais de controle da violência e do 

crime aponta para transformações na forma como os indivíduos governam a si mesmos e 

aos outros na vida social contemporânea. O fracasso das políticas tradicionais no controle 

da criminalidade e da violência abriu espaço para reformas e propostas inovadoras. 

Inclusive, algumas vozes se levantaram pedindo uma mudança completa de paradigma na 

segurança pública. Diante de tais transformações, no âmbito das políticas de segurança, o 

desafio consiste em procurar alternativas de prevenção da violência, escolhas compatíveis 

com a manutenção do Estado de Direito, com a afirmação dos valores democráticos e com 

a expansão da cidadania. 

 

2 DIALOGANDO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

2.1 Segurança, violência e medo social. 

 

Compreende-se que a violência como um fenômeno que sempre existiu na 

historia da humanidade, em qualquer tempo e lugar, admite formas e manifestação 

diferençadas. A violência e o crime - violência reprimida formalmente pela lei, todavia, são 

comportamentos sociais inerentes à natureza humana. Cada cultura e cada sociedade 

constroem compreensões do significado e do sentido da violência. Muitas atrocidades foram 

e são legitimadas à medida que se enquadra nos padrões éticos entendidos como 

„toleráveis‟. Sendo assim, afirmar que determinado ato é licito ou ilícito é um processo de 

construção de cada sociedade, isto é, o limite da violência não é apenas legal, mas social. 

No caso brasileiro, a violência sempre esteve institucionalizada, enraizada e 

positivamente valorizada na solução de diferenças e conflitos entre gênero, classes sociais, 

etnias, riqueza, prestígios/privilégios. Observado, historicamente, desde o genocídio 

indígena, a escravidão, o estupro colonial e, a partir do século XX, pela criminalização da 

pobreza, violência sexual contra trabalhadoras domésticas, o tráfico de pessoas, a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, a violência urbana, entre outras. 
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Diferenciando o medo da violência, pode-se dizer que o medo é uma 

manifestação que ocorre em todos os seres, com origens biológicas, desse modo, natural e 

instintivo. O medo existe na atmosfera, atingindo a todos, tanto aos violentos e aos 

violentados. Referindo-se ao medo social, este é construído socialmente como fim ultimo de 

submeter as pessoas a interesses próprios e tem sua gênese na própria dinâmica da 

sociedade (BAIERL e ALMENDRA, 2002). 

De acordo com Caldeira (2000), a vida cotidiana nas grandes cidades vem se 

modificando em consequência da criminalidade, do medo e da violência. A mesma reflete 

que a “fala do crime alimenta um círculo em que o medo é trabalhado e reproduzido e no 

qual a violência é a um só tempo combatida e ampliada” (p.27). Quando tal discurso fica 

fragmentado e repetitivo, acaba servindo apenas para reforçar as sensações de perigo, 

perturbação e insegurança. E como resultado a cidade se apavora e se aprisiona, erguendo 

muralhas que conformam o indivualismo, quebram a solidariedade e aprofundam a diferença 

entre as classes sociais, “[...] a violência e o medo combinam-se a processos de mudança 

social nas cidades contemporâneas, gerando novas formas de segregação espacial e 

discriminação social”. 

Nessa perspectiva, Baierl (2004) acrescenta que é justamente o ciclo da 

violência o alimentador do medo social. O medo vai se alimentando, nutrindo e crescendo 

exatamente pela forma como a violência se espalha na cidade e pela ausência ou 

impotência do Estado de assumir seu papel de garantida dos direitos e da segurança da 

população. 

De fato, quando a sociedade trata violência como corriqueira, cotidiana, o risco 

que se corre é da banalização, chegando assim à barbárie.  

 

2.2 Conceituando e contextualizando a segurança pública brasileira 
 

Segurança Pública é um conceito do qual a maioria das pessoas imaginam 

saber seu significado, mas ao defini-lo, é comum surgirem problemas a compreensão de 

todas as suas dimensões e desdobramentos. Costa e Lima (2014) ressalta que se trata 

menos de um conceito teórico e mais de um campo empírico e organizacional que estrutura 

instituições e relações sociais em torno da forma como Estado administra ordem e conflitos 

sociais. 

Segundo Mendes (2007), o modo como a vida em coletividade complexizou-se 

em seus aspectos sociais e políticos, acabou exigindo que a autoridade pública, 

estabelecesse frações de agentes especializados para cuidarem da ordem e da segurança 

em setores considerados fundamentais, em nome da autoridade pública. 
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Partindo da discussão da Segurança Pública em relação ao Estado, é possível 

afirmar que no contexto da globalização, a estrutura do Estado se alterou e redefiniu seu 

papel enquanto organização política. Do modo que, na esfera econômica e social ocorria 

uma redução do Estado, e no âmbito da Segurança Pública se observava uma ampliação do 

controle social. 

Com o Estado baseado no modelo neoliberal, focalizado no mercado, surge o 

“Estado penal” desenvolvido pelas ações de marginalização da pobreza e da miséria. Nesta 

situação, deparava-se com a potencialização do mercado, sendo o regulador das relações 

sociais, e concomitantemente, o Estado se utilizando de mecanismos de assistência social 

e, fortalecendo o processo de penalização, para ampliar o controle sobre as periferias 

assegurando a manutenção do poder. Diante disso, em relação ao controle social, tinha-se 

“menos Estado” para os ricos, possibilitando a lucratividade e, “mais Estado” para os pobres, 

por meio do Estado penalizador e assistencial ou pela exclusão do próprio mercado 

(CARVALHO e SILVA, 2011). Em outras palavras, a política neoliberal imposta aos países 

capitalistas, principalmente o de economia periférica como o Brasil, exige não somente um 

Estado mínimo para o social e máximo para capital4, como também, a concretização de seu 

programa. 

Em relação ao Brasil, no contexto da democratização do Estado após duas 

décadas de ditadura social (1964-1985), ocorreram poucas modificações daquele Estado 

penalizador. Nessa ótica, Adorno, 1996, p.223, comenta que 

 

A reconstrução da sociedade e do Estado democrático, após 20 anos do regime 
autoritário, não foi suficientemente profunda para conter o arbítrio das agencias 
responsáveis pelo controle da ordem pública. Não obstante, as mudanças dos 
padrões emergentes da criminalidade urbana violenta, as políticas de segurança e 
justiça criminal, formuladas e implementadas pelos governos democráticos, não se 
diferenciam grosso modo daquelas adotadas pelo regime autoritário. A despeito dos 
avanços e conquistas nos últimos anos, traços do passado autoritário revelam-se 
resistente ás mudanças em direção ao Estado democrático de direito [...]. 

 

Nesse processo de transição da ditadura para a democracia houve desafios, no 

tocante as questões de Segurança Pública, pois no aspecto teórico, constitucional, tem-se 

um Estado democrático, mas no aspecto prático, tinha-se um Estado autoritário, ou seja, a 

influência autoritária com a responsabilidade de atuar com princípios democráticos. 

Numa percepção coletiva, a sociedade acredita que a segurança pública está 

centrada na atividade da polícia, operando a ideia de que a desordem e os conflitos 

precisam ser combatidos, extirpados e sufocados. Contudo, seu conceito vai além. Costa e 

Lima (2014, p. 482) afirma que a segurança pública pode-se constituir como "um campo 

                                                           
4
Netto, 1993, p.81. Sobre o neoliberalismo, enquanto discurso ideológico e prática, cf. entre outros, 

Nunes (1991), Brunhoff (1991), Netto (1993), Sader e Gentili, orgs (1995) e Laurel, org (1995). 
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formado por diversas organizações que atuam direta ou indiretamente na busca de soluções 

para problemas relacionados à manutenção da ordem pública, controle da criminalidade e 

prevenção de violências." Não confundindo com o sistema de justiça criminal, muito menos 

se resumindo as organizações policiais. 

Além do mais, observa-se que a segurança é direito constitucional inscrito no 

artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e tratada em capítulo exclusivo, que consta 

apenas com o artigo 144, no qual afirma que a Segurança Pública é um dever do Estado, e 

direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícia federal; 

polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos 

de bombeiros militares. 

Diante do exposto, ainda é necessário uma breve retomada histórica sobre a 

questão da política de Segurança Pública no Brasil nas últimas décadas. Como foi 

mencionado, até meados de 1980, quando houve a redemocratização do país, a Segurança 

Pública, era vista apenas na figura da polícia, a qual tinha a função de reprimir e era 

orientada contra o cidadão e não a favor dele. Essa visão simplista de segurança nacional 

para segurança pública foi, em parte, alterada a partir da Constituição Federal de 1988, visto 

que a mesma inovou ao conceber a Segurança Pública, conforme “dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos” e não apenas isto, mas também, solidificou a questão da 

cidadania e nacionalidade, como resgatou o verdadeiro sentido do discurso da cidadania. 

Assim sendo, a cidadania passou a ser um dos fundamentos do estado democrático de 

direito, alcançando um patamar não visto antes pela historia. 

A partir dessa nova concepção surgem movimentos, conferências, planos, 

projetos e documentos em que se prima pelo fortalecimento e a preocupação do resgate a 

cidadania para todos como principio norteador da Política de Segurança Pública. Segundo 

Carvalho e Silva (2011), a primeira década do século 21, a Segurança Pública começou a 

se tornar cada vez mais sistemática, isto é, seus os planos e programas, agora, são 

pautados sob uma nova forma. 

 

2.3 Transitando da segurança pública para a segurança cidadã 

 

A expressão “segurança cidadã” teve notoriedade marcando a diferença entre as 

políticas de Segurança Pública desenvolvidas durante os regimes autoritários e as políticas 

de Segurança Pública depois da transição para a democracia nos países da região. 

Segundo Mesquita Neto (2006) o que diferencia os dois tipos de política não é apenas o fato 

de que os governantes responsáveis por políticas democráticas são escolhidos através de 
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processos eleitorais, mas também, e principalmente, que as políticas democráticas são 

caracterizadas pela participação social, transparência, subordinação à lei e respeito aos 

direitos humanos. 

Conceitualmente, Freire contribui afirmando que o conceito de segurança cidadã 

 

[...] parte da natureza multicausal da violência e, nesse sentido, defende a atuação 
tanto no espectro do controle como na esfera da prevenção, por meio de políticas 
públicas integradas no âmbito local. Dessa forma, uma política pública de Segurança 
Cidadã envolve várias dimensões, reconhecendo a multicausalidade da violência e a 
heterogeneidade de suas manifestações (2009, p.52). 

 

Desse modo, a segurança cidadã se torna modelo, uma vez que objetiva a 

ampliação do processo de articulação de todas as forças da sociedade e formas de governo 

no combate à criminalidade. Assim, de fato, trata-se de uma mudança complexa no 

paradigma da segurança, necessária ao fortalecimento da democracia, pois “[...] na 

perspectiva de Segurança Cidadã, o foco é o cidadão e, nesse sentido, a violência é 

percebida como os fatores que ameaçam o gozo pleno de sua cidadania” (FREIRE, 2009, p. 

53). 

Ainda sobre o prisma de mudanças surge à concepção da polícia cidadã, 

modelo que problematiza a segurança, discute sua complexidade e divide 

responsabilidades. Apostando na estruturação das organizações policiais e na introdução de 

novas praticas baseada em processos democráticos de transparência e controle da 

sociedade em relação ao Estado. 

A polícia comunitária coloca em questão as funções e capacidade da policia em 

seus moldes “tradicionais”, modelo tradicional que reforça o uso da força e da violência 

policial, além de mistificar e atribuir um caráter bélico a função policial. Fazendo uma 

comparação dois modelos citados, Bengochea et. al (2004) comenta que a polícia cidadã 

seria uma polícia mais inteligente, pois primeiro investigaria para prender, enquanto a policia 

atual prende para investigar. 

Assim, não se pretende criar uma nova polícia ou credenciar pessoas extras aos 

quadros da polícia como policiais comunitários. A filosofia da Polícia Comunitária visa à 

participação social - e não a assistência policial - de forma que envolva todas as forças vivas 

da comunidade, na busca de mais segurança e nos serviços ligados ao bem comum. 

Assumindo, assim, a sua participação, discutindo o assunto, apropriando-se e 

desempenhando o controle social sobre as ações públicas de segurança e das políticas de 

segurança pública. 

 

3 MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
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3.1 A importância dos municípios nos dispositivos legais 

 

Uma nova realidade se estabeleceu no Brasil em relação à Segurança Pública: 

os municípios que não participavam ativamente dos debates e das ações desta área, desde 

a Constituição Federal de 1988 e com as novas mudanças na visão da Segurança Pública, 

começaram a assumir um conjunto de responsabilidades e de iniciativas.  

Com efeito, no que se refere à segurança, havia uma visão errônea e 

simplificada que a Segurança Pública era apenas de responsabilidade do governo estadual, 

e, dentro dele, especificamente aos órgãos do sistema de justiça criminal: polícia, ministério 

público, judiciário e administração prisional. O maior argumento para o não envolvimento da 

esfera municipal na questão da segurança era o de que o artigo 144 da Constituição atribui 

ao governo estadual a responsabilidade de dirigir as duas principais estruturais de 

policiamento brasileiro: as Polícias militares e as Polícias Civis. Entretanto, a Segurança 

Pública não pode ser reduzida ao serviço proporcionado pelas polícias federais ou 

estaduais. Esta pressupõe uma realidade bastante complexa que podem manter ou não 

uma relação com o trabalho policial.  

No que se refere a argumentações legais, a Constituição de 1988 em seu artigo 

144 faz menção aos municípios somente em um de seus incisos, definido de modo vago 

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

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

Observa-se que nos últimos 15 anos, aproximadamente, algumas 

administrações municipais brasileiras assumiram a responsabilização de construir soluções 

para a insegurança local5. Pode-se afirmar que tal responsabilidade se deu pelo processo de 

municipalização de algumas políticas sociais (saúde, educação e assistência social) 

confiando aos municípios a responsabilidade e execução de diferentes programas 

governamentais voltadas ao campo da prevenção da violência (contra as mulheres, idosos, 

crianças e adolescentes).  

Compreendendo, num sentido mais amplo, que os municípios, como unidade 

federativa mais próxima do cidadão, podem e devem atuar na gestão local dos problemas 

de violência e criminalidade e na prevenção das mesmas. Concretamente, é no município 

que as pessoas vivem, é nele que ocorrem os problemas e as soluções, assim, como é no 

mesmo que a comunidade busca a solução para os problemas que os atingem. De tal modo, 

                                                           
5
A Lei do FNSP foi alterada para dar conta desse novo papel atribuído aos municípios. Destaca-se 

que a partir da implementação do SUSP, que realmente passou a se discutir sistematicamente o 
papel dos Municípios no sistema de Segurança Pública. 
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cabe ao município agir de forma pró-ativa e obter um amplo e atualizado diagnóstico da 

violência e criminalidade local, do seu sistema de educação, saúde, cultura, lazer e esporte, 

implementando ações e projetos direcionando á prevenção da violência e criminalidade, 

principalmente voltadas para as crianças, adolescentes e jovens, em situação de 

vulnerabilidade social e criminal. 

 

3.2 As políticas preventivas 

 

A segurança pública, como foi visto, era compreendido a partir de um paradigma 

„militarista‟, numa noção de combate e guerra ao crime e o foco, exclusivamente, na reação, 

no agir depois que o conflito se instaura. Percebe-se isto na ideia de que a polícia deve 

prender mais, a justiça julgar mais e os governos criarem mais prisões. Logo, não há espaço 

para pensar a prevenção; não se planeja o antes, não se contabiliza aquilo que uma 

atuação preventiva evitou que ocorresse, simplesmente, combate o inimigo. 

Alguns criminólogos críticos, como Andrade (2003) e Zackseski (2013), 

defendem que as experiências das ultimas décadas confirmam ser insustentáveis as teorias 

em que a penalização é concebida como instrumento preventivo. Tal fracasso pode ser 

explicado por diversos motivos, dentre eles as altas taxas de reincidência, as crises nos 

sistemas prisionais, bem como significativas mudanças ocorridas devido a uma 

criminalidade difusa6 

Como discorrido, estudos e até agências de financiamento de políticas vem 

apontando e dando primazia as medidas preventivas7. Seguindo essa linha de raciocínio, 

Silveira (2014) aponta três níveis de prevenção aplicados à segurança pública. O primeiro, 

prevenção primária, procura evitar o crime e a violência antes que a mesma aconteça por 

meio de medidas que se dirigem a população como um todo. Assim, medidas aplicáveis a 

intervenção no meio ambiente social e físico abordando os fatores que podem provocar o 

crime são mais adequadas. Em seguida, temos a prevenção secundária, com ações 

voltadas para grupos identificados como potenciais agressores ou vítimas (grupo etária, 

local de moradia, estilo de vida, circunstâncias socioeconômicas e outros fatores). Exemplos 

para esse nível de prevenção são programas nos quais moradores organizam grupos que 

vigiam as vizinhanças, projetos que visam interferir em comportamentos problemáticos de 

grupos de jovens e projetos e programas sociais que buscam garantir suporte social a 

                                                           
6
Para melhor compreensão sobre violência difusa Pavarini 1995 

7
 Enquanto conceito aplicado a política publica, a prevenção, surgiu no campo da saúde, em torno da 

década de 1950 com as teorizações de Leavell e Clark (1958), na qual se baseia que é possível 
“antecipar, proceder ou tornar impossível por meio de uma providencia precoce o desenvolvimento de 
doenças e agravos a saúde” 
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jovens vivendo em áreas de risco. E, por fim, no terceiro nível, temos ações de prevenção 

terciária com abordagens voltadas para cuidados de longo prazo como reabilitação e 

reintegração de vitimas e agressores, esforços para atuar ou reduzir a deficiência, associada 

à violência, suporte as vitimas e suas famílias, compensação, reparação.  

 

3.3 Institucionalização das guardas municipais 

 

Um importante instrumento de estratégias para atuação de atividades 

multidisciplinares direcionadas para a prevenção da violência e da criminalidade no 

município é a Guarda Municipal, tendo destaque na Constituição de 1988. 

O guarda municipal pode ser compreendido como o agente público mais próximo 

da população. Considerado como uma figura que já faz parte do cotidiano de várias cidades. 

Contudo, há duvidas por e os parte dos cidadãos quanto seu papel e sua atuação na 

segurança pública. Até mesmo na própria corporação, entre os agentes, tal duvida se 

perpetuava. 

A noção de Guarda Municipal não é nova, também perpassa desde o Brasil 

Colônia. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no 

exposto § 8º do art. 144, estabelece a possibilidade dos Municípios criarem Guarda 

Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações municipais, ou seja, 

elas não se unem ao conjunto da Segurança Pública das pessoas, mas de vigilância 

patrimonial municipal. Dessa forma, os municípios passaram a gerir seu próprio corpo de 

segurança, com o objetivo principal, supracitado, mas também na cooperação com as 

Polícias Civis e Militares na área da segurança de cada cidade. 

É observado que apesar da noção da Guarda não ser recente e desde a 

Constituição de 1988 existir a possibilidade da sua criação por parte dos municípios, ainda 

na atualidade não são todos os municípios que os possuem. Segundo o MUNIC 2012, no 

ano de 2012, a instituição se encontra em 993 municípios brasileiros, o que corresponde a 

17,8% do total dos municípios. Comparado com 2009, o aumento aconteceu em todas as 

faixas populacionais, exceto nos municípios com mais de 500 000 habitantes. 

Nota-se que com a criação e expansão das Guardas Municipais no Brasil é uma 

realidade, Braga (2006, p.5) afirma que: 

 

As Guardas Municipais na atualidade vêm desenvolvendo várias atividades de 
acordo com as necessidades e peculiaridades de cada Município, a fim de atender 
os anseios das sociedades locais. Com isto, realizando serviços de comprovada 
eficiência e eficácia onde existem, o que tem acelerado um aumento substancial de 
criação de Guardas Municipais em todo o Brasil, tornando-se uma realidade 

irreversível em nosso País.  
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Quando criadas, a partir da Constituição Federal de 1988, as Guardas 

Municipais tinham como principal atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações de 

seus municípios, mas com o decorrer dos anos, suas funções foram se expandindo, 

diversificando e ultimamente as Guardas costumam exercer função auxiliar na segurança 

pública, cooperando no patrulhamento das escolas e vias públicas e auxiliando o Conselho 

Tutelar e as Polícias Civil e Militar 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo foi elaborado com a finalidade de subsidiar e trazer 

apontamentos da importância da atuação e participação do município na questão 

problemática da segurança pública brasileira. 

É notório que vivi-se uma onda de medo, violência e insegurança na sociedade 

brasileira, e nesse momento sobressai certas indagações: Quem se beneficia com a 

insegurança instalada? Quem se beneficia com o medo social em ultima instância? 

O diagnostico das causas da violência é conhecido. Advém da desigualdade de 

renda, social, passando pela impunidade, pela corrupção (...). As saídas apontadas são 

aquelas que atacam as raízes sociais e econômicas do problema a curto prazo, é 

imprescindível frear o colapso da crise da segurança com ações inteligentes no âmbito das 

organizações desta política pública, ficando claro que não é com o aumento das penas, que 

diminuísse a criminalidade.  

Constatou-se que a nova concepção de Segurança Pública traz alguns 

apontamentos positivos no sentido de desmistificar a questão da violência urbana, propondo 

uma nova intervenção policial que vai de encontro ao tradicionalismo, no qual reafirmava e 

marginalizava segmentos como, por exemplo, criança, adolescente, juventude, comunidade 

periférica, entre outros. Também, é possível aponta um novo processo de gestão das 

conflitualidades e municipalização da Segurança Pública em que surgem propostas de 

novos modelos institucionais direcionados à prevenção do crime e valorização dos Direitos 

Humanos e Cidadania. 

Como foi visto o papel dos municípios na segurança pública, ainda está em 

construção e cada vez mais incentivado. Ações como o desenvolvimento das políticas 

intersetorais e focalizadas pode colaborar a prevenir a violência, investimento na formação e 

aperfeiçoamento das guardas municipais também é algo essencial a ser feito para que esse 

órgão tenha sua identidade e para que possa desenvolver um trabalho local e comunitário 

na prevenção da violência. 
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Finalmente, para que o município tenha condições de implantar políticas locais 

de prevenção da violência, é importante realizar um processo composto por algumas etapas 

fundamentais. A primeira delas é a realização de um diagnóstico preciso sobre a situação da 

violência e da criminalidade, bem como sobre os programas e outras potenciais soluções 

em andamento. A segunda é a elaboração das estratégias de intervenção, ou seja, a 

formulação de um plano de ações focado nos problemas priorizados a partir do diagnóstico. 

A terceira etapa é a execução do plano de ações. O monitoramento de todo o processo e a 

avaliação do impacto e dos resultados alcançados pela política compõem a quarta etapa 

desse processo. 

Nessa ótica, propõem defende-se uma segurança municipal pautada no 

compromisso ético-politico de buscar, principalmente, a proteção social e a defesa dos 

direitos humano das pessoas mais vulneráveis aos processos de criminalização e 

vitimização. Essa é, reconhecidamente, uma das principais demanda da população em 

situação de pobreza. 
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