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RESUMO

Conforme apontado por diversas pesquisas empíricas, a autopercepção dos Guardas
Civis Municipais, como agentes e como instituição, no que diz respeito ao seu modo de
pensar e agir, parece estar impregnada por seus comandos historicamente exercidos por
militares, da ativa ou de reserva, gerando uma consciência militarizada que reverbera em
certas práticas institucionais.

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é compreender os simbolismos militares
naturalizados  na  instituição  que  fazem com que  os  seus  membros  tenham um ethos
indefinido – e flutuante – entre os paradigmas militar e civil.

A partir do referencial da pesquisa qualitativa e de um trabalho etnográfico, uso a
interlocução com bibliografias que versam sobre o tema com o material  construído a
partir de entrevistas semiestruturadas que realizei com guardas do município de Niterói
-RJ  e  através  da  análise  feita  na  organização  e  aplicação  do  Curso  de  Formação
Profissional coordenado pelo INCT-InEAC.

Palavras-chave: Guarda Civil Municipal, Segurança Pública, Militarização, Formação



ABSTRACT

As pointed out by several empirical researches, the self-perception of the Municipal
Civil Guards, as agents and as an institution, with respect to their way of thinking and
acting, seems to be impregnated by their commands historically exercised by the military,
active  or  reserve,  generating  A militarized  consciousness  that  reverberates  in  certain
institutional practices.

In this sense, the objective of this research is to understand the military symbolisms
naturalized in the institution that make its members have an indefinite - and floating -
ethos between the military and civil paradigms.

Based on the qualitative research reference and an ethnographic work, I use the
interlocution with bibliographies that deal with the subject with the material constructed
from semistructured interviews that I performed with guards of the city of Niterói -RJ and
through the analysis done in the organization and Application of the Professional Training
Course coordinated by INCT-InEAC.

Keywords: Municipal Civil Guard, Public Safety, Militarization, Training
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INTRODUÇÃO

Nascido  e  criado  no  Rio  de  Janeiro  e  erradicado  desde  novo  em Niterói,  andar  pelas  ruas
desconhecidas da cidade sempre foi uma atividade intrigante nas minhas variadas rotinas no passar dos
anos. Este exercício de observar e absorver tudo ao meu redor já me encaminharia para a antropologia
mesmo sem saber o que tal perspectiva representava.  Creio que o meu primeiro contato com a Guarda
Civil Municipal e a Segurança Pública tenha acontecido nesse processo de observar as curiosidades
encontradas pelas ruas.

Escolhi o curso de Ciências Sociais depois de ter lido muito sobre o que o curso representava e
poderia  somar na minha vida,  mas esta talvez não tenha sido a  motivação principal  para a  minha
escolha final. O processo de definição pelo curso que eu desejaria fazer e o meu processo de entrada ao
Núcleo Fluminense de Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP-UFF) e ao Instituto de
Estudos  Comparados  em  Administração  Institucional  de  Conflitos,  da  UFF  (InEAC/UFF)  -  fato
ocorrido já no meu 3º período da graduação – se misturam e podem introduzir bem o tema que desejo
tratar nesse trabalho.

Sempre fui ligado às artes marciais, tendo treinado Jiu-jitsu de forma competitiva durante alguns
anos e experimentado artes como o Boxe e o Muay Thai. A partir dessa prática, meu interesse pelas
questões voltadas para a Segurança Pública afloraram. Tive um grande mestre que desenvolvia alguns
projetos sociais, lecionava e ainda era um agente da Guarda Civil Municipal de Niterói. Treino a treino
me via conversando com ele por horas sobre os problemas encontrados na profissão, os “perigos”, as
“boas  ações”,  o  que  ele  chamava  de  “bom senso”,  sempre  envolvido  na  resolução  das  questões
rotineiras da rua. Sem um olhar muito crítico estive sempre absorvendo seus desabafos e ponderações.

Até que em um determinado dia, eu já na espera pelo horário do treino, percebi que o mestre
estava mais irritado do que qualquer outra oportunidade durante muito tempo. Questionei o que estava
acontecendo e a explicação foi algo inacreditável para mim no momento. Disse-me ele que acabara de
sair da sede da Guarda e que havia recebido uma punição administrativa. O problema, para ele, era a
origem de tal punição.

Ele, ex-policial militar, discordara de determinadas ordens do comando da Guarda, e expôs tais
discordâncias.  A principal  delas  era  a  de  que  havia  dentro  da  Guarda  um costume  de  se  prestar
continência para o Comandante Geral da Guarda, que era um policial militar da reserva. Tal ação era
algo extremamente irregular já que o regimento da Guarda não previa, nem prevê tal sinal simbólico
que é, de fato, ligado a representações militares e não às instituições civis do Estado. Porém já era algo
praticamente consolidado informalmente na estrutura da instituição à época de tal comandante, já que
era fácil de se encontrar policiais militares da reserva e ex-policiais militares desenvolvendo atividades
como agentes da Guarda.
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A partir deste momento ele se tornou uma pessoa não muito bem-vista pelos comandantes, pois
“questionou ordens  que não deveriam serem questionadas”,  segundo ele  me explicou alguns  anos
depois em uma entrevista já no processo de elaboração desta pesquisa.

Como o fato de uma explanação contraria ao proposto pelo comando não possuía, e até hoje não
possui,  base nenhuma para uma punição, a saída encontrada foi arquitetar uma punição através de
algum regimento.  A norma que utilizaram para isso foi o mal uso do fardamento e  a sua falta de
higiene. Após 5 dias sem poder trabalhar e com corte em seus recebimentos, o mestre voltou ao serviço
e continuou ao longo daquela gestão sendo alvo de seletivas aleatoriedades do comando para com ele.

Quando meu mestre me contou essa história, os critérios de punição me pareceram extremamente
subjetivos e complexos, ainda mais em uma realidade onde os próprios agentes gastavam dinheiro de
seus próprios salários para a compra de novas fardas, como é visto até hoje.

Foi nesse momento que eu decidi o que eu queria fazer na minha graduação: de alguma forma
estudar  e  buscar  compreender  como tal  processo de hierarquia e  comando se construía  dentro das
instituições.

Em  abril  de  2013  tive  a  oportunidade  de  ingressar  na  graduação  em  Ciências  Sociais,  e
exatamente  um  ano  depois  tive  a  chance  de  ingressar  em  um  grupo  de  pesquisa   reconhecido
nacionalmente por suas pesquisas em variados temas, mas principalmente na área da Segurança Pública
e  Justiça  Criminal,  o  INCT-  Instituto  de  Estudos  Comparados  em Administração  Institucional  de
Conflitos (InEAC).

Após  um período  de  muitas  buscas  e  discussões  desenvolvidas  durante  o  ano  de  2014  em
reuniões semanais com os colegas do grupo de pesquisa, comecei a buscar mais tópicos relacionados à
Guarda Municipal, pensando já na elaboração da minha monografia.

Nestas  buscas  e  no  aconselhamento  da  minha  orientadora  Lucia  Eilbaum,  tive  contato  com
diversos trabalhos referentes às Guardas Municipais espalhadas pelo Brasil. Assim conheci o trabalho
da Professora  Katia  Sento  Sé Mello  chamado “Cidade e  Conflito:  guardas  municipais  e  camelôs”
(2011) onde ela descreve e analisa a sua experiência com a Guarda Municipal de Niterói no início dos
anos 2000 em uma situação similar com a que eu encontraria no futuro: em um curso de formação
desenvolvido  pelo  Núcleo  Fluminense  de  Estudos  e  Pesquisas  (NUFEP/UFF)  para  os  agentes  da
instituição. Neste trabalho, Mello também procura levantar questões sobre os confrontos dos guardas
com os camelôs na cidade de Niterói e sobre as lógicas adotadas tanto no treinamento quanto na ação
de rua dos guardas. Ela trabalha muitas dessas questões através da categoria nativa de “bom senso”,
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utilizada pelos guardas no dia a dia da rua para a tomada de decisões principalmente ligadas ao quando
agir e ao quando não agir.

Outro trabalho muito importante neste processo de embasamento bibliográfico foi a dissertação
de mestrado (PPGA/UFF) do antropólogo Marcos Veríssimo “DE SOL A SOL, em luta por um lugar ao
sol: A Guarda Municipal do Rio de Janeiro e os ritos, conflitos e estratégias do espaço público carioca”
(2009). Nela, através de uma etnografia na qual ele mesmo se insere como participante a partir de sua
experiência como guarda municipal do Rio de Janeiro, pode desenvolver um trabalho interessante sobre
a  administração  de  conflitos  no  dia  a  dia  das  ruas  cariocas  tendo  os  agentes  da  Guarda  como
mediadores e atores importantes nesse processo.

Outros trabalhos importantes também foram as coletâneas organizadas pelos professores Michel
Misse  e  Marcos  Luiz  Bretas,  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  intitulado  “As
Guardas  Municipais  no  Brasil.  Diagnóstico  das  transformações  em curso”(2010),  que  fizeram um
levantamento dos diferentes projetos de funcionamento com base nos marcos legais, definidores de
suas atribuições, e tendo por referência a percepção dos atores envolvidos quanto às ações efetivas, aos
processos de treinamento e recrutamento, à relação com a Polícia Militar e ao uso ou não de arma de
fogo. Também, a coletânea organizada por Ana Paula Mendes de Miranda, Joelma de Souza Azevedo e
Talitha  Mirian  do Amaral  Rocha,  intitulada  “Políticas  públicas  de  segurança  municipal  –  Guardas
Municipais:  saberes  e  práticas”  (2014),  no  âmbito  do  Instituto  de  Estudos  Comparados  em
Administração Institucional de Conflitos (InEAC/UFF), que consegue colocar em debate a questão da
segurança e das políticas públicas, ao mesmo tempo em que oferece uma proposta de um modo de se
fazer pesquisa e de se construir uma antropologia sobre as políticas públicas.

Devo destacar mais recentemente a leitura e troca de informações com dois colegas de pesquisa e
suas monografias que trataram sobre a Guarda Civil Municipal de Niterói em suas monografias de
conclusão do curso de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Primeiro, o trabalho de
Maria Eduarda de Figueiredo Rego Barros com o título “O curso de formação profissional da Guarda
Civil Municipal de Niterói e sua relação com a construção de uma identidade profissional” (2016), e
segundo, o trabalho de Marcos Paulo do Couto Silva, intitulado “Quando a ordem é unir! - Percepções
e Representações de uma Guarda Municipal em Formação”(2016). Ambos trabalhos muito construtivos
no pensamento e na reflexão sobre a construção e atuação dos agentes desta instituição.

Além  dessa  bibliografia  sobre  a  Guarda  municipal,  outros  trabalhos  na  área  de  Segurança
Pública, com destaque dos trabalhos de Roberto Kant de Lima, em especial seu livro “A polícia da
cidade do Rio de Janeiro: Seus dilemas e paradoxos” (1995), foram de inspiração e utilidade para esse
trabalho.
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O CAMPO DE PESQUISA E O CURSO

Enquanto participava do grupo de pesquisa e me concentrava nas leituras mencionadas, tive a
sorte do InEAC estabelecer uma parceria com a Prefeitura de Niterói para a elaboração, organização e
aplicação de um curso de formação profissional para os agentes da Guarda que foram recém-integrados
ao quadro de servidores municipais após a realização de um concurso público que selecionou 300
novos agentes.

A partir  de meu interesse de pesquisa,  fui  convidado para participar do curso como monitor.
Assim, pude ali começar a minha trajetória de pesquisa dentro da Guarda Civil Municipal de Niterói.
Compartilhei dessa experiência com meus colegas do curso de Segurança Pública. O primeiro contato
se deu no mês de novembro quando tive a oportunidade de participar de um dos primeiros grupos
focais realizados para ajudar a construir o currículo do curso.

Dessa forma, passei a ser inserido na organização do curso e assim pude desenvolver a pesquisa e
realizar trabalho de campo observando a rotina dos alunos no Curso. Este curso ganhou dois nomes, um
mais usado pelo lado da organização da UFF, que seria o Curso de Capacitação em Políticas Públicas
de Segurança Pública, Social e Municipal para a Guarda Civil Municipal de Niterói/RJ, e outro mais
usado pelo lado da organização da Guarda e da Prefeitura, chamado Curso de Formação Profissional
(CFP).

O curso tomou como base a última edição organizada em parceria entre o Núcleo Fluminense de
Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense (NUFEP/UFF) representando a Universidade
e a Prefeitura do Município de Niterói, realizado nos anos de 2002 e 2003. Curso este que serviu como
base para que o Ministério da Justiça e a Secretária Nacional de Segurança Pública desenvolverem uma
matriz curricular nacional voltada para a formação das Guardas Municipais, destacando assim a sua
importância e o seu pioneirismo ao tratar do assunto.

As aulas eram ministradas pelos pesquisadores do InEAC/UFF, professores convidados de outras
universidades,  guardas  municipais  e  funcionários  ligados  à  Prefeitura  de  Niterói.  A metodologia
proposta pelo InEAC/UFF era entendida para o professor mediar as discussões seguindo um raciocínio
teórico e prático, algo comum no meio acadêmico, ministrando aulas expositivas com o objetivo de se
obter  a  participação  dos  guardas  municipais  sobre  as  diversas  possibilidades  de  intervenção  nas
situações cotidianas.

Além  da  coordenação  e  dos  professores,  a  equipe  do  InEAC/UFF  ainda  era  composta  por
monitores,  atividade  que  desenvolvi  por  um determinado  período  de  tempo  durante  o  curso,  que
auxiliavam na aplicação de trabalhos, acompanhavam a rotina de aulas a fim de auxiliar os professores
e, por fim, desenvolveriam um relatório sobre toda a sua experiência no curso.
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A equipe do InEAC/UFF elaborou uma grade curricular baseada na Matriz Curricular Nacional
para  a  Formação  em  Segurança  Pública,  conforme  estabelecido  pela  SENASP,  para  o  curso  de
formação. Abaixo segue a listagem das aulas elaboradas pela coordenação do InEAC/UFF e também as
aulas elaboradas pela coordenação da GCM.

Aulas elaboradas pela coordenação do InEAC/UFF:

• A construção da norma no Estado de Direito Democrático e o papel do Direito na administração
de conflitos

• A previsão normativa e a competência das Guardas Municipais

• Administração de situações de distúrbios civis, de acordo com as diretrizes de um

Estado democrático

• Análise crítica do conceito de segurança pública: Estado, Sociedade e Cidadania

• Análise da Lei Orgânica do Município e sua relação com as atividades da GM

• Análise da Situação

• Análise e Discussão Crítica das Relações Humanas no Cotidiano das Guardas Municipais

• Articulação/integração com a comunidade na gestão dos conflitos

• Condutas em conflito com a legislação ambiental

• Controle e preservação do meio ambiente Urbano

• Definição de espaço publico e cidadania em uma sociedade democrática

•  Definição  e  relativização  do  conceito  de  poder  de  policia.  Analise  critica  das  funções  e
atribuições da policia em uma sociedade democrática e republicana

•  Diferentes formas de uso da força: responsabilidade e ética;  violência e corrupção policial;
Discussões sobre mecanismos de controle interno e externo da ação policial

• Dinâmicas de sensibilização para a atuação democrática em situações de crise

• Direitos e Deveres dos Cidadãos

• Direitos Humanos, sua história e instrumentos de garantia

• Discussão crítica do conceito de comunidade

• Discussão crítica do conceito de polícia comunitária

25



• Discussão da relevância de uma política de registro, guarda, gerenciamento e disponibilização
dos dados gerados pela atividade da Guarda Municipal

• Discussão das atribuições e das relações entre as diferentes instituições envolvidas na segurança
pública e social

• Discussão sobre os processos de formulação, implementação, avaliação e acompanhamento de
políticas de segurança pública em uma sociedade democrática

• Educação e Socialização de menores em conflito com a lei

• Elementos de Direito Penal e Direito Processual Penal

• Formas de discriminação no espaço publico

• Formas de patrulhamento, vigilância e de abordagem de cidadãos e seus veículos em múltiplas
situações

• Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal

• Identificação das Áreas de Conflito

• Imagem do(a) profissional das Guardas Municipais

•  Implementação  de  banco  de  dados  e  aprendizagem  de  técnicas  para  seu  gerenciamento
adequado

• Legislação Eleitoral

• Marginalização da pobreza e processos de discriminação

• Noções da Língua Portuguesa (redação, narração e descrição)

• Noções de Sociologia da Violência

• O papel da mídia como formador da opinião pública

• O papel dos Movimentos Sociais na Sociedade

• Planejamento de ação integrada

• Políticas públicas de prevenção e redução de riscos do uso de substâncias legais e ilegais

• Preservação e controle do meio ambiente urbano

• Processos e técnicas de administração de conflitos envolvendo o uso e o abuso de

substâncias legais e ilegais suscetíveis de provocar dependências

• Processos e técnicas de mediação de conflitos e tratamento institucional das transgressões

• Responsabilidade do(a)s aplicadores da lei
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• Responsabilidade social do servidor público

• Sistemas de segurança pública no Brasil e no Mundo

• Técnica de Preservação de Local de Crime

•  Técnicas de expressão oral e corporal na abordagem dos cidadãos, em situações críticas e no
cotidiano

•  Telecomunicação  e  os  serviços  de  utilidade  pública  como  instrumento  na  prevenção  da
violência e da criminalidade

• Tomada de decisão em situações de conflito

• Violência Doméstica e de proximidade e administração de conflitos na vida cotidiana

• Violência na Escola e da Escola

Aulas elaboradas pela coordenação da Guarda Civil Municipal de Niterói:

• Código Ambiental de Niterói

• Código de Posturas de Niterói

• Defesa Pessoal

• Educação Física

• Emprego de técnicas e tecnologias não letais pela GCMN

• História e aspectos socioculturais de Niterói

• Infrações Penais de Menor Potencial Ofensivo e "Autoridade Policial"

• Legislação Federal e do estado do Rio de Janeiro sobre Guardas Municipais

• Normas peculiares à GCM de Niterói

• Operações de Trânsito, fiscalização e Guardas Municipais

• Ordem Unida

• Preservação de local de conflitos

• Primeiros Socorros

• Processos e Procedimentos Disciplinares no âmbito da GCM

• Saúde e segurança aplicadas ao trabalho

• Técnicas de Abordagem
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Desta forma, as três turmas previstas para o Curso de Formação Profissional seriam orientadas e
seguiriam uma escala de 40 horas semanais, de segunda à sexta-feira, com aulas de 8 às 12 horas, uma
pausa para o almoço, e uma segunda sessão de aulas das 13 às 17 horas.

A MONOGRAFIA

Uma vez inserido  tanto  na organização do curso quanto  em sua aplicação e  rotina,  passei  a
desenvolver a pesquisa que tem como resultado este trabalho. Dentre das questões que me chamaram
mais  a  atenção,  nessa  monografia  me  atento  às  questões  do  desenvolvimento  de  uma  identidade
enquanto agente da segurança pública e a como se dá a sociabilidade nesse espaço que, a priori,  é
identificado como uma instituição civil, mas que, na prática, se confunde e se mistura estruturalmente e
informalmente com lógicas e representações militares aplicadas à segurança pública.

Proponho nesse trabalho a problematização das influências de ritos e ideologias que supõem e
aplicam uma lógica de hierarquia e de identificação de um inimigo, além de uma interpretação sobre a
segurança pública que pouco dialoga com a mediação de conflitos e a existência de um protocolo. Pelo
contrario,  identifico  que  o  que  é  priorizado  é  como base  para  as  ações  dos  agentes  é  quase  que
exclusivamente uma noção de bom senso extremamente variante e individual. Nesta direção, apresento
aqui o meu acompanhamento e a minha experiência durante a aplicação do curso para três das quatro
turmas previstas no acordo durante o período de outubro de 2014 a dezembro de 2015. Esse período foi
apenas interrompido graças a um período de mobilidade acadêmica desenvolvido na Universidade de
Coimbra (Portugal), durante o primeiro semestre do ano de 2016. Durante o mesmo, pude buscar e
somar mais conhecimentos e o desenvolvimento de algumas outras questões graças às aulas que tive
em tal  Universidade e  também graças  ao exercício  de distanciamento do objeto,  que me permitiu
problematizar novos aspectos e refletir sobre algumas questões que já estavam sendo desenvolvidas.
Tal exercício se fez muito importante por conta da imersão no campo durante mais de um ano que tive
na organização e acompanhamento da rotina do curso e dos guardas.

Antes de passar a análise da minha etnografia do Curso, exploro algumas questões do contexto
político  envolvendo  a  Guarda  Municipal  de  Niterói.  Em primeiro  lugar,  sua  inserção  no  governo
municipal e a percepção dos guardas sobre ela. Em segundo lugar, alguns pontos da relação com a
mídia. Em terceiro e último lugar, uma discussão que se deu durante a pesquisa em torno da aprovação
ou não do Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil e suas consequências para a Segurança
Pública.

No capítulo 1 apresentarei a minha entrada no campo e o processo de integração com os agentes, 
demonstrando com o relato de alguns ritos como a minha observação participante se iniciou e 
construindo o perfil dos recém-aprovados guardas municipais presentes no curso.
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No capítulo 2 relatarei algumas situações ocorridas durante as aulas acompanhadas durante os
três meses de aula da terceira turma do Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal de
Niterói. Entendo que esta foi a turma que conseguiu evidenciar problemas e debates encontrados nas
primeiras  turmas.  Assim,  escolhi  situações,  relatos,  conversas  e  conflitos  acontecidos  durante  essa
turma que atenderão no objetivo de perceber como se dava a rotina do curso.

No capítulo 3 procuro demonstrar como o militarismo se faz presente dentro da instituição, como
esse fato influencia na rotina dos agentes e como isso se reflete no modo de operar dos agentes a partir
de um aprendizado baseado na prática da rua e não com base em uma teoria ou na adesão a certos
protocolos.

INFLUÊNCIA POLÍTICA E A ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DOS GUARDAS

O  primeiro  ponto  que  desejo  levantar  logo  antes  de  adentrar  na  descrição  de  alguns  fatos
ocorridos durante o meu acompanhamento do curso, é a questão da organização política que influência
diretamente a Guarda e suas atividades.

O  CFP (Curso  de  Formação  Profissional),  como  já  explicado  anteriormente,  é  o  curso  de
capacitação para os novos agentes da Guarda que fora oferecido em uma parceria da Universidade
Federal Fluminense, através do NUFEP – Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa, com a Prefeitura
de Niterói. Este curso se tornou um fator importante na lógica institucional de capacitação dos novos
guardas principalmente pela falta de cursos semelhantes a este em um período de tempo bem grande.
Antes desta versão do curso que possuiu sua primeira classe no fim do ano de 2014, a última edição
fora realizada em 2002. Configurando um cenário de 12 anos sem capacitação alguma aos guardas. Os
mesmos relataram que todos os cursos que possuem foram feitos fora da instituição e bancados com
seu próprio dinheiro, sem suporte algum da instituição. Uns guardas do setor ambiental citaram que
uma única vez tiveram um curso de formação para este tipo de trabalho específico, e “depois nada
mais”. Eles mesmos cursaram aulas de resgate em altura, técnicas de primeiros socorros, incêndio e
afins.

Em relação à  formação,  uma outra  questão  levantada  pelos  guardas  é  que frequentemente  o
comando da guarda promove ordens de troca de lotação sem análise do perfil e da situação atual do
GCM em questão no que diz respeito à satisfação e exercício de seu serviço no dado local, praticando
essas trocas muitas vezes em ação de represália. Por exemplo, no caso dos guardas designados para a
parte ambiental muitos deles não estão lá por vocação ou desejo, mas chegaram na sede da Guarda um
dia e receberam o informe de que trocariam seu posto pela patrulha ambiental.

O seguinte relato foi feito por um dos 16 guardas antigos presentes em um dos grupos focais
realizados pelo NUFEP (Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas) no processo de construção do
CFP:
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GCM - “Eu fiz o curso chamado CCC: Curso Colete e Cassetete, pega o colete e o cassetete e vai
pra rua dar porrada”

Esta frase foi citada por muitos destes guardas antigos, confirmando não só a falta de cursos
formais, mas também uma certa ideologia sobre a atuação e o papel da Guarda Civil Municipal de
Niterói em mandatos de prefeituras anteriores. Ou, como disse um guarda em uma entrevista, como a
GCM de Niterói  em mandatos passados se encontrou “entregue ao deus-dará”,  como dito por um
guarda em uma das entrevistas.

Com a nova gestão (2012), parte dessa situação mudou. Não que algumas praticas  tivessem sido
extintas por completo, como a questão da farda, onde os 74 convocados para a primeira classe do CFP
receberam apenas uma peça da mesma. Porém o processo de melhoria na estrutura da Guarda estava
sendo percebido, principalmente através do processo de construção de uma nova sede para a instituição
que se encontrará no bairro do Barreto, na zona norte do município, e na compra de viaturas, porém
esta última mais ligada a um acordo entre Secretárias de Ordem Pública e de Educação do Município,
onde a secretaria de Educação compraria as viaturas para que os guardas pudessem ter um papel mais
presente na Ronda Escolar.

Contudo, a priori a questão das fardas me trouxe um grande estranhamento. Seus agentes tinham
através dos anos que desembolsar uma quantia que girava em torno de 200 reais por peça adquirida por
fora, por questões de higiene e logística. Afinal de contas, utilizar uma única farda 5 ou mais vezes na
semana tendo que manter esta peça de forma apresentável geraria um grande problema para os agentes.

Ainda sobre as fardas, um fato que despertou minha curiosidade durante as aulas no CFP, foi a
presença  de  agentes  não  fardados.  Imaginei  a  princípio  que  seriam membros  da  coordenação  da
Guarda, porém logo fui inteirado de que eram guardas chamados em uma espécie de chamada posterior
devido à desistência do curso e, por conseqüência, da Guarda, por parte de alguns outros agentes e, por
conta disso, não tiveram tempo hábil para receber as suas fardas naquele momento.

“A situação não é das melhores, mas tá melhorando.” Esta frase era ouvida e discutida como se
fosse um ritual diário, perante todas as dificuldades encontradas logística e estruturalmente pelos novos
agentes que de certa maneira se iludiram em um primeiro momento e criaram expectativas exageradas
quanto  a  Guarda,  talvez  por  se  tratar  de  uma instituição  municipal  que  estava  a  receber  variados
incentivos por parte da prefeitura do município na época do concurso.
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A GUARDA E O CONTEXTO POLÍTICO DE NITERÓI

No ano de 2015 a Guarda Civil Municipal de Niterói ganhou bastante espaço nos jornais e na
televisão. Primeiro por conta do aumento salarial dado pela prefeitura. Segundo pelo concurso e pela
formação de 350 novos agentes para a atuação na cidade. E terceiro, pelo porte de arma vislumbrado
pela prefeitura a partir da homologação do Estatuto das Guardas Municipais do Brasil, ao qual vou me
referir no ponto seguinte.

Devemos entender esse processo de exposição não apenas pelos itens citados acima, mas também
pela conjuntura política da cidade. O Prefeito Rodrigo Neves era membro do Partido dos Trabalhadores
(PT) até o ano de 2015, sigla essa que se encontra em uma situação de crise política e eleitoral devido a
variados escândalos e acusações de “corrupção” durante o mandato da presidente Dilma Rousseff e de
seu antecessor Luís Inácio Lula da Silva.

Com isto, a conjuntura política nacional e variados oportunismos da oposição, deram margens
para um processo de “Anti Petismo”, onde os políticos e eleitores da sigla começaram a serem vistos e
trabalhados pela oposição como corruptos e compactuantes aos crimes investigados.

Esta manobra especificamente na cidade de Niterói ganhou bastante força. O resultado político
para o prefeito não foi o melhor, pois seu governo começou a ser fortemente questionado.

A atitude tomada pela prefeitura foi a de implementar medidas que levassem o mandato a uma
boa aprovação. Com isso foram iniciadas obras e reformas pela cidade, que incluiu um projeto para a
construção da nova sede da Guarda Municipal no bairro do Barreto, zona norte do município. Assim
como a construção de cabines integradas entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar do Estado
em determinados pontos da cidade,  e a  construção do Centro Integrado de Segurança Pública,  em
Itaipu.

Além das obras, o enfoque na segurança pública foi bem demarcado em discursos e entrevistas
concedidas pelo prefeito e por seu secretariado, porém problemático já que a Polícia Militar é uma
corporação do Estado,  e  o  máximo que o prefeito  poderia  pedir  seria  um reforço  no contingente.
Contudo,  isso também era uma demanda complexa pois  em Niterói  só há um batalhão da Polícia
Militar, que atende não só a cidade, mas também municípios vizinhos.

Nesse contexto, a grande aposta da Prefeitura se tornou a Guarda Civil Municipal, ainda mais
depois que foi permitido a nível nacional o porte de arma por agentes das guardas, transformando estas
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guardas em uma espécie de força auxiliar  à  Polícia  Militar,  podendo assim efetuar  o policiamento
preventivo e ostensivo na cidade com menores atribuições.

Então para solucionar um problema político e social como o aumento da violência e dos índices
de criminalidade, se iniciou uma campanha forte para a expansão da Guarda, transformando-a em uma
peça importante nos planos do prefeito para responder estes índices, além de servir como um carro-
chefe de seu governo as vésperas de um ano eleitoral.

LEI 13.022/2014 – O ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS

A lei que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi sancionada pela presidenta da
República, Dilma Rousseff em 8 de Agosto de 2014. O estatuto pretende inserir as guardas municipais
no sistema nacional de segurança pública,  garantindo o porte de arma e fornecendo aos agentes o
chamado “poder de polícia”. O objetivo desse ponto do estatuto seria o de acrescentar aos agentes não
só  a  tarefa  de  proteger  o  patrimônio  público,  mas  que,  a  partir  desse  momento,  estes  sejam
encarregados de proteger  as pessoas.  Com isso,  seguiriam a mesma lógica de ostensividade que a
polícia militar, mas sendo entendidos como um tipo de polícia municipal ou comunitária.

O Estatuto Geral das Guardas Municipais veio para regulamentar na Constituição a criação de
guardas municipais por todo o país seguindo um calculo habitacional e opcional para cada município
da nação. O Estatuto assim favorece a criação de guardas municipais, porém não obriga as cidades a
necessariamente criá-las, sendo assim uma decisão que deverá ser tomada pelo Executivo e Legislativo
de cada cidade.

Segundo o Estatuto, os guardas deverão acrescentar às suas funções já executadas de proteção de
bens, serviços e instalações, a função de colaborar com as outras instituições em cooperação para a
solução dos conflitos.

O Estatuto compete ainda aos agentes a obrigação de encaminhar ao delegado de polícia autores
de infrações presos no ato do delito, preservando o local do crime.

Algumas das funções dispostas pelo Estatuto já são de fácil visualização em Niterói, como a
participação da guarda municipal na segurança de eventos e na proteção de autoridades. Assim como
variadas ações preventivas na segurança de escolas que já são desenvolvidas pelas patrulhas da Ronda
Escolar com viaturas descaracterizadas em uma parceria com a secretaria de educação da cidade.
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PODER DE POLÍCIA

Como disse,  de acordo com este  novo regimento,  as  guardas  terão  poder  de  polícia.  O que
significa isso de forma prática? Os agentes poderão atuar na proteção da população, no patrulhamento
preventivo,  no desenvolvimento de ações  de prevenção primária  à  violência.  Ou seja,  desenvolver
municipalmente  as  tarefas  já  desenvolvidas  pela  Polícia  Militar.  Incluindo  nesta  questão  a  grande
discussão  sobre  o  porte  de  arma  pelos  agentes,  como  uma  forma  de  garantir  a  execução  destas
atribuições. Essa última questão tem se tornado polêmica, já que inclui discussões complexas. Um dos
primeiros pontos é o de que muitos agentes pleitearam por anos o porte de arma para desenvolverem
paralelamente em seus horários de folga da Guarda, os chamados “bicos”, assim como os policiais
militares fazem. Isso supõe um problema complexo que é uma progressão dos conflitos privados que
podem até vitimizar policiais e civis fora do serviço. Por exemplo, em pesquisa do ano de 2016, foi
comprovado estatisticamente que os policiais militares morrem mais fora do serviço do que exercendo
suas funções.

“Não só no Rio como no resto do país, os policiais morrem fazendo bico, em conflitos privados e quando
reagem a um assalto. É extremamente perigoso ser policial”, afirma o sociólogo Ignácio Cano, coordenador do
Laboratório  de  Análise  da  Violência  da  Uerj  (Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro).  “Entre  janeiro  e
setembro, mortes de PMs em serviço superam número de 2015”. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016)

Essa questão da possibilidade de se inserir nesse mercado, não previsto pela lei, de dupla jornada
em função  do  porte  de  arma,  foi  levantada  nos  relatos  e  falas  dos  próprios  agentes.  Nas  nossas
conversas, manifestavam as expectativas em torno dessa oportunidade: “quando esse armamento sair,
vou conseguir  dobrar  o  meu salário  só  fazendo ‘bico’ em porta  de  boate”.  Nesse  sentido,  com o
armamento da Guarda, também não é difícil prever potenciais conflitos com policiais militares e outras
forças de segurança, a partir da inflação que pode sofrer tal mercado.

Esse poder de polícia também influência no desenvolvimento das atividades dos Guardas que,
por vezes, não possuem treinamento necessário para tais ações. No decorrer do CFP, como vou mostrar,
foi possível visualizar o déficit de aprendizado em temas como defesa pessoal dos agentes e no próprio
protocolo  de  como agir  e  reagir  a  determinadas  situações  encontradas  na  rua.  Neste  ponto  posso
destacar um fato acontecido com um dos alunos do CFP em uma de suas primeiras experiências de
patrulhamento na rua, quando fora surpreendido por uma briga entre um  colega de farda1 e alguns
camelôs no centro da cidade. Quando ele e seu parceiro decidiram agir para interromper o conflito,
foram surpreendidos com pedradas e pauladas,  tendo se ferido após receber uma paulada na testa.
Evidentemente a forma improvisada de (re)agir não foi acompanhada de protocolo algum.

Essa breve digressão introdutória sobre o contexto político mais amplo e em particular sobre a
aprovação do Estatuto que permite  “armar”  Guardas  Municipais  teve  apenas  como objetivo traçar
algumas considerações que, ao longo do trabalho, serão significativas sobre a percepção dos guardas
com que conversei sobre uma certa ideia de segurança pública e, especialmente, sobre a forma como
uma identidade militarizada vai  sendo construída.  Ao mesmo tempo quis  situar  um pouco o lugar

1 Esse era um dos tratamentos mais usados pelos agentes para se referirem aos seus colegas da Guarda.
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político e burocrático da GM de Niterói que levou ao Curso do qual fiz parte e no qual desenvolvi
minha etnografia.
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Capítulo 1

IDENTIDADE, PERFIL E INTEGRAÇÃO

1.1. “VOCÊ É 78?”

Eram 8h da manhã quando cheguei ao local de aplicação do curso, e procurei o melhor modo de
fazer parte do local sem sofrer um estranhamento por parte dos guardas que acabasse colocando algum
tipo de barreira ou dificuldade no acompanhamento do dia. Porém de nada adiantou.

Logo que adentrei à sala fui notado pelos guardas. Alguns imaginaram que eu era o professor do
dia, outros que eu fazia parte da Secretaria de Ordem Pública, mas a grande a maioria imaginou que eu
fosse o “GCM 78”.

 

O que acontecia era que foram convocados para a turma 75 pessoas, porém após a primeira
semana  em  contato  com  a  instituição  foram  acontecendo  desistências  e  em  automático  foram
convocados os donos das posições seguintes na lista de espera do concurso para a GCM de Niterói.

No dia que me fiz presente pela primeira vez no ambiente do curso estava prevista a chegada do 
convocado que ocupava a posição de número 78. Parece que havia uma certa expectativa entre os 
guardas, pois, assim que eu entrei, pensaram que o “78” seria eu. Então fui alvo da mesma pergunta por
uns 15 GCMs diferentes: “Bom dia, senhor.” - Aperto de mãos - “Você é o 78?”.

Ao acenar  com uma resposta negativa à pergunta feita,  logo os mesmos pediam desculpas  e
explicavam a situação descrita acima com relação à chegada de novos integrantes.  Em seguida os
mesmos faziam praticamente as mesmas perguntas: “Você ta fazendo o que aqui?”, “Vai pesquisar o
que sobre a Guarda?”, “Não é espião não, né?”.

Confesso que a princípio me senti em uma posição desconfortável ao responder tais perguntas,
principalmente tratando-se do meu primeiro contato com o campo e com os meus interlocutores, mas
tal sensação não se configurou como uma dificuldade tão considerável, pois, ao caminhar do curso e do
passar dos dias e por meio dos diálogos que tive em grupo e em particular com os guardas, a tensão por
parte deles por conta do “não saber quem ele é e o que ele quer” se passou. Assim, a desconfiança fora
diminuída, exceto em poucos casos que percebi os olhares e o fechamento de alguns guardas perante a
minha presença.
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1.2. IDENTIFICAÇÃO

Por sua parte, é interessante o destaque da questão do uso do “nome de escala” como um meio de
identificação entre os guardas. É comum que os guardas quando querem falar sobre algo ou quando são
chamados por um coordenador levantem seus punhos cerrados e se identifiquem como “GCM” e digam
seu “nome  de  escala”.  Esta  pequena  formalidade  também é  encontrada  na  rua,  fazendo  com que
durante o curso a prática rotineira deste movimento seja assimilada pelos novos agentes.

Tal “nome de escala” serve como um “nome de guerra”, como vemos na Polícia Militar  e o
Corpo de Bombeiros,  mas que também se faz presente em outros meios como os paramédicos  do
SAMU.

Segundo o comando da GM, a importância desse “nome de escala” é a diferenciação entre os
mesmos dentro do corpo da Guarda. Da minha perspectiva, a identificação de cada agente por um
número parecia-me mais uma forma de homogeneização de uma identidade pessoal e individual. De
alguma  forma  os  inseria  a  todos  dentro  de  um conjunto  comum  e  apagava  as  identidades  civis
anteriores ao ingresso à instituição (Sirimarco, 2013).

1.3. INICIAÇÃO PELOS GCM

Após ser apresentado como estudante e pesquisador da Universidade Federal Fluminense pela
professora da matéria corrente no meu 1º dia de acompanhamento do curso, os GCMs começaram a me
olhar com um certo tom receptivo, talvez até em um tom de alívio, pois a priori o olhar que eu recebia
possuía  uma desconfiança  intrínseca  e  notável.  Contudo,  a  apresentação formal  da  professora não
pareceu suficiente para os guardas que, em um instante, começaram a gritar “ele tem que pagar dez,
professora!”. A professora achou isso estranho, pois esse desafio físico não costuma ser exigido em
ritos acadêmicos! No entanto, o contexto do Curso da Guarda se mostrava diferente. Assim, após mais
uma generalizada comoção me dispus a pagar as dez flexões propostas. Antes de mim o mesmo desafio
tinha sido exigido de um guarda que fazia aniversário naquele dia. Desci ao centro do palco da aula e
fui cumprimentado pelo GCM que me convocou para “pagar dez”. Nos colocamos na posição inicial
para o movimento, comprovando assim que quem convoca o rito também deve participar independente
de quem seja o convocado.
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Senti que, através do rito de “pagar dez”2, os GCMs me “iniciaram” e me integraram ao grupo,
aplaudindo a ação no final dos dez movimentos e me cumprimentando ao fim da aula com um pedido
de desculpas, talvez pelo receio de terem mexido com alguém que não era um deles e que, ainda mais,
pertencia a “parte universitária” do Curso, o que talvez pudesse levar um certo medo de retaliações por
ser um rito não próprio na lógica professor e aluno.

Contudo, para minha inserção no campo foi um rito significativo e fundamental. Com os dizeres
“Aqui é só amigo! Agora somos amigos!” foram um a um apertando minha mão e fazendo perguntar
mais  soltas  e  bem-humoradas.  Esta  “iniciação”  foi  de  suma importância  para  mim no começo do
acompanhamento do curso para quebrar com uma desconfiança geral sobre a minha figura, pois desde
o primeiro momento tomei a postura de me sentar entre eles para acompanhar as aulas, e não à frente
da turma como monitor ou como uma figura que representasse algum tipo de autoridade intelectual no
recinto. Acho que essa posição me diferenciou um pouco dos outros monitores com quem os guardas
estabeleceram uma relação mais distante.

A questão da proximidade desenvolvida a partir do momento que me dispus a participar do rito,
me promoveu uma imagem entre eles de ser um pesquisador da UFF, mas não como alguém a ser
evitado. Pelo contrário. Fui procurado diversas vezes pelos GCMs para conversar sobre a classe, a
instituição e problemas comuns do dia  a dia  da profissão que ingressaram. Estas conversas foram
enriquecedoras no que diz respeito ao entendimento das preocupações e anseios destes GCMs que
ingressaram na instituição com o intuito de manter uma estabilidade e por muitas vezes conseguir algo
melhor no que leva em consideração plano de carreira, salário, tempo de serviço e afins.

2  “PAGA 10!” - Parece que eles usam este rito, que nada mais é do que executar dez flexões, como um modo

de comemoração, iniciação e as vezes por punição. O exemplo que tenho pelo modo comemorativo foi logo no fim do

intervalo de uma aula que foram feitos vários informes pelo coordenador, e que ao fim um GCM pediu voz para dar o

informe que mais despertou interesse dentre seus colegas: anunciou que seria o dia do aniversario de um integrante da classe

e em sequência se iniciou em uma só voz um “parabéns pra você”.

Logo no fim da comemoração, vários guardas em coro clamaram “vai ter que pagar dez pra comemorar!”, na hora logo 

soube do que se tratava por conta de representações marciais e militares que tinha ciência, mas esperei a comprovação do 

momento. E este veio. O GCM desceu ao palco do auditório e se colocou em posição, porém não estava sozinho. O ritual 

parece possuir uma regra bem simples quando posta no sentido de festa e comemoração de algo, que seria o de que quem 

deu a ideia teria que pagar as dez flexões com o individuo. Demonstrando uma postura de companheirismo para com seu 

colega de farda.
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1.4. O PERFIL

Ao falarmos desta nova geração de agentes da Guarda, percebo mudanças, se comparada com o
quadro de agentes mais antigos da instituição, principalmente quanto à formação e interesses.

Destes 222 novos guardas presentes nas três turmas do CFP divididos em 3 turmas de 74 pessoas,
eles  mesmos  se  identificavam  como  “concurseiros”,  ou  seja,  indivíduos  que  possuem  alguma
graduação ou formação técnica, e que têm como objetivo principal um cargo público.

A maioria destes 222 indivíduos resolveu assumir a matrícula na Guarda Municipal de Niterói,
para assim se localizarem em uma situação de estabilidade financeira para prosseguir nos estudos de
maneira mais tranquila. O objetivo de muitos estava dentro da área de Segurança Pública, mas em
outras instituições como a Polícia Civil e a Polícia Federal. Estas preferências podem ser explicadas por
dois motivos.

O primeiro motivo é a justificativa dos encargos que estas instituições possuem. Praticando um
salário mais alto comparado ao da Guarda e também considerando a carga de serviço completamente
diferente  da  que  eles  encontraram,  operando  em setores  de  investigação e  em âmbitos  estadual  e
federal, colocando-os acima na estrutura hierárquica da polícia brasileira..

O segundo motivo se encontra no status referente à posição hierárquica que as instituições citadas
possuem no cenário da Segurança Pública, assim como seus agentes. Os bacharéis em direito, em geral,
se mobilizavam pelas provas para o cargo de Delegado de tais instituições, mas sem negar provas para
o cargo de agente.  Quem não possui esse diploma se dedicara às provas de agente e técnicos.  Os
bacharéis em direito, em parcela menor, também se dedicavam a provas para o judiciário, expressando
mais uma vez o interesse no status e nos salários praticados em tal poder. Assim, a Guarda se tornara, a
priori, para eles como uma espécie de “vaga de estacionamento”, onde eles estacionariam sem desligar
o motor, na expectativa de mudanças futuras.

Este  perfil  gerou  alguns  problemas  no  decorrer  do  curso,  principalmente  quando  levada  em
consideração a qualidade das aulas. Pois os guardas que naquele momento estariam como alunos do
Curso de Formação, não se interessavam pela aula ou atividade proposta pelos professores porque
estavam estudando para esses tais concursos através de livros ou até mesmo com seus tablets em mão,
ouvindo áudios ou assistindo videoaulas para se prepararem para futuras provas.

Quando  fui  questionar  tal  postura  por  parte  deles,  todos  tentaram se  justificar  dizendo  que
moravam longe e que estavam sendo prejudicados nos seus estudos, e que aquele espaço seria único
para  que  não  estagnassem  suas  buscas  pelas  esperadas  aprovações.  Como  mencionei  acima,  a
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justificativa era a visão do lugar na Guarda como apenas uma escada para “algo melhor” e estudar para
os concurso seria a via para conquistá-lo. Como o dia a dia da Guarda não permitia esse espaço de
estudos, o Curso (e a sala de aula) aparecia para eles como uma boa oportunidade.

Nesse  contexto,  achei  curioso  o  forte  interesse  na disciplina  “Noções  da  língua  portuguesa
(redação, narração e descrição)”, uma aula em que eu pensei a princípio que não causaria comoção
entre  os  guardas.  Porém  estava  enganado.  Todos  rapidamente  se  interessaram  no  conteúdo,  pois
afirmavam que era muito útil para qualquer concurso.

1.5. AS MULHERES NA GUARDA

As agentes femininas foram me chamando atenção com o passar dos dias, tanto pela postura em
sala, quanto ao respeito que elas sempre passavam, e também pela autoridade exercida por elas com
relação aos guardas homens em situações como, por exemplo, em discussões desenvolvidas em sala de
aula, onde dificilmente um guarda homem levantara a voz para uma guarda, diferentemente de quando
haviam discussões apenas entre guardas homens. Uma curiosidade é que um casal, marido e mulher,
passaram juntos no concurso e sempre estavam juntos nas atividades e tudo que estivesse relacionado
ao curso.

Elas sempre bem-arrumadas, com seus cabelos bem presos – ou bem soltos, dependendo de quem
estivesse na supervisão do dia – e suas unhas pintadas, desfilavam um tom que destoava do ambiente
dominado pela forte e quase que absoluta presença de homens e também de um discurso machista.
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Figura 1 – Agente   fardada.

Fonte: Acervo.

Depois  de muitos  dias  de  curiosidade,  finalmente  descobri  como elas  conseguiam se manter
sempre bem-arrumadas e com seus cuidados com a beleza em dia mesmo que de farda. Elas se reuniam
no banheiro durante os  intervalos,  ou até  mesmo durante as  aulas,  para cuidarem de seus visuais.
Fazendo uso da mesma justificativa que no geral era usada por quem estudava para concurso no meio
da aula: “não tenho tempo”.

A princípio não foram notados problemas com isso, porém a partir da segunda metade do curso
um dos coordenadores da Guarda pediu para que aquele ambiente fosse controlado pelas guardas, não
só por questão de esvaziamento da classe, mas também por conta do barulho de suas conversas, risadas
e até mesmo de música que as vezes era notado.

O respeito e autoridade que senti com relação às mulheres no Curso destoou com um caso de
assédio sexual ocorrido em uma escala da Operação Verão, envolvendo uma guarda recém-chegada à
instituição e um guarda antigo. O caso consistiu em uma situação ocorrida em Janeiro de 2015, na praia
do Sossego. Onde uma guarda nova estava em operação com mais um guarda novo e dois guardas
antigos.

O relatado pela guarda e seu colega que estava escalado no mesmo serviço que ela foi que um
dos guardas antigos a assediou moralmente e sexualmente, chamando-a de “puta safada” tendo ainda a
coagido e lhe exposto a riscos extremamente evitáveis e desnecessários. O caso fora encaminhado para
a corregedoria da Guarda e, também, denunciado na Delegacia da Mulher (DEAM).

As duas observações envolvendo as mulheres na GM atentaram para o lugar diferenciado delas
em relação à maioria de agentes homens. No Curso, construindo sua posição diferencialmente a partir
de um cuidado estético. Na rua, confrontando com riscos que mais do que serem próprios do “estar na
rua”, nascem dos valores masculinos e machistas predominantes na instituição.

1.6. O PROBLEMA DAS TEORIAS

Uma das questões mais evidentes e problemáticas que reiteradas vezes surgia durante as aulas do
Curso é uma distinção apresentada pelos guardas como uma oposição entre “teoria” versus “prática”. A
mesma  era  sempre  levantada  como  primeiro  argumento  para  deslegitimar  o  conhecimento  dos
professores/pesquisadores. Foi também uma barreira bem complicada de ser quebrada na execução do
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curso,  assim como  na  academia  de  polícia  como  relatado  por  Robson  Rodrigues  (2011)  onde  os
policiais chamavam a sala de aula como “ilha da fantasia” pois o que valeria de verdade no momento
da ação seria a teoria baseada na prática aprendida na rua. De fato levantou discussões e debates entre a
coordenação do curso em praticamente todas as reuniões.

Considerando questões já escritas para o caso da Polícia Militar, Kant de Lima (2009) definiu
essa problemática como um conflito de teorias. Segundo a linha de raciocínio de Kant, os guardas
tinham a expectativa de que fosse lecionada a eles uma teoria da prática atual deles, reproduzindo
autoritarismo, filtros informais, repressão, posição de comando e outras práticas já naturalizadas por
eles. O problema é que a UFF levou para a sala de aula uma teoria que eles não acreditam, pois não
representa as práticas e os símbolos presentes no modelo de segurança pública atual. Então, para os
guardas, o curso ao fazer uso, por exemplo, de comparações entre pesquisas empíricas realizadas em
outros países por professores/pesquisadores que não fazem parte de nenhuma corporação, não fazia por
onde merecer  a  atenção de seus ouvidos,  pois de nada valeria  a  eles.  Este  problema,  assim como
formulado por Kant de Lima, se tornou um ponto importante para a minha análise, pois, em dado
momento do curso, os guardas que se disseram estar prontos para servir, agir e, segundo eles mesmos,
mudar o perfil da Guarda, se encontravam dispersos nas aulas e sem a demonstração de interesse pelos
temas propostos. Esse conflito ficou evidente também através de uma distinção problematizada por
parte dos guardas entre aulas gerenciadas pela Guarda versus aulas gerenciadas pela UFF. Conflito que
foi notado facilmente por professores, monitores e por mim, através dos dias e da disparidade entre o
empenho dos guardas em cada um desses dois tipos de aula.

Enquanto na aula da Guarda o que era visto em sala era a curiosidade e a atenção dos guardas,
nas aulas da UFF poucos se interessavam e alguns outros quando intervinham era para levantar  a
questão da teoria versus prática, defendendo sempre que um professor não teria a legitimidade para
apresentar realidades diversas através de pesquisas que não envolvessem algum tipo de prática.

“Aquela professora é muito boa, a aula tava rendendo bem, deu pra ver que a pesquisa dela foi
muito seria  e  que ela  realmente se empenhou.  Mas quando perguntamos pra ela  quanto tempo de
prática ela tinha é a resposta foi que não tinha nenhum tipo de prática e que tudo que estava expondo
era fruto da pesquisa que ela fez, não deu. Como que botam uma professora pra ensinar a gente sobre
uma coisa prática sendo que ela nunca trabalhou com isso e nem foi da polícia?”.

O que os guardas esperavam eram aulas mais voltadas para a rotina de conflitos, mas não na
mediação característica do que a as aulas e a proposta dos professores do InEAC/UFF propunham.
Enquanto a teoria ensinada pelos professores colocava os agentes como mediadores em vez de ativos
no conflito, o que os guardas esperavam era uma forma de mediação mais calorosa e caótica.

“Essa aula aqui a gente não vai usar pra nada! A gente tinha que ta tendo aula de defesa pessoal,
isso que vamos usar  na rua!”.  Esta  talvez tenha sido uma das  frases  recordes  em repetição  pelos
guardas, demonstrando que o que eles queriam era estar na rua “mediando” conflitos na maneira que
eles acreditam ser a mais correta e eficaz, graças aos ensinamentos passados já em sua formação e
treinamento, em um contato físico com o conflito.
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Capítulo 2

“É CLASSE TRABALHADORA MATANDO CLASSE TRABALHADORA. SÓ POBRE QUE
SE FODE NESSA” - RELATOS ETNOGRÁFICOS DE UM ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

Neste capítulo relatarei algumas situações ocorridas durante as aulas acompanhadas durante os
três meses de aula da terceira turma do Curso de Formação Profissional da Guarda Civil Municipal de
Niterói. Entendo que esta foi a turma que conseguiu evidenciar problemas e debates encontrados nas
primeiras  turmas.  Assim,  escolhi  situações,  relatos,  conversas  e  conflitos  acontecidos  durante  essa
turma que atenderão no objetivo de perceber como se dava a rotina do curso.

Destaco de início um problema que se tornou crônico durante o processo de desenvolvimento de
todo o curso que foi  a  falta  de estrutura no espaço onde as  aulas  foram ministradas,  tendo como
principal fator a falta  de um sistema eficiente de ar-condicionado.  Esse problema em princípio de
infraestrutura física teve relevância etnográfica porque gerou estresse e negociações durante o processo
de formação dos guardas, não só pelas reclamações em relação às condições da sala de aula,  mas
também  às alterações do planejamento das atividades que tal falha provocou.

2.1. AGIR NA PRÁTICA: O “BOM SENSO”3

Estava prevista uma aula oferecida pela Guarda que possuía o título de “Operação de trânsito,
fiscalização e GMs” com o Coordenador A.,  porém o ar-condicionado mais uma vez encontrou-se
quebrado e assim não havia condição de ter aula dentro do auditório. Por conta disto os agentes foram
para a rua, em uma espécie de aula prática. Sob o sol forte a justificativa oferecida por alguns guardas
era a de que a rua pelo menos possuía uma circulação de ar melhor do que a encontrada no teatro
projetado pelo renomado artista Oscar Niemeyer.

Esta queixa se tornara recorrente,  pois o ambiente sem um sistema de refrigeração em pleno
funcionamento não possuiria em nenhum momento condições de abrigar qualquer atividade.

Um pouco antes da saída para a rua, houve uma pequena instrução sobre o auto de infração dada
pelo Coordenador. O Coordenador explicou pausadamente cada ponto do talão de multas a todos e
ofereceu uma cópia para que eles pudessem praticar, já que como se encontravam ainda em formação,
estes agentes não possuíam o talão. Enquanto era oferecida esta curta instrução, o GCM Fr. resolveu
que acompanharia o grupo na atividade.

3 O relato desse tópico está baseado nas minhas anotações de campo da Aula do Curso do dia  16/09/2015.
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Em pouco  mais  de  uma  hora  vários  carros  foram multados.  Como os  guardas  costumavam
demandar, o ensino foi feito na “prática”. Em determinados momentos o Coordenador entregou o talão
nas  mãos  dos  novos  agentes  e  os  orientou  a  procurar  infrações  pelas  ruas,  fazendo  assim  o
preenchimento da multa e deixando no talão do coordenador para que estas fossem validadas.

Ao acompanhar os guardas percebi os olhares atentos dos transeuntes. É claro. Afinal de contas
eles foram divididos em 10 grupos de 7 a 8 guardas e percorreram um perímetro pequeno na região do
Centro. Fato que por vezes gerou a aglomeração de mais de 14 guardas em uma única esquina.

“Parece  operação  na  favela”  disse  em alto  e  bom  som  um comerciante  ao  ver  os  guardas
passando. Os guardas notaram e devolveram a critica com uma ácida resposta em baixo volume, mas
com um certo tom de deboche “Quando acontece alguma coisa, a gente que vem aqui ajudar esses
merdas”.

Quase que em sequência uma pedestre andou no meio dos guardas e começou a falar “Vocês tem
que ir pra Icaraí! Lá a gente não consegue nem andar!”, se mostrando extremamente estressada com a
situação encontrada pelas ruas da cidade.

Seguindo estes comentários, estabeleci uma conversa com o GCM Fr. sobre os comentários dos
pedestres e comerciantes e sobre como a população enxerga a atuação da Guarda. Ele falou sobre como
a postura dos guardas da cidade de Niterói era “excelente” e que buscava sempre a “proximidade com
os cidadãos”.

Durante esta conversa houve uma sucessão de acontecimentos. Um senhor tentando “desenrolar”4

uma multa que estava sendo preenchida por um guarda novo, não tendo sucesso na tentativa. Talvez até
pela  minha  presença  com os  guardas,  percebi  naquele  momento  que  a  orientação  voltada  para  o
cumprimento da lei  a risca enquanto eu estivesse por perto poderia ter  sido um pedido feito pelos
coordenadores. Ao mesmo tempo, a própria presença dos coordenadores (hierarquicamente superiores)
e o âmbito do Curso não favoreçam outro tipo de atuação.

Dentro de mais ou menos 5 minutos, enquanto eu me desloquei para cumprimentar um colega do
outro lado de uma esquina, percebi uma gritaria com princípio de confusão. Me desloquei rapidamente
de volta para a esquina que os guardas se encontravam e vi a seguinte cena: dois guardas na eminência

4 Em seu significado formal, trata-se de desfazer algo embolado, resolver algo, acertar. Porém o sentido que faço 
uso é o informal, onde “desenrolar” geralmente é utilizado como gíria em alguns lugares do Brasil e pode ser 
facilmente traduzido para: arrumar esquema com alguém.
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de  multar  um  carro  estacionado  irregularmente  na  esquina,  ocupando  uma  faixa  não  permitida.
Simples. Talvez. Porém o dono do automóvel se encontrava na frente do bar localizado na esquina e
embriagado. Quando este indivíduo viu seu carro sendo multado, saiu do bar esbravejando e xingando
os guardas, que pareceram se assustar com toda a situação.

 

O indivíduo entrou no carro e tentou frustradamente por três vezes dar partida, porém o alto nível
de álcool o confundiu. Quando finalmente a partida foi dada, o GCM F. pediu explicação aos novos
agentes  e  recebeu  como  resposta  “ele  xingou  a  gente,  botou  o  dedo  na  nossa  cara”.  Após  ouvir
rapidamente tal relato, Farias decidiu por interceptar o motorista, mas sem sucesso. Sendo assim, foi
iniciada uma perseguição pelas ruas do Centro. Apenas o GCM F. e mais dois novatos empregaram
esforço,  e  os  demais  ficaram  conversando  entre  si  enquanto  iam  caminhando  atrás  dos  outros
aparentemente sem tanta pressa quanto a dos companheiros.

Em  resumo,  Freitas  quase  foi  atropelado  pelo  motorista  embriagado  e  teve  que  parar  a
perseguição. Mas, para a sorte dele, uma viatura da Polícia Militar estava passando pelo exato lugar
que  o  GCM  Freitas  decidiu  não  continuar  com  a  perseguição,  sendo  assim  comunicado  o
acontecimento  e  as  características  do  carro  que  estava  a  fugir.  Os  policiais  empregaram  fuga  e
conseguiram interceptar o carro antes da estrada para o município de São Gonçalo.

Os  guardas  novos  ficaram divididos  quanto  à  atuação  do GCM Freitas  no  ocorrido.  Muitos
acharam exemplar e correta a sua postura de não desistir da perseguição, mas outros julgaram como um
esforço desnecessário. A questão que me parece surgir como relevante é que, mesmo no contexto do
curso, a situação evidencia a falta de um protocolo para agir em determinadas situações. Assim, os
guardas apelam a um “bom senso” construído tanto institucional como individualmente (Mello, 2011;
Veríssimo, 2009). Ou seja, esse “bom senso” ao mesmo tempo que tem valores e regras adquiridas no
processo de socialização institucional também tem espaço para a aplicação de critérios individuais
sobre como atuar. No caso do GCM Fr., ele achou “razoável” não desistir. Contudo, não há nenhuma
regra formal que houvesse operado na reação diante dos fatos acontecidos.

 

2.2. TREINAMENTOS: O “BOM SENSO” MILITAR5 

Devido  ao  intenso  calor  no  espaço  reservado  para  as  aulas  do  Curso  de  Formação,  as
coordenações do curso propuseram uma negociação por acordo de uma melhor logística de aulas. Por
parte da coordenação da Guarda, a proposta foi a de que as segundas e quartas à tarde ficassem à
disposição deles para operações e aulas específicas oferecidas pelos próprios agentes. Por parte da
coordenação da UFF, a proposta foi a de que as aulas fossem transferidas para um espaço dentro da

5 O relato desse tópico está baseado nas minhas anotações de campo da Aula do Curso do dia  23/09/2015.
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universidade,  com infraestrutura adequada para abrigar  um curso como este.  Porém, nesse caso,  a
resposta por parte da Guarda foi a de que esta opção não seria considerada. Para eles, as aulas deviam
continuar dentro do espaço físico proposto pela Prefeitura, mesmo que sem instrumentos em perfeito
funcionamento.

Após este diálogo, em uma quarta-feira, a aula oferecida pela Guarda foi a de prática de canções
para a cerimônia de formatura e para o treino da ordem unida que estava acontecendo as terças e
quintas na parte da tarde – horário a princípio destinado a aulas oferecidas pela UFF, mas que foram
“pedidas” pela Guarda para o treinamento da ordem unida.

A primeira canção ensaiada neste dia foi o Hino da Força Expedicionária Brasileira (Canção do
Expedicionário), que tinha como refrão o seguinte trecho:

Figura 2 – Novos agentes realizando aula de Ordem Unida.

Fonte: Acervo.
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Por mais terras que eu percorra,
Não permita Deus que eu morra

Sem que volte para lá;
Sem que leve por divisa
Esse “V” que simboliza

A vitória que virá:
Nossa vitória final,

Que é a mira do meu fuzil,
A ração do meu bornal,
A água do meu cantil,
As asas do meu ideal,

A glória do meu Brasil. 

Após o ensaio contínuo por mais de uma hora, o Sub Inspetor Nogueira explicou para a turma
que  a  intenção  de  fazer  a  ordem unida  para  apresentação  na  formatura  veio  da  parte  do  coronel
Wanderby. Explicou aos alunos que quando ele assumiu a responsabilidade de ensinar a prática da
ordem unida,  acabou pensando em fazer uma coisa que a polícia militar  não faz mais,  que é uma
“verdadeira apresentação” em forma de desfile com movimentações mais técnicas. Foi justamente o
que ele tentara fazer. Por vezes ouvi alguns militares da reserva e guardas mais antigos falarem que
muitos elementos usados pelo Coordenador N., um dos responsáveis pelo ensino das coreografias, na
ordem  unida  não  eram  praticados  em  nenhum  grupamento  militar,  tendo  como  exemplo  uma
“paradinha”, semelhante às das baterias de escola de samba, onde os guardas bradavam em coro uma
espécie resumida de seus juramentos.

Essas aulas e a insistência por parte da GCM em utilizar aulas para esse treinamento contribuíram
para minha percepção e identificação dos símbolos e práticas militarizadas presentes na Guarda Civil.
Como ingressantes na instituição, esses guardas já estavam sendo corporal e simbolicamente marcados
por um ethos militar, mais ou menos padronizado, mas, por certo, adaptado aos estilos dos superiores.

2.3. TROCANDO OPINIÕES: VALORES E CRENÇAS6

O tema da aula desse dia era “Discussão crítica do conceito de polícia comunitária”. Na ocasião
uma aula bem participativa e que os alunos demonstravam interesse pela discussão, tanto pelo tema
quanto pela didática e dinâmica apresentada pelo professor que ministrava a aula.

6 O relato desse tópico está baseado nas minhas anotações de campo da Aula do Curso do dia  02/10/2015.
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Em um dado momento da aula, foi perguntado pelo professor quem era a favor da redução da
maioridade  penal,  e  praticamente  80% da  turma  levantou  a  mão.  As  respostas  foram as  mesmas
ressaltando  que  a  punição  “ensina  algo”.  Muitas  frases  ouvidas  comumente  foram  citadas  e
reproduzidas  mais  de  uma  vez.  Praticamente  todos  os  que  falaram  levantaram  argumentos  como
“bandido bom é bandido morto” e “defende porque nunca aconteceu algo com algum familiar”.

Enquanto todo o debate transcorria no salão, um GCM que estava trocando a água do bebedouro
falou  para  poucos  ouvirem:  “quero  ver  pegar  um  menor  lá  da  Providência  e  levar  pra  casa”.
Curiosamente um dos guardas que era contra, desconstruiu o argumento do colega logo em seguida
durante sua fala. Falou de alguns eventos presenciados por ele em sua vivência enquanto morador de
uma comunidade no Rio de Janeiro e da perspectiva que ele tinha sobre o assunto, dissertando sobre
como a política de punição do Estado não estaria  tendo nenhum efeito  pois “eu vejo todo dia  os
menores sendo presos, mortos. Mas sai um e entram três no lugar”, tendo respeito da turma enquanto
falava, porém sempre acompanhado de cabeças ao seu redor com gestos negativos.

Durante a mesma aula, outro guarda, durante uma conversa com uma colega, comentou que “Os
bandidos não respeitam os  policiais  e  isso motiva  os  policiais  a  matarem os  bandidos”.  A guarda
respondeu “o policial não mata ninguém, quem mata é Deus. O policial só atira.” De forma seca e
direta a guarda deixou o seu recado, afirmando assim o que ela acredita ser legítimo dentro da lógica
predominante no cenário atual onde o embate e a perpetuação da dita “guerra ao tráfico” também
integra o imaginário desses guardas e seu papel na segurança pública municipal.

Em uma conversa rápida com outro guarda, após presenciar tal comentário feito pela colega, um
guarda comentou comigo: “Essa guerra não tem sentido mesmo, Cadu. É classe trabalhadora matando
classe trabalhadora. Só pobre que se fode nessa”. Foi uma das frases que mais me marcou durante todo
o debate.

Esse tipo de debate,  assim como outros  em relação à  questão do armamento da Guarda e  a
política de drogas do Estado, teve uma boa recepção por parte dos alunos, até mesmo os que eram
contrários aos argumentos apresentados pelo professor. Assim, pude perceber que, em vários assuntos,
quando acontecia uma boa relação entre professor e alunos, os debates e trocas de opiniões ganhavam
lugar, desfazendo as resistências que, em outras oportunidades, como mencionei, eram enfatizadas na
oposição teoria x prática. Nessas ocasiões, mesmo que com opiniões contrárias, era possível estabelecer
processos de reflexão crítica sobre questões atuais e,  sobretudo,  sobre diferentes crenças e  valores
sociais e morais dos guardas que orientam suas ações. Como disse, essa troca de opiniões também se
deu em relação ao tema de “drogas”.

2.4. TROCANDO (MAIS) OPINIÕES: QUESTIONANDO O SENSO COMUM7

7 O relato desse tópico está baseado nas minhas anotações de campo da Aula do Curso do dia  21/10/2015
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 Durante a aula intitulada “Processos e técnicas de administração de conflitos envolvendo o uso e
o abuso de substâncias legais e ilegais suscetíveis de provocar dependências”, a atenção dos alunos era
quase que total, o que se tratando de uma aula oferecida pela UFF já se tornaria um ótimo roteiro.

Essa com certeza foi a aula que mais despertou interesse por parte dos guardas.  Talvez pela
dinâmica da aula,  talvez pelo modo de falar do professor, talvez pelo fato do professor já ter sido
guarda municipal no município do Rio de Janeiro. Enfim, muitos “talvez” que nem os próprios guardas
definiram, mas, com certeza, foi resultado do conjunto destes fatores.

Importante ressaltar neste ponto que a falta de motivação dos agentes para o acompanhamento
das aulas foi construída a partir de seguidas conversas com guardas antigos e pelo próprio discurso da
coordenação do curso referente à Guarda. Em vários momentos frases como “esse curso não serve de
nada” e “isso aí é só teoria, não vão usar nada na rua” foram usadas. Então não era de se espantar que
os guardas não demonstrassem grande interesse pelas aulas como visualizamos em um tópico anterior
quando em variadas situações houve o desprezo total pelo material apresentado por alguns professores
pelo fato da “teoria da UFF” discordar da “prática da rua”.

Naquele  dia,  é  importante  destacar  a  presença  de  uma  equipe  de  filmagem  composta  por
estudantes  do  curso  de  bacharelado  em  Segurança  Pública  oferecido  pela  UFF.  Estes  estudantes
estavam em um processo de construção de um documentário que trata sobre as drogas no país. Até
mesmo a presença de uma equipe de filmagem não abalou o debate nem inibiu seus  argumentos,
fossem prós ou contras.

Mais uma vez, assim como no debate sobre a redução da maior idade penal, foram reproduzidos
argumentos que estão presente no senso comum, com frases como “esses maconheiros são marginais”,
“os maconheiros que financiam o tráfico e toda essa violência”. Porém sempre foram conduzidos de
maneira a se construir um debate construtor, assim como na aula sobre polícia comunitária.

Vemos aqui como o processo de se ministrar uma aula para este público específico depende não
só da temática a ser abordada, mas também do quão dinâmica a proposta de aula se demonstra ser. No
caso da aula sobre polícia comunitária, o professor utilizou de um teatro onde seu orientador encenou
variadas situações encontradas pelos guardas no seu dia a dia. Já no caso da aula sobre as drogas, o
professor fez uso de sua didática e de seu histórico enquanto guarda municipal do Rio de Janeiro e
percorreu assuntos e situações que de muito interessavam os guardas. Além de toda sua experiência
empírica enquanto pesquisador sobre a temática das drogas. Dessa forma, também mostrava-se como
teoria e prática podiam ser combinados de forma diferente àquela colocada inicialmente pelos guardas.
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2.5. OPERAÇÕES

As  operações  da  Guarda  que  envolviam  a  participação  dos  novos  agentes  em  formação
começaram a ser realizadas ainda no primeiro mês de aulas, diferentemente do acontecido nas duas
turmas realizadas anteriormente, onde os guardas em formação apenas foram para as ruas participar de
operações após um mês e meio de curso realizado.

Tal pressa em colocar os novos agentes na rua foi explicada tanto pela necessidade da prefeitura
em colocar mais homens na rua, quanto pela já citada falta do ar-condicionado no salão onde as aulas
estavam sendo realizadas.

O nome da operação representava bem o objetivo da secretária de ordem pública e da prefeitura:
Operação Guarda Aprendiz. Segundo a diretoria da GM, essa primeira operação consistia em colocar os
novos guardas na rua e fazer com que eles vivessem a rua logo de início e que assimilassem suas
tarefas o quanto antes. Estava claro para todos que o objetivo era colocar o contingente para trabalhar o
quanto antes possível. Essa opção fez com que o interesse nas aulas ministradas pela equipe da UFF
fosse diminuindo e essa oposição GM x UFF aumentando.

Durante a operação, um fato bem interessante foi a diferenciação entre guardas novos e antigos
por meio de uma faixa laranja, destacando muito bem quem estava na rua pela primeira vez. Tal tática
de destaque chegou aos ouvidos dos camelos que por vezes debocharam dos novos agentes, que, sem
treinamento e experiência, acabaram por ouvir calados.

Acompanhei três operações em Icaraí, região que concentra um público de classe média alta e
com características específicas sempre ressaltadas pelos coordenadores no momento da instrução da
ordem de serviço do dia.

O discurso se repetiu nas três vezes, assim como já havia sido passado nas turmas anteriores. A
orientação era a de que, naquela região da cidade, o público possuía um nível de escolaridade superior
ao nível do público do Centro da cidade, e por isso este público tinha por “natureza” a busca pelo que
seus direitos fossem respeitados. Assim, na visão dos guardas o público de Icaraí é um publico que
varia entre a “chatice” – pelo fato de sempre estarem entrando em contato com o guarda para denunciar
alguma  irregularidade  ou  até  mesmo  apenas  pedir  informação  –  e  a  “educação”,  com  algumas
exceções.

Durante  os  acompanhamentos  no  campo,  não  aconteceram  situações  complexas  como  a
acontecida no Centro da cidade com o GCM F.. O máximo de “ação” que houve foram senhoras e
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senhores  pedindo  informação  para  os  guardas,  que,  por  vezes,  não  conseguiam dar  a  orientação
adequada  por  conta  da  falta  de  conhecimento  da  região,  já  que  muitos  destes  novos  agentes  são
moradores de municípios vizinhos e pouco conheciam de Niterói na época.

Também houve alguns pedidos para retirada de caminhões mal estacionados, carros no passeio, e
infrações mais leves que facilmente foram resolvidas com uma conversa amigável por parte do guarda.

Contudo, da mesma forma que no episódio do Centro, ficou claro que o modo de agir é orientado
pela noção de bom senso que os próprios guardas sempre levantam como a mais correta durante o
curso. Como disse, tal bom senso surge diante da falta de protocolos para a ação dos agentes, e assim
cada vez mais a diferenciação entre o modo de pensar e agir em uma região da cidade difere da outra,
privilegiando status social, nível de ensino e cor da pele.

Durante essas operações, também percebia as opiniões dos guardas em relação à posição que
ocupam e à identidade por eles construída. Enquanto acompanhava as operações, um GCM membro da
primeira turma disse para os outros dois novos guardas enquanto caminhávamos pela Rua Moreira
César, uma das ruas mais caras da cidade, em direção ao posto que eles ocupariam no dia:

“Camelô não é questão de segurança pública. É questão social. Enquanto essa instituição ficar
nessa, não vai ser respeitada. Só vai ganhar respeito quando prender vagabundo, traficante.”.

Nessa frase identifico dois elementos muito importantes a serem destacados. O primeiro ponto é a
percepção do guarda enquanto operador de segurança pública, onde ele identifica que a questão do
comércio informal passa por questões políticas, sociais e econômicas da sociedade. Ainda declarando
que só mexe com camelô quando estão cometendo algum tipo de infração, como vender CDs e DVDs
piratas.

O segundo ponto é a conclusão de seu discurso, onde diz que a Guarda Civil Municipal só vai ser
“respeitada” quando começar a prender criminosos, raciocinando assim com uma lógica semelhante a
Polícia Militar que visa “combater o inimigo”. Esse ponto pode parecer contraditório com o primeiro,
sendo uma posição recorrente no discurso dos guardas. Interessa-me destacar aqui essa demanda por
“respeito” e os valores aos quais está vinculada, questão que trato no próximo capítulo.
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Capítulo 3

“A GUARDA NÃO É RESPEITADA COMO A PM ÉRESPEITADA” - RESPEITO,
REPRESENTAÇÕES E MILITARISMO

3.1. A BUSCA PELO RESPEITO

No grupo focal realizado no NUFEP como preparação do Curso, aconteceu o seguinte dialogo:

GCM 1 - “A guarda não é respeitada como a PM é respeitada.”

GCM 2 - “Não. A guarda não é temida como a PM é.”

Mediador NUFEP  - “Mas vocês querem que a população tenha medo de vocês?”

GCM 2 - “Não! Queremos ser respeitados.”

E em seguida um outro GCM completou:

“Tem uma frase que diz assim: O homem só respeita o homem pelo mal que ele pode fazer. Isso é
verdade. Ele não respeita o policial por ser policial militar, ele sabe o que pode acontecer com ele. A
gente não quer isso de medo, a gente quer ser respeitado.”

A questão do respeito foi algo recorrente no discurso dos guardas como uma preocupação tanto
dos guardas antigos como dos guardas novos, por conta do receio dos possíveis acontecimentos que a
rua pode lhes ocasionar. No grupo focal referido, os guardas antigos relataram que o desrespeito da
população com relação a eles é grande, e é notável nos novos guardas a mesma preocupação. E é nesta
argumentação que a questão do porte de arma ganha importância na lógica que eles entendem fazer
parte.

A percepção quanto ao respeito, ou pela falta do mesmo, fora um tema abordado pelos próprios
guardas novos em várias situações, onde eles se colocavam de forma crítica e firme quanto à postura de
alguns “colegas de farda” que não fariam jus a honra de ser um agente. Destaco a fala de um GCM em
sala de aula durante uma explanação sobre o papel da polícia comunitária, onde de certa maneira, já
irritado com os comentários de alguns colegas, o agente disse:

“Aqui não tem guardinha! Aqui tem Guarda Municipal! Guardinha é aquele cara que fica em pé
ali no centro igual um vara pau e acha que ta fazendo segurança pública. A gente quer honrar aquilo
que a gente ganha e que foi assumido como compromisso.”
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Identifiquei  nesta  fala  a  representação de  uma visão  dos  cidadãos quanto  aos  guardas,  tanto
presente no uso do termo “guardinha” como algo pejorativo ao serviço e à instituição, quanto no desejo
de mudança desse perfil de agente. Para ele, um “verdadeiro” guarda, que honrasse a instituição, devia
ter uma atitude ativa na rua que demonstrasse estar “fazendo segurança pública”. Como veremos, essa
visão se relaciona muito com a questão do militarismo na instituição.

3.2. REPRESENTAÇÕES MILITARES

Em um determinado dia, cheguei ao Teatro Popular meia hora antes do início das atividades de
aula e me deparei com todos os guardas em forma, na mesma configuração em que se apresentam
quando há a prática da ordem unida, se apresentando para a chamada que antes ocorrera dentro do
auditório com todos os agentes sentados.

Um detalhe muito importante do mesmo evento foi o fato de que o GCM que estava na posição
de “xerife” fazendo a chamada dos colegas, ao encontrar com o coordenador prestou continência, tendo
de retorno o mesmo gesto. Ao começar a aula, o mesmo agente que estava fazendo a chamada, deu o
comando à turma “atenção, auditório!”, e todos levantaram para saudar a professora com um “Bom dia,
Senhora!”.

A aula do dia seria lecionada por uma professora vinculada à parcela de aulas oferecidas pela
UFF e teria o seguinte tema: “Definição e relativização do conceito de poder de polícia - Analise crítica
das funções e atribuições da polícia em uma sociedade democrática e republicana”.

A professora iniciou a discussão com uma pergunta que logo incomodou alguns guardas: “Pra
vocês, o que é a Polícia?”. Muitos questionavam entre si “Polícia? Eu não sou polícia! Sou guarda
municipal! A pergunta não deveria ser '‘o que é a Guarda?'”. E um dos GCM continuou “eu não sou
policial!  Não sou militar!” O outro GCM que estava ao seu lado respondeu “e isso aqui é o que?
Uniforme? O Xavier é o que? Sub inspetor?! No papel não é, mas, na prática, é isso aqui”.

O importante em si desta discussão não foi nem a confusão que o guarda fez ao interpretar a
pergunta da professora, que claramente perguntara à turma o que era a polícia enquanto função, e não
sobre a corporação da Polícia Militar.  Mas sim destacar que, ao mesmo tempo em que os agentes
reproduziam falas e práticas militares, estes também as questionavam e se mostravam incomodados
com determinadas nomenclaturas e funções que lhes eram atribuídas enquanto dever.

A própria  percepção  do  guarda  sobre  coisas  da  sua  rotina  como  a  questão  do  uniforme  x
fardamento e  hierarquia  já  evidencia que por  mais  militarizada  que  suas  práticas  e  representações
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possam estar, o debate sobre tal processo (ainda que de maneira superficial) mostra uma perspectiva de
entendimento sobre o modo equivocado de agir que o militarismo presente no dia a dia da instituição os
dirige a reproduzir. Talvez a própria prática do dia a dia em que o convívio com os guardas antigos faz
com que estes novos agentes  sejam condicionados a  adotar  um modo mais  próximo de pensar  ao
encontrado entre os veteranos seja uma das principais barreiras para o desenrolar desse debate.

Porém  entender  o  processo  de  militarização  não  passava  apenas  por  estas  questões  de
nomenclatura e vestimenta, mas também de postura e atividades que tais agentes desempenham no
cotidiano. O questionamento de tais  fatores são importantes, porém é necessário o questionamento
sobre a atuação no dia a dia, e nas subjetividades que acabam sendo naturalizadas dentro dessa ética
que é evidenciada em suas condutas.

3.3. MILITARIZAÇÃO

O  processo  da  militarização  na  instituição  se  dá,  notoriamente,  através  da  forte  influência
exercida pelos cargos de comando da Guarda, que historicamente, pelo menos em Niterói, são cargos
ocupados por militares oriundos da Polícia Militar. Este comando através dos anos influenciou direta e
indiretamente na postura e na atuação dos agentes, através de práticas informais e até mesmos algumas
que foram se formalizando com o passar dos anos dentro da instituição.

O interessante dessa experiência é notar que os guardas mais antigos sentiram esta transformação
informalizada na estrutura da Guarda e, consequentemente, do que significa ser um guarda e todas as
questões relacionadas ao seu ethos. Por vezes, ouvi de guardas mais antigos que eles discordavam do
comando que achava que estavam em uma corporação militar, mas que não, que lá era uma instituição
civil onde não haveria espaço para tais conceitos.

O problema deste argumento usado por estes guardas antigos não é a teoria, mas a prática. A
prolongada presença de militares à frente dos órgãos policiais no Brasil e o treinamento de sucessivas
gerações  de  policiais  em  academias  e  escolas  de  polícia  onde  foram  submetidos  a  currículos  e
metodologias que se inclinam a perpassar e potencializar a doutrina militar, como destacado por Jorge
da Silva (1996)  em seu artigo  sobre a  militarização da segurança  pública e  a  reforma da polícia,
evidencia como a Polícia Militar mantém uma lógica de enfrentamento digna das maiores guerras pelo
mundo, e ainda como esse discurso, através dos anos, foi fortalecido não apenas dentro das próprias
academias de polícia, mas também na sociedade em geral por meio da imprensa, por exemplo.

Cito tal explanação para fazer o paralelo com a lógica encontrada por mim na Guarda, no âmbito
do CFP.  Onde os  professores  da  UFF esboçaram a  tentativa  de  romper  com a  perpetuação  desta
doutrina  militar.  Tal  tentativa  não  foi  de  agrado  unânime  entre  os  guardas.  Ainda  que  alguns  se
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manifestassem a favor de uma nova lógica, de um rompimento com a prática de guerra e combate, a
maioria ainda investira em um pensamento disposto ao enfrentamento, como nestas passagens retiradas
de um trabalho feito em sala de aula pelos guardas onde eles deveriam responder a seguinte questão:

Levando em consideração o tratamento desigual destinado pelo Estado aos cidadãos, discorra
sobre  o  papel  das  instituições  de  segurança  pública  e  social  na  administração  de  conflitos  e  na
universalização de direitos e de acesso à justiça.

Seguem as respostas de 4 guardas divididos em duas duplas. A primeira dupla respondeu assim:

“Entendo que o tratamento diferenciado em uma favela localizada na zona sul do Rio de Janeiro,
deva ser diferente ao tratamento realizado no morro do alemão. Isso não seria uma discriminação mas
sim tratar os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades.

Os policiais realizam apreensões todos os dias de drogas, armamentos e pessoas mas as leis e o
próprio judiciário fazem com que todo esse trabalho seja praticamente nulo pelo fato de os policiais
cumprirem o que está na lei e os juízes concederem regalias e privilégios aos criminosos.

Um bom exemplo, temos as pessoas que fazem o uso de entorpecentes e a própria lei e uma
parcela  da  sociedade  como  a  UFF,  acham  que  esses  usuários  são  inocentes  ou  doentes  e  não
criminosos" - lógica militar da guerra as drogas. “São vocês que financiam essa merda!”

Por isso argumento que a própria sociedade não deseja mudanças e tudo isso devido ao fato de
que a mesma não está disposta a deixar de comprar drogas ou desejar tratamento de criminoso para
quem comete crime. É preciso parar com essa hipocrisia de achar que um usuário de entorpecente é
somente um doente como também um cleptomaníaco são doenças aceitáveis.

Criminoso tem que ser tratado como tal e as pessoas devem deixar as policiais fazerem o papel
legal dela."

A segunda dupla respondeu da seguinte maneira:

"Entendemos ser de suma importância o papel das instituições de segurança pública para um
convívio pacífico e tranquilo no que diz respeito aos cidadãos do bem.

Entretanto para que consigamos chegar  nesse ponto é  imprescindível  que haja  um confronto
direto e árduo com aqueles que estão à margem da lei, ainda que para isso afete pessoas do bem.

Tais confrontos acontecem diariamente com diferentes órgãos de segurança pública como forma
de alcançar a paz social. Nós como guardas civis municipais de Niterói também somos parte deste
confronto e assim continuaremos até que a paz reine em nosso município."

Tais  discursos  feitos  em sala  de  aula  demonstram como  até  mesmo  os  guardas  que  recém
chegaram à instituição percebem a conjuntura atual da Segurança Pública brasileira, especificamente a
carioca. E corroboram para a análise de que a doutrina militar não se resume apenas aos policiais, e sim
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que esta doutrina está disseminada na sociedade, pois tais guardas acabaram de ingressar como agentes
de segurança pública, trazendo consigo ainda de forma majoritária as percepções adquiridas como um
cidadão e não como um agente.

Este  foi  apenas  um dos momentos  em que foi  percebido o conflito  presente  na  tentativa da
ruptura com tal doutrina por parte dos professores da UFF. Um segundo momento muito emblemático,
foi  quando ocorreram as  reservas  de  datas  para  aulas  restritas  aos  guardas,  onde  nem monitores,
professores ou pesquisadores – que seria o meu caso – poderiam estar presentes. Tal fato aconteceu,
talvez por coincidência, ou não, após diversas aulas bem questionadoras que tiveram boa aceitação por
parte dos guardas novos.

Mas o mais curioso ainda esta por vir. Foi quando algumas aulas que seriam ministradas pela
UFF foram canceladas por motivos diversos e em seus lugares foram postas aulas de ordem unida.
Onde  os  guardas  treinaram  por  horas  seguidas  as  diversas  formações  que  estariam  presentes  na
cerimônia de formatura, fato que justificara tais aulas.

Meu maior estranhamento dessas aulas se deu por conta do timing; exatamente após discussões
ácidas e propostas que foram bem absorvidas por parte dos alunos para com os professores, o que até
então tinha acontecido em raros momentos.  O que pude entender  pelo fato em si  e por conversas
informais com os guardas, foi que o próprio comando da guarda estava analisando as aulas como algo
que poderia influenciar no pensamento dos guardas de tal forma que problemas poderiam surgir através
da formação destes como questionadores da lógica imposta.

3.4. A FORMATURA DO CFP: O APOGEU DO MILITARISMO

A cerimônia de formatura ocorreu no dia 19 de março de 2015 no chamado Teatro Popular de
Niterói, no Centro de Niterói, localizado atrás do terminal Rodoviário da cidade, onde fora realizado a
formação de 72 novos guardas no Curso de Formação Profissional (CFP) da Guarda Civil Municipal de
Niterói entre os meses de Novembro de 2014 e Março de 2015.

Tal espaço denominado como Teatro Popular se trata de uma espécie de parque,  gerido pela
prefeitura da cidade de Niterói, que contem três grandes obras, ou monumentos, desenvolvidos pelo
famoso arquiteto brasileiro, já falecido, Oscar Niemeyer.

O evento fora marcado para ter início na parte da tarde, mais precisamente às 16 horas. Porém os
novos agentes que ali se formavam já estavam desde muito antes no local à espera da cerimônia. Não
era um dia de calor intenso como se é normal no Grande Rio, mas fazia uma temperatura suficiente
para levar ao desgaste físico.
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O arranjo da cerimônia pareceu-me muito simbólico. Os familiares, amigos e convidados foram
dispostos  ao  lado  esquerdo  de  um  pequeno  palanque  onde  as  autoridades  posariam para  fotos  e
eventualmente fariam seus discursos; ao centro, o mencionado palanque; à direita, havia em forma uma
banda militar composta pelos policiais militares do 12º Batalhão, o único do município de Niterói.

Figura 3 – Agentes em formação.

Fonte: Acervo.
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Figura 4 – Banda da PMERJ comandando a cerimônia de formatura.

Fonte: Acervo.

Em frente a esta estrutura, estavam duas novíssimas viaturas da Guarda espalhadas de maneira a
formar um quadrilátero que delimitaria onde todo o ritual aconteceria. Mais ao centro, delimitando o
limite do perímetro observado como suficiente para todo o ritual, se encontrava uma van da Guarda,
que era motivo de muito orgulho por sua inovação técnica enquanto aparelho de observação e por ser
um instrumento que poucas cidades no país possuíam, e também, pelo fato de ter sido um aparelho
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“conquistado” em parceria com o governo, simbolizando assim uma proximidade da prefeitura com os
governos estadual e federal.

Então, percebi que se tratava ali de uma cerimônia não só de formatura de uma turma de novos
agentes da Guarda Civil Municipal de Niterói, mas também de exibição pública da posição e lugar de
destaque que a Guarda pretendia passar ao público. Não só ao público presente, pois existiam mídias
cobrindo a cerimônia, que poderiam propagar essa imagem ultrapassando aquele ambiente.

Assim que cheguei no local, encontrei com os meus colegas de núcleo e pesquisa, que fizeram
parte do processo de acompanhamento do curso, tanto como monitores quanto como professores e
organizadores do mesmo. Em seguida, percebi que os novos guardas estavam sob a exposição do calor
já citado há, pelo menos, uma hora, em formação e seguindo à risca os critérios de uma postura militar.

Me  aproximei  e  busquei  cumprimentar  quase  que  todos  eles,  com  a  preocupação  de  ter  a
permissão do coordenador que os “vigiava” para aí sim fazer tais comprimentos. Perguntei a eles como
estavam lidando com a ansiedade que os preenchiam para o andamento da cerimônia,  e a maioria
respondeu que estavam tranquilos e que aquela ali era a parte fácil da história, pois o difícil mesmo que
foi fazer 4 meses de aulas com carga horária de 8 horas diárias já havia passado.

Nesse momento, alguns me pediram por um pouco de água, pois estavam com muita sede e não
tinham permissão para sair de onde estavam. Tive de explicar que não poderia, pois possivelmente eu
seria interpelado. Por minha pare, fiquei achando que todo esse desgaste, na perspectiva do comando,
devia fazer parte do ritual. De certa maneira eles confirmaram minha expectativa, e um deles falou “É,
guarda que é guarda cai pra frente”. Tal fala se remete ao cair de cansaço, onde fora passado para eles
que guarda que é guarda se mantém sempre em postura e jamais cai pra trás, porque quem cai pra trás
faria corpo mole, e isso era inaceitável, pelo menos nesta teoria formada dentro desse ethos.

 

Segui para a área da cerimônia e fui questionado pela coordenação do curso por parte da UFF se
aceitaria ficar com a função de tirar fotos de todo o rito. Sem pensar muito aceitei, pois imaginei que
assim poderia acompanhar toda a cerimônia andando por todos os lados, tirando fotos de todos os
movimentos e me aproximando em determinadas situações. Por conta dessa atividade de registrar a
cerimônia, pude andar por todo o local, conversando com guardas antigos que estavam a paisana para
acompanhar a cerimônia, conversando com novos guardas que por motivo de saúde não estavam em
forma e assim acompanharam as atividades apenas como expectadores, porém fardados.

No centro da disposição se encontravam guardas antigos, em posse da bandeira da Guarda Civil
Municipal de Niterói, e uma pequena amostra de agentes de cada área de serviço da Guarda, como
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Ronda Escolar, Meio Ambiente e Controle Urbano. Devidamente fardados e seguindo o mesmo código
de postura militar que os novos agentes, até então “escondidos” no local, seguiam.

A cerimônia começou com um certo atraso por conta da espera das autoridades pelo Prefeito
Rodrigo Neves, que segundo informado por alguns guardas, e em seguida pelo próprio, estaria em um
compromisso no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Logo de início foi tocado pela banda da polícia militar um instrumento indicando o começo da
cerimônia. Assim, um inspetor da Guarda que estava em posição junto com os demais antigos guardas
citados, se pôs a marchar em direção ao palanque onde estavam as autoridades. Ao chegar na frente do
palanque, tal inspetor se dirigiu ao Secretário de Ordem Pública, o Coronel Marcus Jardim, e bateu
continência em ação de respeito a ele, sendo retribuído com uma continência do Secretário e tendo
permissão para assim chamar os novos agentes para a cerimônia.

Após o inspetor voltar para a sua posição inicial em forma, foi novamente tocado o instrumento
pela banda da polícia militar e assim fora autorizada a entrada dos novos guardas. Assim que a banda
começou a tocar, os guardas saíram do esconderijo que ocupavam até então e em marcha seguiram para
o centro do local, antes passando por uma cortina de fumaça falsa produzida por fogos de artifício,
pisando forte para demarcar a marcha e cantando a plenos pulmões uma canção de Treinamento Físico
Militar, o chamado TFM:

“Olha  só  quem vem chegando  com moral  e  vibração,  somos  os  novos  GCM pra  compor  a
guarnição”

Continuando a cantoria com o hino da Guarda Civil Municipal de Niterói. Assim que as canções
forma finalizadas, aconteceu o discurso do Secretário de Ordem Pública. Discurso este que chamou
atenção pela repetição da fala, e pelo tempo que foi desprendido por ele para falar sobre a Guarda, a
segurança da cidade e a necessidade do emprego destes novos guardas na rua. Porém o fato da longa
fala feita pelo Secretário teve origem no preenchimento de tempo para que o Prefeito conseguisse
chegar a tempo de fazer seu discurso. Ao final se tratava de um evento político muito importante para
tal candidato, já que as melhorias na instituição e no corpo dela se deram a partir de seu mandato na
prefeitura da cidade.

Durante esse discurso do Secretário, uma guarda mulher passou mal, desmaiou e caiu. Porém
desmaiou e “caiu como guarda”, pelo menos segundo a lógica que fora passada para eles. O “cair como
guarda” consistia em última instância cair com o seu corpo para frente, demonstrando resistência, ao
contrário do que para eles seria ao cair para trás. O estalar de seu queixo no chão foi assustador, porém
os guardas ao seu lado não se mexeram e só a socorreram após autorização do guarda que estava os
acompanhando, o mesmo que estava os vigiando. Uma coisa que chamou a atenção de todos foi o fato
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de que em nenhum momento o Secretário parou de discursar, ignorando assim o ocorrido e talvez
reconhecendo que a agente “caiu como guarda”, então não deveria fazer maiores comentários sobre.

Depois do fim do discurso, houve um desfile onde os novos guardas faziam um percurso em
marcha e em determinado momento cruzavam a frente da bandeira do Brasil, sendo neste momento
feita a continência para com a mesma, seguindo a risca um modelo de ritual militar, onde as marchas,
continências  e  posturas  se  fazem  devidamente  marcadas  dentro  de  uma  lógica  de  disciplina  e
hierarquia, que a priori não deveria estar presente em uma instituição civil, mas que eram notórias para
mim.

Figura 5 – Novos agentes saudando a bandeira do Brasil durante a cerimônia de formatura.

Fonte: Acervo.

Por volta das 18:15h com mais de uma hora e meia de atraso, o Prefeito Rodrigo Neves chegou
ao local, se desculpando pela demora em seu discurso e justificando que estava em um compromisso no
Rio de Janeiro, e disse ainda que cogitou vir de carro pela Ponte Rio-Niterói, mas devido ao horário de
rush preferiu vir de catamarã, aproveitando ainda para elogiar a velocidade do serviço aquaviário.

Seu discurso durou pouco mais de 15 minutos e nele levantou os mesmos pontos já levantados
pelo Secretário de Ordem Pública, acrescentando um tom mais político às demandas e falando sobre as
conquistas da Prefeitura nos últimos meses.
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Para finalizar a cerimônia, mais uma vez foram cantadas canções pelos novos guardas guiadas
pela banda da polícia militar, observados de bem perto pelo Prefeito ao lado do Coronel Marcus Jardim
e de um guarda municipal de carreira.

Após o fim da canção, os guardas antigos que estavam em forma desde o início da cerimônia,
marcharam em despedida e assim os novos guardas bradaram “Guardas!” e começaram a comemorar se
abraçando e pedindo por água aos familiares.

A posição  dos  guardas,  a  forma  como  era  esperado  e  exigido  que  agissem,  os  discursos  e
símbolos construídos durante a cerimônia, marcada como um rito de iniciação dos guardas enquanto
Guardas da cidade de Niterói, foram todos elementos que me fizeram pensar nesse momento com um
rito fundamental através do qual  o caráter  militarizado vai sendo incorporado pelos agentes,  nessa
instituição civil.

61



CONCLUSÕES

A partir do trabalho de campo realizado no Curso de Formação Profissional da Guarda Civil
Municipal de Niterói e de toda a experiência desenvolvida no acompanhamento enquanto monitor e
pesquisador, desejo apontar aqui algumas questões no sentido de direcionar e objetivar o debate.

Visualizo  como  uma  questão  importante  o  fato  desse  trabalho  levantar  dois  lados  de  uma
instituição  e  seus  agentes.  De  um  lado,  a  presença  de  elementos  militarizados  como  o  prestar
continência, a farda, a ordem unida, músicas herdadas das forças armadas, treinamentos, etc. E do outro
lado, um movimento que desperta a possibilidade de uma reflexão a cerca da questão do militarismo
que possa, eventualmente, alterar, ou pelo menos, refletir sobre, o quadro atual.

Vimos esta pré disposição nos ambientes onde houveram a troca de opiniões e debates dentro da
sala de aula, nos questionamentos feitos por parte dos guardas novos aos mais antigos, nas questões de
hierarquia e comando, e em outros momentos.

O que percebo é a presença do que chamo de senso comum militarizado, onde a opção pelo
militarismo se encaixa perfeitamente no atendimento de uma maneira mais óbvia e fácil a um Estado
que entende a Segurança Pública como um ambiente de guerra.

Adotando a ideia de um senso comum militarizado, podemos entender que a grande barreira que
se constrói dentro da lógica de segurança pública é, também, uma consequência da própria sociedade

Pois  é  esperado  pela  sociedade  um  determinado  tipo  de  conduta  por  parte  das  forças  de
segurança, tendo como anseio que sua visão de que “bandido bom é bandido morto” seja atendida.
Devemos  compreender  esse  processo  de  militarização  da  segurança  pública  como  algo  mais
abrangente,  que  passa  por  várias  outras  áreas.  Entendendo  este  processo  como a  militarização  da
sociedade como um todo em muitas esferas, com lógicas de combate e com o uso dos termos “guerra”
e “luta” como algo bastante presente, como na “guerra ao tráfico” que o Estado do Rio de Janeiro diz
praticar há mais duas décadas.

Parece  necessário  lembrar  a  determinados  grupos  que  os  agentes  de  segurança  pública  são
indivíduos humanos que compõem a sociedade e, de forma mais relevante ainda, devemos evidenciar
qual  parcela  da  sociedade  tais  agentes  compõem:  a  classe  pobre.  Sendo  assim,  estes  indivíduos
enquanto agentes operam e são mais ativos na sua rotina policial em favelas, trocando tiro com outros
indivíduos que integram a mesma classe social que eles pertencem, porém assumidos em papéis sociais
e fachadas diferentes.

Este  é  um fator  muitas  vezes  negligenciado  ao  falar  sobre  o  assunto,  mas  é  imprescindível
levantar tal ponto pela simples noção de que a maioria dos soldados das forças policiais são indivíduos
de camadas sociais não privilegiadas, devendo também ser ressaltado que muitos destes agentes, tanto
civis quanto militares, buscam o serviço na área de segurança pública por conta do fácil acesso (se
comparado com outros concursos para cargos públicos), afinal de contas um cargo público mesmo que
como soldado da polícia  militar  acaba por  carregar  não  só seus  riscos,  mas  também leva consigo
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benefícios  importantes  para  um indivíduo  de  classe  baixa  como a  segurança  de  uma  estabilidade
financeira, estabilidade que devido ao atual momento do Estado também se encontra negligenciada.

Sendo assim, os agentes, neste caso, são duplamente protagonistas. Primeiro como moradores de
favelas e parte da classe baixa, que sofrem com as intervenções violentas do Estado e com a presença
do tráfico de drogas, milícias. Em segundo, a partir de um certo momento, como protagonistas destas
intervenções só que desta vez fardados, subindo o morro com seus fuzis e táticas de guerra.

Então  neste  momento  presenciamos  a  lógica  do  “pobre  matando  pobre”  de  maneira
institucionalizada dentro da política pública do Estado.

De forma bem simples é possível visualizar a institucionalização desses termos, pois: O Estado
desenvolve  políticas  de  guerra  para  a  segurança  pública;  a  mídia  apoia  e  através  de  seu  discurso
naturaliza na população a noção de que realmente existe uma guerra no meio da cidade; os moradores
das favelas começam a sofrer com esta lógica, já os moradores da zona nobre da cidade, pouco impacto
sofrem em suas  rotinas;  o  Estado  não  possui  verba  suficiente  para  manter  essa  guerra,  e  muitos
soldados ficam pelo caminho com seus corpos alvejados em confrontos; para reequipar as corporações
e instituições,  são abertas centenas  de vagas  para novos agentes  através  de um frágil  processo de
seleção que visa a quantidade de indivíduos e não a qualidade técnica; e por fim, no meio de um
cenário de crise econômica, o indivíduo morador da favela ou de alguma região menos favorecida
economicamente enxerga em tal concurso uma chance de estabilidade financeira e assim uma forma de
garantir a sua sobrevida na sociedade.

Então como consequência das próprias ações do Estado, o pobre continua matando o pobre, sem
nem menos enxergar  o que está  fazendo,  pois  quando este  indivíduo ainda não era um agente de
segurança pública já sofria com os impactos da guerra. Agora ele está no outro lado, vindo do asfalto
com um fuzil na mão.

Entender que há uma lógica militar sendo implementada pouco a pouco na segurança pública
como um todo, é ao mesmo tempo destacar que essa lógica está ganhando espaço dentro da sociedade e
assim formando indivíduos com uma cabeça (e um corpo) já direcionada para tal forma de pensar e
agir.

Por vezes o que vemos nas ações dos guardas, por exemplo, são reproduções feitas por eles a
partir de conhecimentos e pensamentos que não foram impostos a eles somente quando se tornaram
guardas, mas sim de ideais que já carregam consigo e que a partir do momento em que vestem a farda,
incorporam ao seu modus operandis.

Portanto, a partir do momento que os membros das instituições de segurança pública, que são ao
mesmo tempo parte da sociedade, agem de uma maneira que segue uma doutrina militarizada e assim
possuem a aprovação ou a não-reprovação da sociedade, estamos lidando com um senso comum que
diz que tudo aquilo que é praticado por eles se não está certo, ao menos não está errado. Permitindo
assim que a lógica de guerra e combate se propague, reproduzindo cada vez mais violência e o desejo
pela violência. Pois não adianta apenas punir, nesta lógica é necessária também a violência moral e,
invariavelmente, a violência física.

Então a partir do momento em que no Curso de Formação vemos questionamentos por parte dos
novos agentes quanto ao confronto entre teoria x prática, nós devemos tentar compreender o porque de
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tais  falas  e  argumentos  que em suas  bases  morais  endossam tal  reprovação a  algumas  teorias  e  a
aprovação a algumas práticas.

Como dito pelo Professor Kant de Lima em uma reunião do NEPEAC, tais indivíduos estão no
Curso de Formação esperando teorias que fomentem as suas práticas. Porém não é exatamente isto que
eles encontravam em sala de aula. Invariavelmente as teorias apresentadas pelos professores da UFF
discordavam de determinadas práticas que os guardas acreditavam, e assim o conflito se instaurava de
maneira bem rápida.

O que os guardas pareciam estar à procura era de teorias que endossassem as suas práticas, e não
o  contrário.  Não  generalizando,  é  claro,  pois  alguns  guardas  se  mostravam bem abertos  a  novas
opiniões,  estudos  e  análises.  Mas  a  maioria  por  vezes  discordava  e  acreditava  que  as  teorias
apresentadas não seriam jamais aplicáveis na realidade brasileira.

Contudo, diferentemente, podemos pensar que tais teorias tinham origem na análise de variadas
práticas,  mas  até  isso  foi  problematizado  pelos  novos  agentes,  pois,  para  eles,  estabelecer  uma
perspectiva de análise comparada com outras instituições e outros países, era “perda de tempo” e “falta
de tato” por parte dos acadêmicos. Segundo eles, os professores não conheciam a prática e, assim, não
teriam propriedade para tratar delas estabelecendo uma análise por mais próxima que esta fosse.

Talvez neste ponto se justifique o porquê deles, enquanto alunos e guardas, terem me identificado
enquanto pesquisador, pelo simples fato do meu contato com eles ser de proximidade ao estabelecer em
um mesmo espaço e tempo algumas conversas informais e objetivas ao mesmo tempo, levando um tom
de informalidade ao decorrer do acompanhamento do curso, além de situações como as aulas de jiu-
jitsu que tive com alguns dos novos guardas, encontros pela cidade ao me deslocar para a UFF, e até em
um teste de arma de choque que fui “voluntariado” a participar em uma das aulas da 2ª turma do CFP.

                  Figura 6 – Teste com arma de choque
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Fonte: Acervo.

Em  uma  certa  ocasião,  fui  convidado  para  experimentar  uma  arma  chamada  “de  choque”.
Acredito que a minha postura de aceitar tal proposta do teste com a arma de choque, com um certo tom
de desafio pairando no ar, fez com que eles se surpreendessem e, em certa forma, se agradassem com o
meu aceite. Por mais que a minha curiosidade em conhecer os efeitos e o poder da arma de choque
enquanto cidadão que participou de várias manifestações contra o aumento da passagem no município
estivesse bem forte dentro de mim, também aceitei como uma forma de criar proximidade com meus
interlocutores, da mesma forma como tinha feito ao “pagar dez” no início da pesquisa, tal como aqui
relatado.

Assim, uni o útil ao “agradável” nesta dinâmica que nada mais era do que um teste realizado
dentro de uma das aulas geridas pela Guarda, onde supervisores levaram ao auditório onde ocorriam as
aulas algumas capsulas e alguns teasers (arma de choque) para serem testados nos próprios alunos com
a justificativa  de  que  eles  teriam que saber  o  efeito  do instrumento  que  potencialmente  deveriam
utilizar contra alguma pessoa que eles considerassem que os levaria algum tipo de risco. No momento
achei a justificativa um tanto sem sentido, afinal de contas você não precisa experimentar a bala de uma
arma de fogo em seu peito para fazer uso de tal armamento. Mas os novos agentes, empolgados e
excitados com o momento de emoção dentro do espaço de aulas, aceitaram tal justificativa sem nenhum
questionamento.

Os “testes” foram realizados e a todo momento alguém falava sobre como era a sensação de
receber o choque, até que todos haviam passado pela experiência e apenas eu estava no local sem ter
experimentado tal sensação. A proposta foi feita, e como disse acima, eu já estava curioso para entender
como funcionava o aparelho. A partir deste momento, o respeito por mim aumentou consideravelmente,
sendo acionado cada vez mais para conversas no meio das aulas e nesses encontros rotineiros pela
cidade.

Porém até  isso  se  torna  bastante  curioso,  pois  eles,  enquanto  interlocutores  da  pesquisa,  se
dispuseram e vivenciaram a minha experiência de pesquisa que por mais próxima que esta fosse, jamais
seria a prática real que eles dizem esperar de uma pesquisa empírica confiável que busque apresentar
alguma teoria ou constatação sobre algum tema.

Então ao mesmo tempo que eles legitimavam a minha prática de pesquisa e a teoria que eu
estabelecia na análise, o processo contrário era feito com as pesquisas que eram apresentadas pelos
professores em aula, que acabam sendo deslegitimadas exatamente pelo mesmo motivo.

A teoria x prática acabava se tornando um problema bem subjetivo que carrega consigo saberes e
entendimentos que vão muito além do certo ou errado. Pelo contrario, o que é considerado a teoria
certa e o que é a teoria errada varia de acordo com o interlocutor e, assim, me parece,  vão sendo
construídos  e  legitimados  diversos  saberes  acadêmicos  e  não  acadêmicos  e,  ainda  mais,  diversas
práticas atreladas a esses saberes.
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