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Introdução

A Guarda Municipal foi incluída na Constituição Brasileira de 1988, no
seu Capítulo III, que trata da Segurança Pública. Embora o policiamento
ostensivo não apareça como uma de suas atribuições, sabe-se que na prá-
tica esta tem sido uma de suas muitas funções, numa interpretação exten-
siva do que seria a preservação da ordem pública e do patrimônio, posto
que alguns afirmam que o maior patrimônio municipal é a sua população.

Não se trata aqui de discutir o aspecto legal das atribuições da Guarda
Municipal, mas de levantar questões a respeito do modo como tem sido
conduzida a atuação desses agentes no município de Niterói face ao pro-
blema que se torna cada vez mais presente na mídia: o conflito entre Guar-
das Municipais e os “camelôs”, também chamados de “comércio ambu-
lante”, “comércio informal” e/ou “comércio clandestino”.

A orientação de que a Guarda Municipal deve atuar na fiscalização das
posturas municipais tem se desenvolvido na prática como a mera repres-
são aos “camelôs”, que se traduz nos seguintes procedimentos: o recolhi-
mento das mercadorias (conhecido popularmente como o “rapa”2), na
maior parte das vezes sem o devido registro do que é apreendido; a perse-
guição e prisão dos ambulantes; e o confronto, que tem se tornado uma
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constante nas principais ruas do centro do Rio de Janeiro, provocando a
alteração de hábitos entre os passantes e lojistas desta região.

O foco de nossa análise será o modo como esses conflitos têm se de-
senvolvido na Guarda Municipal de Niterói, em função da nossa inserção
no projeto de capacitação em desenvolvimento no NUFEP/UFF (Núcleo
Fluminense de Estudos e Pesquisas da Universidade Federal Fluminense)3

desde julho de 2002. Este projeto teve início por um convite da Secretaria
Municipal de Segurança Pública de Niterói, em abril de 2002. A partir de
maio do corrente ano, o projeto passou a ser financiado pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça.

Será necessário utilizarmos como exemplo comparativo a atuação da
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em função da visibilidade que os
conflitos tomaram nesse município, provocando reações entre os inte-
grantes da Guarda Municipal de Niterói, que muitas vezes afirmam não
querer ser identificados como os “repressores de camelôs”4. Ressalta-se
que as nossas reflexões surgiram a partir dos questionamentos aponta-
dos pelos integrantes da Guarda Municipal de Niterói durante a fase
preliminar de levantamento de dados e, posteriormente, durante o cur-
so de capacitação.

O conflito entre Guardas Municipais e “camelôs” tem sido dramatiza-
do quase cotidianamente no Rio de Janeiro, tendo ressonância não so-
mente na mídia em geral, como também nas atitudes e percepções de
medo desenvolvidas pela população que com eles compartilham o espaço
da cidade. Embora a freqüência em que os conflitos têm ocorrido em
Niterói seja bem inferior que a do Rio de Janeiro, esses poucos casos têm
sido suficientes para reproduzir o ambiente de tumulto e medo.

Combate, confronto e repressão aos “camelôs” têm sido as catego-
rias mais utilizadas na mídia e no discurso referente à ação dos guardas
municipais. Essas categorias remetem a uma concepção de segurança
pública e de ordem social baseadas, não na mediação e no
compartilhamento consensual de regras a partir do debate acerca dos
conflitos, mas são palavras que expressam hierarquia e autoritarismo
no tocante à ordem da sociedade.

Tradicionalmente, a atuação das instituições voltadas para a segurança
pública restringe-se às estratégias repressivas centradas em ações que pre-
tendem reduzir a violência urbana mediante a aplicação de sanções pelo
sistema de justiça penal. Por outro lado, essa temática tem sido abordada



41COMUM 21

particularmente no campo do Direito e militar e só recentemente, ou
seja, a partir da década de 1990, esta área temática adquiriu lugar impor-
tante nos estudos acadêmicos, particularmente nas Ciências Sociais (Kant
de Lima, Misse e Miranda, 2000).

Os cursos de capacitação, tanto na área da polícia militar como as re-
centes experiências no universo da Guarda Municipal, demonstram essa
tentativa de ampliar o debate. A crescente produção de material empírico,
assim como a complexidade das interpretações sobre o tema e o aumento
do interesse público em geral com a questão da ordem e da “violência”
colocam em pauta a necessidade de uma compreensão maior do universo
de práticas e discursos que estão sob os títulos da administração da or-
dem, conflito e controle social.

Apesar da atual Constituição brasileira e o Plano Nacional de Segurança
Pública reforçarem a importância da Guarda Municipal como instituição
que compõe o quadro da segurança pública ao nível dos municípios, esta
não tem tido um papel central no desenvolvimento e implantação de polí-
ticas de segurança. Quando existem, elas não apresentam objetivos claros
que sejam compartilhados tanto pelos guardas quanto pela população, não
há padronização na sua estrutura hierárquica, nas formas de atuação, não
há equipamentos suficientes para a realização das suas atividades rotinei-
ras, nem mecanismos eficazes e legítimos do controle de suas ações, ou
seja, não há uma identidade institucional que lhe sirva de base. Um outro
problema de igual importância é a dificuldade que as prefeituras têm de-
monstrado de realizar um planejamento local a respeito das políticas pú-
blicas de segurança pública a serem implantadas nos municípios.

O perfil difuso e indeterminado que as Guardas Municipais, de-
pois da Constituição de 1988, adquiriram, dificulta, por sua vez, o rela-
cionamento destas com as instituições estaduais de segurança pública,
assim como com a população com a qual teoricamente os guardas de-
vem intervir. Na prática, ninguém sabe bem o que devem fazer os
guardas municipais.

Estudos empreendidos, sobretudo na última década, indicam a acentu-
ação de uma tendência que sempre marcou, em alguma medida, as políti-
cas públicas estaduais no domínio da segurança: a de pretender solucionar,
ou ao menos conter no interior de certos limites, pelo controle da repres-
são, problemas profundamente enraizados nas relações sociais e na vida
cotidiana de uma sociedade.
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As Guardas Municipais do Rio de Janeiro e de Niterói

Um levantamento preliminar a respeito da Guarda Municipal do
Rio de Janeiro (GM-Rio) aponta que a instituição descreve seus objetivos
tomando como referência o artigo 144, § 8, da Constituição Brasileira de
1988, ou seja, uma instituição destinada à proteção dos bens, serviços e
instalações do município onde se encontra a sua sede. No entanto, não há
definição clara a respeito da maneira como serão efetivadas as atividades
dos guardas, a sua rotina de trabalho e, dentre outros, a maneira como vão
se relacionar com a população e outras instituições.

Criada em 1993, a história da GM-Rio, segundo a versão da institui-
ção, tem origem em 1979, com a criação do corpo de vigilantes da Compa-
nhia de Limpeza Urbana (Comlurb). Esta versão enfatiza que o objetivo
desta instituição é o reordenamento do espaço público através da ação
conjunta com diferentes órgãos da Prefeitura. Seu campo de atuação é
descrito como sendo a proteção de escolas, parques e jardins e o desen-
volvimento de programas sociais e atividades comunitárias. Ações para
acomodar famílias desabrigadas, palestras sócio-educativas em escolas
municipais, reabilitação para adultos e crianças e deficientes físicos, pro-
grama dos “pais sociais”5 são alguns exemplos.

Sobressai nessa versão a idéia de que o público para o qual os guar-
das devem voltar-se é aquele que seja, momentânea ou permanentemen-
te, dependente da ação assistencialista da Guarda Municipal. Como opera-
dores e gestores da segurança pública na esfera municipal, os guardas apa-
recem mais como “salvadores” de uma população indefesa do que media-
dores para soluções de problemas. No entanto, o caráter assistencialista
destes programas entra em choque com a idéia que a própria Guarda
Municipal do Rio tem a respeito da sua ação para a garantia da qualidade de
vida no município do Rio:

(...) promover medidas de prevenção e repressão imediata
diante de qualquer exemplo de infração penal, assim como
nas infrações administrativas – incluindo questões diretamente
ligadas às posturas municipais – e em atos anti-sociais, como
os que levem à degradação do patrimônio público.6
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As medidas de repressão têm-se tornado conhecidas da população atra-
vés dos conflitos da Guarda Municipal do Rio com os “ambulantes”, cuja
dinâmica tem sido marcada, há cerca de um ano, por enfrentamentos quase
que cotidianos. De janeiro a julho deste ano já ocorreram 23 confrontos no
Centro, de acordo com o comando da Guarda Municipal. Aproximadamen-
te às 8h30, os Guardas se posicionam no Largo da Carioca, no Centro, e de
lá são distribuídos para os pontos considerados críticos, ou seja, aqueles que
têm grande fluxo de pedestres e que são ocupados pelos “camelôs” com
bancas improvisadas e “pára-quedas”7.  Por volta das 11 horas aumenta o
número de ambulantes na rua, pois a partir deste horário até às 15 horas o
número de Guardas fica mais reduzido devido ao almoço. A atuação dos
Guardas, cerca de 80 nesta região, é predominante antes do almoço e depois
das 16:00, o que coincide com os horários de chegada e saída do trabalho, já
que a área é marcada pela existência de empresas e escritórios8.

Os “camelôs” geralmente trabalham em duplas, enquanto um vende o
outro vigia a mercadoria e fica à espreita da Guarda, que especula sobre a
existência de cerca de 200 “camelôs” irregulares. Porém, de acordo com o
Sindicato dos Mercadores e Trabalhadores Populares do Rio de Janeiro,
1.500 “camelôs” estão cadastrados à espera de uma oportunidade para tra-
balhar regularmente. O sindicato inclusive já apresentou à Prefeitura um
projeto para a ocupação de algumas áreas do Centro e outros bairros da
zona sul e do subúrbio, mas até hoje não houve um posicionamento da
Coordenação e Fiscalização da Prefeitura.

O comando da Guarda Municipal defende a ação repressiva afirman-
do que os “camelôs” fazem parte de quadrilhas, que vendem produtos
roubados, contrabandeados ou pirateados. Entretanto, essa ação não é
voltada para a fiscalização dos depósitos onde os “camelôs” buscam dia-
riamente as mercadorias, mas apenas para a retirada dos ambulantes
mediante o uso da violência.

A Guarda Municipal de Niterói, por sua vez, foi fundada em 1937.
Depois de um período crítico de desestruturação, ela foi refundada
em 1969 pelo decreto n° 1.744-699, períodos em que a administração
da ordem permanecia ainda sob a responsabilidade do governo cen-
tral. Largada à própria sorte, a instituição estava em franco processo
de desaparecimento, até que em 2001, o então prefeito, Jorge Roberto
da Silveira, resolveu reativá-la como desdobramento do processo de
estruturação da Secretaria Municipal de Segurança, criada pela Lei n.
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1565 de 30 de dezembro de 1996, mas regulamentada somente pela
Lei n. 1832 de 05 de junho de 2001.  Ressalta-se que embora isso
tenha ocorrido em um contexto polít ico considerado de
redemocratização, há que se salientar que, paradoxalmente, havia um
discurso que valorizava a segurança pública entendida apenas como
repressão e ação militarizada da polícia.

Diferentemente da Guarda do Rio, em Niterói, a instituição recebeu
o “pseudônimo” de “Guarda Comunitária” nessa fase de reestruturação,
com o objetivo de aproximá-la mais da população. Para os guardas isso re-
presenta um problema porque o nome “Guarda Comunitária” desqualifica
a presença deles como representantes do poder público municipal, sendo
ora confundidos com uma “segurança privada”, ora com o grupamento da
Polícia Militar, denominado de “Policiamento Comunitário”.

A Guarda Municipal de Niterói, ao longo dos anos, sofreu uma forte redu-
ção no número do seu quadro, atingindo 85 guardas, ou seja, aqueles com mais
de dez anos de atuação nesta instituição. Com a convocação dos aprovados no
último concurso, realizado em 2001, a Guarda apresenta atualmente um quadro
de 386 guardas do sexo masculino e 42 do sexo feminino, perfazendo um total
de 428 integrantes. Embora esse número possa parecer pequeno, é bom lem-
brar que, no que diz respeito à segurança pública estão presentes em Niterói, os
seguintes serviços: 2 unidades do Corpo de Bombeiros com 224 integrantes; 7
delegacias; 1 batalhão da Polícia Militar (12º BPM), com cerca de 900 policiais,
cuja divisão em quatro sub-companhias é distribuída pela cidade de modo se-
melhante às circunscrições das delegacias. Ressalta-se que o efetivo deste bata-
lhão atende aos municípios de Niterói e Maricá.

Conforme levantamento realizado pela equipe de pesquisadores do
NUFEP-UFF, para a montagem do projeto, observou-se que os princi-
pais problemas que atingem o município, de acordo com informações da
Polícia Militar, são os acidentes de trânsito; o roubo e furto de veículos; o
roubo a transeunte; o roubo a residências e a estabelecimentos comerci-
ais; bem como o tráfico de drogas. Na tabela a seguir foram destacados
alguns dos principais problemas de acordo com as estatísticas oficiais de
registro de ocorrências da Polícia Civil no período de 1998 a 2001. Salien-
tamos que o levantamento realizado nas Secretarias Regionais apontaram
que as demandas da população por segurança, entendida como maior po-
liciamento, é acompanhada de demandas por uma melhor qualidade dos
serviços no que diz respeito à limpeza urbana, ao trânsito, ao ordenamento
urbano, à falta de infra-estrutura.
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Registros em Delegacias da Polícia Civil de Niterói (em números absolutos)

Ocorrências 1998        1999        2000        2001

Homicídio doloso 183 280    225    251

Furto em interior de estabelecimento de ensino 1 34    77    66

Furto de veículos 1.352 1.896 1.504 1.503

Roubo de veículos 722 1.344    723   786

Roubo a transeunte 888    922    908   916

Roubo em interior de coletivo 648    839    593   607

Roubo em interior de residência 36  68     69    58

Roubo em interior de estabelecimento comercial 219 334   344   191

Tráfico de entorpecentes 149    96   169   146

Fonte: Secretaria de Estado e Segurança Pública / Dados trabalhados: NECVU-UFRJ

Na avaliação dos integrantes da Polícia Militar de Niterói, a atuação das
polícias na prevenção e repressão de crimes tem sido geralmente satisfatória.
A despeito de um questionamento maior acerca dessa afirmação, a própria
Polícia Militar reconhece que não tem obtido uma atuação satisfatória nas
chamadas atividades regulatórias, tais como o controle do trânsito, dos
camelôs, dos menores, das atividades assistenciais e das atividades de ma-
nutenção da paz. Nesse sentido, para os integrantes da corporação, haveria
um amplo campo de atuação para a Guarda Municipal na cidade.

No diagnóstico realizado na Guarda Municipal de Niterói foram apon-
tados problemas de ordem estrutural, que dificultavam e até mesmo im-
pediam o desenvolvimento do trabalho dos agentes. Os guardas recém
concursados não possuíam uniformes ou carteiras funcionais. Nunca tinha
havido nenhum curso de formação para os guardas, “antigos” ou “novos”.
Não conheciam o Regulamento da Guarda Municipal, onde estão delimi-
tadas as suas atribuições. Não havia, e ainda não há, um plano de carreira,
nem uma organização formal da estrutura hierárquica da instituição, que
se divide informalmente em inspetores, subinspetores e guardas. Não
havia viaturas, combustível, algemas, telefones, rádios suficientes para que
podessem desempenhar o serviço. A falta de infra-estrutura era resolvida
com “base nas amizades” e na boa vontade dos integrantes da Guarda e da
população, o que na prática representava que o serviço era prestado numa
troca de favores. Assim, a escolha do local onde o guarda ficaria, dependia
exclusivamente do que a instituição receberia em troca: geralmente, essas
“doações” provinham dos comerciantes da região.
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A desestruturação, bem como a falta de clareza a respeito das reais
funções dos guardas municipais contribuíram para a ocorrência de confli-
tos com os “camelôs” nas ruas de Niterói. Conflitos estes que quase sem-
pre levam à agressão física dos envolvidos e à construção de uma imagem
negativa a respeito destes agentes.

É com base na experiência que vimos desenvolvendo no âmbito do
projeto do Curso de Capacitação da Guarda Municipal de Niterói (ver
nota 3) que desenvolvemos nossa reflexão a respeito dos conflitos de rua
entre os guardas e os “camelôs” neste município.

Como os guardas de Niterói vêem o problema

O trabalho de diagnóstico a respeito da Guarda Municipal de Niterói
foi realizado através da técnica do grupo focal, permitindo assim a discus-
são que embasou a montagem do primeiro Curso de Formação da Guarda
Municipal de Niterói no âmbito do projeto de interveniência técnico-ci-
entífica do NUFEP-UFF.

A técnica do grupo focal foi adotada porque permite aos pesquisadores
observarem diferentes visões e representações dos agentes num curto
espaço de tempo, através do debate entre seus participantes, o que não
ocorre com outras técnicas de pesquisa como, por exemplo, aplicação de
entrevistas ou questionários.

Aqui apresentamos uma síntese do que pensam os guardas a respeito
de sua rotina de trabalho, das orientações que recebem, dos principais
problemas enfrentados para o exercício da função, assim como suas ex-
pectativas e/ou demandas a respeito da sua formação. Também serão men-
cionadas suas visões sobre as demais instituições responsáveis pela segu-
rança pública, bem como sobre a relação que mantêm, ou desejam ter,
com a população. Ressaltamos que ao nos referirmos a essas instituições
supomos que não se limitam às polícias (militar e civil), incluindo aquelas
responsáveis pelo atendimento a menores, à educação e outras que de
uma forma mais ou menos direta se relacionem com o tema.

Ao longo de duas semanas foram realizados 13 grupos com guardas
municipais, sendo um deles com inspetores e outro com subinspetores.
Esta divisão teve o objetivo de evitar constrangimentos para os guardas,
que não se sentiriam à vontade para avaliar o trabalho dos inspetores e
subinspetores, o que traria restrições ao debate. No entanto, é importan-
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te destacar que a reestruturação recente da Guarda Municipal tem forçado
a convivência da “velha” hierarquia estabelecida a partir de cargos de con-
fiança, com remunerações diferenciadas – os inspetores e subinspetores –
com uma “nova”, não oficial (os “adjuntos”), mas legitimada pelo reconhe-
cimento por parte da Direção da Guarda de suas atribuições de controle.
Esta nova hierarquia só pode ser observada a partir dos grupos focais,
exemplificada através das falas dos guardas a respeito da renovação de seus
quadros, tendo sido reforçada pelos momentos de silêncio e pela troca de
olhares entre eles.

A seleção dos participantes foi feita pela Secretaria de Segurança segun-
do os critérios solicitados pela equipe do Nufep. Os encontros ocorreram
em salas de aula da Universidade Federal Fluminense (UFF) e contaram
com a participação de cientistas sociais de diferentes formações: estudan-
tes de graduação e pós-graduação, bem como professores e pesquisadores
vinculados à UFF. Os objetivos, neste caso, foram o de socializar os alu-
nos no exercício de técnicas de pesquisa qualitativa utilizadas pelos cien-
tistas sociais, e incentivar o debate e a elaboração de novos projetos.

Os grupos contaram com o trabalho de mediadores e assistentes, os
primeiros encarregados de introduzir os trabalhos, explicar as regras de
participação, os objetivos do encontro, além de propor as questões em
torno das quais o debate seria realizado. Os assistentes anotaram as falas
de cada participante e apresentaram um resumo final do que tinha sido
dito por eles.

Os “antigos” e os “novos”: a representação dos guardas a respeito

deles mesmos a partir do tempo de trabalho na instituição

Um dos primeiros problemas identificados para a construção de
uma identidade é a divisão interna à Guarda, colocando de um lado os
guardas “antigos” e, de outro, os guardas recém concursados, os “novos”.
Entre os primeiros há a percepção da Guarda como uma organização para-
militar, mesmo porque já foi permitido aos guardas antigos o uso de ar-
mas. Os últimos, por outro lado, afirmam não estar clara para eles a natu-
reza de suas funções, nem a estrutura hierárquica, que não obedece a cri-
térios específicos concebidos dentro de um plano de carreira.

Estas categorias foram freqüentemente utilizadas por eles para des-
crever as relações cotidianas existentes na Guarda Municipal quanto à orien-
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tação do trabalho, às punições e aos privilégios. De acordo com vários
participantes esta relação entre os “antigos” e os “novos” é permeada, ou
por tensão e conflito, ou este é atenuado em casos particulares quando
um guarda “novo” estabelece relações consideradas pessoais com um
guarda “antigo”.

Um dos guardas afirmou que entrou para a guarda com a intenção
de melhorá-la. No entanto, ele argumentou que os guardas “tiveram que
bater de frente com os mais antigos, porque eles pensavam que iríamos
tomar seus postos”.

Os guardas falaram nos grupos focais que a ausência de união entre
guardas “novos” e “antigos” foi um outro problema que se expressa de
múltiplas formas e nasce na diferença do tratamento dispensado pelos
superiores aos guardas “novos”. Um exemplo citado foi o da intolerância
em relação aos atrasos na hora de chegada que, segundo um dos guardas,
“é cobrado dos guardas mais novos. Os mais antigos chegam atrasados e
pegam no serviço”. Um dos guardas argumentou que a relação entre os
“antigos” e os “novos”, quando pontuada pelo controle do horário de che-
gada na sede ou no posto, depende da relação de amizade entre o inspetor
– um guarda “antigo” – do dia que faz este controle e o guarda que chegou
atrasado. Diz ele: “Eu entro lá às 7:16 horas e ele diz: ‘olha o horário’. Eu
entro. Porém, quando chega um amigo dele, ele pode chegar às 9:00 horas
que o inspetor diz: ‘ôpa, tudo bem?’ Vão direto ao posto” (Guarda Muni-
cipal há 7 meses).

O mesmo guarda apresentou uma interpretação acerca do problema.
De acordo com ele, não há critério para nomeações de inspetores e
subinspetores que tem como conseqüência a escolha de algumas pessoas
despreparadas para assumir estas funções. Segundo os guardas, o “poder”
dos inspetores e subinspetores deveria ser “desmembrado”; um deles disse
que “seria muito melhor colocar um garoto no lugar deles porque os atu-
ais inspetores e subinspetores são retrógrados”.

A questão da nomeação dos inspetores e subinspetores foi abordada tam-
bém ao lado da reivindicação do plano de carreira. Para os guardas, não ha-
vendo o plano, as nomeações obedecem a critérios que não consideram a
qualificação, mas o tempo em que estão na Guarda Municipal e as relações
de amizade. Algumas falas refletem a percepção que os guardas têm a res-
peito da forma de promoção e o plano de carreira na Guarda Municipal:
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Na Guarda agora é que está se falando em plano de carreira.
No caso para ser inspetor, subinspetor, seria necessário que
houvesse um concurso interno. Esse concurso interno pas-
sando por todos (…) Mas como era feita a coisa ou é feita?
Pô, fulano, bonito o seu cabelo, você vai ser inspetor. O
beltrano, a fulana, você faz um bobó de camarão muito bom,
você será inspetora. É assim (Guarda Municipal há 16 anos).

A sua promoção é de acordo com a sua intensidade, sua ami-
zade. Agora (…) um plano de carreira que seja diferente. Eu
sou técnico em informática, conserto um Pentium 4. Então
você vai ser inspetor… (idem).

Seria muito importante fazer uma reciclagem com todos os
guardas que trabalhem de inspetores e subinspetores porque
existe falta de coerência, de bom senso e incompetência. A
administração, a organização sinceramente é muito precária.
Isso atrapalha muito, isso racha, pois quando uma coisa não é
bem direcionada, ela não será bem sucedida e acaba enfraque-
cendo a gente… (Guarda Municipal há 7 meses).

Este tipo de relação é percebida de forma acentuada quando, segundo
os guardas, as diferenças se desdobram em punições.  Para eles a relação
marcadamente tensa relaciona-se ao fato de que não há conhecimento so-
bre o estatuto e orientação para o trabalho de modo que os inspetores
podem abusar da autoridade que têm relacionada à sua função.

Os Guardas Municipais de Niterói, a Polícia Militar, a Polícia Civil,

os Fiscais de Postura e os “Camelôs”

Os guardas descreveram que a relação que mantêm com a Polícia
Militar, os fiscais de postura e os “camelôs” é muito tensa. Embora alguns
guardas tenham afirmado que a relação com a Polícia Militar é boa, a mai-
oria disse que é uma relação muito tensa quando se trata de lidar com os
“camelôs”. Há, de acordo com eles, policiais militares corruptos que pro-
tegem os “camelôs”, agredindo os guardas municipais quando estes traba-
lham na área do “comércio clandestino”.
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Esses casos são isolados. Quando ocorre PMs com proble-
mas com o guarda, PMs que isolados, que dá cobertura a ca-
melô. O guarda vai cumprir a função deles, essa interferência
da Policia Militar para contra o guarda (Guarda Municipal há 8
anos).

Por outro lado, argumentaram também que o trabalho da Guarda é
semelhante ao da Polícia Militar, diferenciando-se apenas na grandeza dos
delitos que lhes compete.

O serviço nosso é quase idêntico com o da PM. Só que eles
fazem o confronto direto com vagabundo no morro. O nosso
não, o nosso é de pequenos delitos: menor que comete uma
infração, um menor que passou correndo roubou um cordão
de uma senhora. Essa partizinha nós não entramos ainda. O
serviço da Polícia Militar é quase igual ao nosso. Está sendo
agora montado um organograma para poder... e que está vin-
do um pessoal novo para Guarda, então para poder dividir o
serviço. Eu noto que, por exemplo, a PM quando começou o
tumulto, cobrando muito da Policia Militar bandido morto
(...). Eles criaram o GETAM. O GETAM muita gente pensa
que foi criado ali. O GETAM foi tirado dali e colocou um
grupo aqui, fizeram um curso tal e está dando este combate
(Guarda Municipal há 8 anos).

A relação da Guarda Municipal com a Polícia Civil é caracterizada por
dois momentos. Um anterior à fusão do Estado do Rio de Janeiro, quan-
do trabalhavam de forma conjunta. Outro momento, posterior à fusão,
quando esta parceria se diluiu, restando à Guarda Municipal a imagem
conferida pela população que a associa à Policia Civil. Diz o guarda que:

Apreensão, autuação, trabalho conjunto mesmo. Com isso há
essa identificação entre a Guarda e a Polícia Civil. Antes da fusão,
quem fazia o policiamento era a Guarda Municipal. E depois da
fusão é que a Polícia começou a fazer serviço extensivo no muni-
cípio. Então, parte daí esse tipo de idéia entre as Polícias Militar
e Civil e com a Guarda Municipal (Guarda Municipal há 15 anos).
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É importante ainda ressaltar a percepção geral que os guardas “no-
vos” revelaram nos grupos focais a respeito dos agentes de Segurança
Pública em geral. Esta percepção associa a atividade destes agentes ao
abuso de poder.

Existe um abuso de poder dos segmentos de Segurança Pú-
blica muito grande. Cada vez mais crescente e mais tolerado
pela própria sociedade que se omite de brigar, denunciar.
Quando eu falo isso é tanto da Polícia Civil, Militar quanto da
Guarda, de tudo. Na verdade eles são empregados da popula-
ção, são pagos pela população. Deve passar uma vez na vida,
se passa, na cabeça da maioria isso. A sede de poder, de mos-
trar que eu sou mais. Principalmente na Polícia Militar há muito
isso como eu vejo na Guarda Municipal de Niterói menos,
mas também na Polícia Civil. Quem é mais sou eu. Por isso a
integração é um pouco difícil (Guarda Municipal há 7 meses).

Foi relatado que o papel do guarda municipal junto aos Fiscais de Pos-
tura10 é, teoricamente, garantir a sua integridade física. No entanto, eles
dizem que estes “não querem trabalhar” e, por isso, os guardas atuam
reprimindo o “comércio ambulante”. Eles dizem ainda que não é o fiscal
de postura quem deve orientar ou dar ordens aos guardas municipais, mas
sim os inspetores, porém estes ficam dependentes do fiscal, porque so-
mente ele tem autoridade legal para apreender as mercadorias do “came-
lô” em situação irregular. Compete ao guarda, no entanto, a garantia da
integridade física daquele. Os guardas apontam que um dos motivos que
geram o conflito com os fiscais é o desconhecimento do estatuto que rege
as atribuições da Guarda Municipal.

Os inspetores e subinspetores também disseram que atuam junto aos
fiscais de postura, cuidando do depósito da postura. Nesse caso, compete
ao guarda municipal checar e tomar conta da mercadoria apreendida, e
substituir o fiscal na sua ausência. Ao fiscal compete assinar o termo de
apreensão, embalar a mercadoria e lacrar a embalagem. Um dos inspeto-
res fez o seguinte relato a respeito do trabalho junto aos fiscais e ao “co-
mércio clandestino”:
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Nós da Guarda Municipal temos uma missão. Por exemplo,
hoje onde está a responsabilidade do serviço de repressão ao
comércio clandestino? Guarda Municipal de Niterói. Só que
nós trabalhamos amarrados no fiscal. Um prefeito aí, não sei
se foi votado isso na câmara, mas o guarda tinha total autori-
dade para apreender a mercadoria do camelô. Porque não tem
outra forma. Você vem,’ não você não vai trabalhar’. Não pode tra-
balhar se passar aqui vai cheio de camelô, eu vou ser punido. Eu estou
pedindo para você ir para outro lugar, se eu voltar aqui e você estiver eu
terei que apreender sua mercadoria, não tem outra saída. Então, esse
serviço funcionava. Eram vinte, trinta guardas trabalhando na
rua na apreensão, prendendo e já com determinação do dire-
tor. (...) chegou na Guarda, já tinha o pessoal responsável pelo
depósito, que recebia a mercadoria fazia a guia de apreensão.
E fazia o encaminhamento da situação. (...) uma estrutura já
montada junto com o pessoal de casa de caridade, para onde
recebiam essa mercadoria e material não perecível entregue
ao responsável pelo depósito estocado na Guarda. Os caras
têm um prazo para reaver mediante a pagamento de multa
(Guarda Municipal há 27 anos).

A atuação junto ao “comércio clandestino” é relatada como uma fun-
ção de risco seja por causa da composição dos “ambulantes”, associada às
“classes perigosas”, seja pelo fato de não haver um número suficiente de
guardas para exercer esta função:

Porque a gente trabalha com ambulante e no meio deles tem
prostituta, tem ladrão, tem traficante, tem ex-presidiário.
Tem de tudo do bom e do ruim no serviço de comércio
clandestino. Então a gente tem uma quantidade de guardas
que está arriscado a levar um tiro, levar uma facada. Porque
não é nada, não é nada, são vinte e sete anos de serviço. Eu
trabalhei independentemente de ter 27 anos de serviço, eu
trabalhei no time de reservados da guarda, era muito serviço
na época. Era levantamento, depósito de mercadorias, fazia
um fichamento pra evitar um conflito com ambulante na rua.
Então de primeiro faz um trabalho e antes dele colocar o
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material na rua, porque depois que colocou, aí já deu tumul-
to, já deu problema, gera conflito e tal. Então antes dele co-
locar o material a gente fazia esse levantamento. O serviço
reservado da guarda funcionava como um serviço de infor-
mações. Então a gente tinha esse serviço justamente pra isso,
antes de uma ação qualquer, a gente já tinha um detalhamento
na mão, com um plano, uma organização na mão, antes de
fazer pra poder, sabendo que vai dar certo e se der um pro-
blema tem uma saída porque pensou e organizou o serviço
(Guarda Municipal há 27 anos).

O trabalho descrito como “volante” envolve duas equipes de guardas
que atuam geralmente em duplas. Uma dupla faz a abordagem dos “came-
lôs” em situação irregular, solicitando que estes deixem o local. Quando o
pedido não é atendido, é chamada a equipe que vem acompanhada dos
fiscais de postura da Prefeitura, que têm a função de autuar e recolher as
mercadorias. Porém, foi ressaltado que os fiscais usam apenas um colete
que é prontamente tirado nos momentos de conflito, os fiscais saem cor-
rendo e deixam os guardas sozinhos no meio da confusão.

Os guardas municipais de Niterói, a população

e outros agentes sociais

Segundo os guardas, a relação que eles mantêm com os diferentes agen-
tes e instituições sociais no município não obedece a uma regra única. Ela
depende do local onde esta relação ocorre no dia-a-dia e da maneira como
eles são vistos por aqueles agentes e instituições.

Dois exemplos foram mencionados para explicar a relação dos guardas
com outras instituições, destacando-se o Corpo de Bombeiros, numa si-
tuação em que um bombeiro foi chamado e este explicou ao guarda que
a tarefa não era da competência deles. Outro exemplo citado foi no conta-
to com o Conselho Tutelar. Esta foi uma estória que todos narram com
orgulho. Aconteceu quando, na área do terminal rodoviário, no centro de
Niterói, um homem se dizendo da Pastoral da Criança, tentava convencer
algumas crianças de rua a entrarem em um carro. O guarda aproximou-se
e pediu a identificação do suposto agente da pastoral, que lhe negou e
fugiu. O guarda então, correu atrás do homem e, conseguindo alcançá-lo,
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levou-o à delegacia e registrou a ocorrência, quando então o Conselho
Tutelar foi contatado e enviou um dos seus membros para buscar as crian-
ças. Sendo perguntados sobre como perceberam que o homem não fazia
parte da Pastoral da Criança, eles responderam que um dos guardas, tam-
bém presente no grupo focal, pertencia à Pastoral da Criança e, por isso, já
tinha experiência para identificar o homem.

O cara estava de bermuda e estava querendo enfiar oito crian-
ças num táxi. Essas crianças eram de rua. Nós fomos perguntar
o que estava acontecendo, para onde eles levariam as crianças. E
ele respondeu dizendo que levaria as crianças para almoçar em
casa se dizendo pertencer à pastoral da criança. Só que ele que-
ria levar três. Três meninos. Nesse momento eu perguntei a
ele o que estava acontecendo e ele disse que deixaria lá e não
mostrou nenhuma identificação. Como eu, por coincidência,
faço parte desse tipo de trabalho em São Gonçalo, nós anda-
mos com uma vestimenta adequada, geralmente com alguma
identificação da igreja na camisa. No caso ele citou a igreja cató-
lica. Nós andamos assim, para caso precise nós termos como
nos identificar (Guarda Municipal há 7 meses).

Com a população a relação é bastante diferenciada e eles argumentam
que esta relação também depende da região da cidade onde estão atuan-
do. Eles são unânimes em dizer que esta relação é principalmente
permeada por conflito porque a Guarda não tem identidade definida,
reconhecida por todos.

Dizem que no Teatro Municipal, assim como em Icaraí, o tratamento é
bom. No Teatro, eles percebem que a população sente segurança com a
simples presença do guarda. Mesmo quando atuam como volantes, em Icaraí
a relação é descrita de maneira positiva. Um dos guardas resume esta re-
lação dizendo que “a população de Icaraí, que é mais esclarecida, entende
nosso trabalho. No centro o povão quer bater”.

Os guardas relatam que ora a população demanda a intervenção do guarda
frente aos “camelôs”, expressando alívio quando estão atuando na região
das barcas, ora critica esta atuação através de xingamentos dirigidos a eles.
No centro de Niterói, os guardas afirmaram que “as pessoas têm pena dos
“camelôs”, que “eles estão ali para melhorar de vida” e que os guardas são
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“ladrões de mercadoria”. As ofensas verbais são encaradas como uma par-
te desagradável do trabalho, porém a agressão física é percebida como um
limite que não pode ser ultrapassado.

Até hoje a maioria dos guardas não gostam de ficar no rapa.
Fiquei porque o grupo se uniu. O camelô não gosta. Hoje
mesmo quase rolou uma briga em frente à Taco. Quando ía-
mos pegar a mercadoria a população começou a dizer que não
tínhamos coração, que éramos o próprio inferno. Uma pes-
soa falou: você é o próprio capeta. Mas na volante temos a
seguinte norma: pode xingar, falar, agora agressão é diferente.
Temos que nos defender (Guarda Municipal há 7 meses).

 Uma outra situação constante é a queixa dos guardas contra os moto-
ristas de ônibus que não permitem a entrada deles pela porta da frente
sem precisar pagar a passagem. Este fato é interpretado como a falta de
reconhecimento pela população, bem como “pelos transportes públicos”.

Dizem os guardas que, como a Polícia Militar não os reconhece como
agentes que atuam na segurança, eles ficam com a imagem fragilizada para
os “camelôs” e para algumas pessoas na rua.

Os conflitos vivenciados pelos guardas durante a sua atuação nas ruas e
a percepção que têm a respeito da imagem sobre eles construída são atri-
buídos à falta de reconhecimento da identidade do guarda. Eles se quei-
xam de não possuírem uma carteira11 que os identifique como guardas
municipais, assim como se queixam de que a farda, bem como o quepe os
identifica como “Guarda Comunitária” e não como “Guarda Municipal”.

Paradoxalmente, a imagem negativa que os Guardas julgam que a popula-
ção tem deles é atribuída ao fato de que a Guarda Municipal é confundida com
a Polícia Militar, o que seria agravado pelo fato de que a Guarda Municipal “só
serve para pegar “camelôs”. A população acha que a Guarda Municipal  “no
centro de Niterói é reconhecida como os covardes que não deixam o cidadão
honesto trabalhar”, ou em outros casos, julga que tem “a mesma imagem dos
“camelôs”: briguentos”. Já os “camelôs”, na avaliação dos Guardas, “acham
que os GM são ladrões, e não que estão cumprindo a lei.”

Numa pesquisa realizada com os guardas integrantes da segunda turma
de Capacitação, ao serem indagados se os “camelôs” eram os responsáveis
pela desordem nas ruas, 50%  dos alunos responderam que não concorda-
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vam nem discordavam da afirmação. Essa aparente indiferença ao problema
se opõe aos 39% dos entrevistados, que afirmaram concordar totalmente
com essa idéia, e apenas 11% dos Guardas discordaram da afirmação.

O uso do “bom senso”: soluções da Guarda Municipal para os

conflitos cotidianos

Dos problemas levantados, o que mais se revelou importante para os
Guardas é a inexistência de uma estrutura para a capacitação, que após a
aprovação do concurso costumavam ser “despejados nas ruas” sem ne-
nhuma orientação sobre como proceder.

A descrição das rotinas de trabalho indicou que a cada dia o guarda
municipal é informado do que deve ser realizado naquele dia. Não haven-
do nenhuma garantia acerca do trabalho a ser realizado no dia seguinte, os
guardas reclamavam de não ter uma visão do conjunto das atividades a
serem desenvolvidas. A não definição das funções e das atividades previa-
mente é substituída na prática pelo repasse por cada inspetor ou sub-ins-
petor de “ordens” que devem ser cumpridas, sem que na maioria das ve-
zes essas ordens sejam acompanhadas de uma orientação acerca da própria
execução. “A Guarda Municipal está agindo muito no eu. Isto está errado.
Hoje um quer que seja assim; amanhã outro quer outra coisa” (Guarda
Municipal há 7 meses).

Esse procedimento é explicado por outros guardas como a forma pa-
drão de procedimento, o que os leva a agir conforme sua própria consci-
ência, ou, melhor dizendo, segundo o “bom senso”, que se construiria a
partir da experiência de trabalho. Porém, ao contrário do que poderia pa-
recer, não há no grupo uma forma tradicional de orientação informal para
o trabalho dos mais velhos para os mais jovens, como se poderia imaginar
já que não havia até então nenhum curso de formação ou treinamento para
os recém-concursados. Levantamos como hipótese que os mais antigos
não repassam seu conhecimento aos mais jovens porque se vêem ameaça-
dos pelos “novos” guardas que possuem uma escolaridade maior do que
os que lá estavam, e também porque os mais jovens estariam questionan-
do o modelo “informal” de trabalho da guarda, o que é visto como crítica
ao trabalho desenvolvido até então.

A forma pela qual a pouca orientação é passada também indica uma
fonte permanente de conflito entre os guardas “novos” e os “antigos”. A
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idéia da “ordem do dia” que é anunciada pelos inspetores e sub-inspeto-
res, coloca os guardas numa posição passiva de cumprir a ordem, mesmo
sem saber como fazê-lo. A ordem não é vista como uma diretriz de traba-
lho, posto que os guardas reclamam não saber o que podem ou não fazer
frente às situações de conflito. “Tudo depende do inspetor, cada dia é uma
coisa, o guarda municipal só obedece” (Guarda Municipal há 7 meses).

De acordo com os guardas, não há comando nem em relação aos guar-
das que têm como função “combater” os ambulantes12. Alguns guardas
acusam os superiores de favorecer os ambulantes e afirmam ainda que a
arbitrariedade das ordens estaria ligada a interesses próprios dos guardas
em relação aos “camelôs”. Esse quadro é analisado como melhor atual-
mente, pois se a arbitrariedade ainda vigora, antes haveria uma maior
corrupção fomentada pelo “Apoio”13. De modo geral, os guardas avaliam
que o “combate ao comércio clandestino” é uma forma de policiamento
que causa um incômodo a eles mesmos e à sociedade, pois eles acabam
por combater “gente que está trabalhando para ganhar o pão”.

A única forma de treinamento mencionada foi relativa ao ensino de
técnicas de defesa pessoal, que foi descrita pelos guardas:

O diretor levava a gente pro quartinho e mandava dar porra-
da! ‘Rola no chão, não tem medo não. Se o camelô vir armado
você toma a arma dele’. Eu não sei se isso é curso, e tinha
Guarda Municipal acreditando. Esse era o chefe! (Guarda
Municipal há 7 meses).

Essa situação de confronto entre guardas e “camelôs” é citada como um
conflito cotidiano e aparece como a situação onde os guardas atuam de
forma mais violenta e fisicamente agressiva. Esse é também o momento
no qual os guardas sofrem com as reações dos “camelôs”, da população e
de outros agentes de segurança, em especial os policiais militares, que são
acusados de dar proteção aos ambulantes, ou porque são os donos das
barracas ou porque recebem para fazê-lo.

Alguns afirmaram que são insuflados ao combate físico, o que é um
risco, pois às vezes, o guarda vai para a ronda sozinho e fica mais vulnerá-
vel às represálias.

O conflito com os “camelôs” sob a forma de enfrentamento ocorre,
segundo alguns guardas, com o objetivo de preservar a segurança dos própri-
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os guardas e a dos colegas. No entanto, essa visão não é consensual, um dos
guardas também revelou que essa rotina seria problemática, pois colocaria
um trabalhador contra outro trabalhador. É importante destacar que alguns
dos guardas já trabalharam como ambulantes antes da realização do concur-
so, e outros declararam que possuem amigos e/ou familiares que se encon-
tram ainda nessa situação. “Se você mexe com o camelô, você é questiona-
do: Você tem que subir morro!” (Guarda Municipal há 7 meses).

Um guarda relatou um caso de conflito entre os “camelôs” e os guardas
no Centro de Niterói, no qual o tenente da Polícia Militar que comandava
uma guarnição teria ordenado aos seus homens que aguardassem e deixas-
sem os guardas combaterem na frente. Um outro contou uma situação na
qual esteve envolvido, fugindo da confusão apesar da zombaria dos cole-
gas. E reafirmou que faria quantas vezes isso fosse necessário porque não
se sente preparado para o “combate” nem acha que a sua função é esta.
Foram narrados ainda vários casos onde os policiais militares são aponta-
dos como responsáveis pela agressão aos guardas, posto que estariam sen-
do pagos para protegerem os “camelôs”.

Tradicionalmente, a disciplina e a ordem têm sido consideradas ele-
mentos fundamentais na formação dos agentes de segurança pública, não
como os parâmetros de ação do que um indivíduo pode fazer ou não, e
que deveriam ser internalizados14 mediante os procedimentos institucionais
de formação para que se pensasse numa política de segurança pública de-
mocrática. Na prática, esses fundamentos constituem-se em valores re-
presentativos de uma concepção autoritária do emprego da força como a
forma privilegiada para resolução de conflitos. Funcionam ainda como va-
lores que tendem a fixar o olhar para o interior da própria instituição,
filtrando a percepção do mundo exterior.

Nesse sentido, a idéia de treinamento, tal qual Roberto Kant de Lima
(2003) discute a respeito da formação de policiais militares, implica na
padronização de procedimentos mediante repetições mecânicas, que re-
produz uma ideologia marcadamente repressiva e punitiva, e que retira
dos policiais a capacidade reflexiva diante de situações complexas dos con-
flitos cotidianos. O treinamento teria a função de controlar as reações
espontâneas no profissional, visando desenvolver  o que seria o “bom sen-
so”, ou seja, a capacidade de decidir com equilíbrio.
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Espaço público, violência e segurança pública

A rua é o espaço de domínio público que acolhe a diversidade dos ato-
res sociais, ou seja, é o espaço onde as diferenças e desigualdades se
explicitam em função da multiplicidade de seus usuários e diferentes for-
mas de ocupação. Essas formas de uso da rua são marcadas pela existência
de normas formais e informais que a transformam ora em “vias públicas”,
ora em casas, ora em territórios religiosos (Vogel e Mello, 1985).

A questão que imediatamente se coloca no conflito entre guardas mu-
nicipais e “camelôs” é a maneira da apropriação do espaço público no Bra-
sil e a sua relação com a forma como a aplicação das premissas igualitárias
do Estado de Direito Contemporâneo são percebidas e vivenciadas pelos
atores sociais no seu cotidiano.

A discussão a respeito do dilema do espaço público proposta por Kant
de Lima (2001), toma como referência a interpretação de Roberto Da Matta,
segundo a qual há duas lógicas ou eixos classificatórios na sociedade brasi-
leira. Kant de Lima argumenta que, sendo o saber jurídico um sistema de
representações sobre a sociedade, encontra-se difundido em todos os seus
espaços e categorias sociais, refletindo, portanto, no espaço público, um
paradoxo através da relação entre princípios constitucionais liberais, igua-
litários e universais, de um lado, e de outro, princípios hierárquicos asso-
ciados a práticas discricionárias por parte da polícia (1994), bem como prá-
ticas de apropriação particularizada no espaço público.

O autor parte de uma análise comparativa entre os Estados Unidos e o
Brasil. Segundo ele, diferentemente do caso americano, no Brasil o espa-
ço público não é um espaço coletivo negociado por aqueles que dele fazem
parte; esta negociação não é de origem “democrática”, mas de um sistema
jurídico normativo cujo objetivo é o controle social. Em vista disso, as leis
universais, quando aplicadas em seu contexto, não são reconhecidas, ten-
dendo a serem vistas como “constrangimentos externos ao comportamento
dos indivíduos”. Por isso, ninguém conhece exatamente quais as regras
que organizam a convivência de diferentes indivíduos no espaço público.
Em princípio tudo parece possível a todos até que alguém com conheci-
mento e autoridade proíba ou reprima qualquer comportamento consi-
derado indesejado.
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Mas quem tem essa autoridade, segundo Kant de Lima, é o Estado.
Diz ele que

(...) o domínio do público – seja moral, intelectual ou até
mesmo o espaço físico – é o lugar controlado pelo Estado, de
acordo com ‘suas’ regras, de difícil acesso e, portanto, onde
tudo é possivelmente permitido, até que seja proibido ou re-
primido pela ‘autoridade’, que detém não só o conhecimento
do conteúdo, mas principalmente a competência para a inter-
pretação correta da aplicação particularizada das prescrições
gerais, sempre realizada através de formas implícitas e de aces-
so privilegiado (Kant de Lima, 2001: 109).

A idéia de igualdade associada ao espaço público é percebida de forma
substantiva, promovendo, segundo o autor, a sua apropriação particulari-
zada. O domínio público é, portanto, dessa forma apropriado, seja pelo
Estado ou por outras pessoas autorizadas ou não por ele. Tudo é
imprevisível, tudo pode acontecer, a tudo todos têm direitos mesmo que
o conteúdo lhe seja desconhecido.

No entanto, embora sendo um agente representante do Estado, os
guardas municipais não sentem a sua autoridade reconhecida pelos “came-
lôs”, e julgam que isso ocorre pelos seguintes fatores: baixos salários; falta
de infra-estrutura de trabalho; falta de “uniforme” apropriado; perfil he-
terogêneo dos guardas; desconhecimento do regimento oficial da Guarda
Municipal; ausência de plano de carreira; falta de treinamento apropriado
de como lidar com o público e falta de orientação de como devem atuar.

Não havendo uma identidade institucional clara, a Guarda Municipal
torna-se invisível ou ambígua para a população, comprometendo a possi-
bilidade desta se consolidar como uma das possíveis instituições repre-
sentativas de segurança pública a nível municipal.

Disso decorre que os guardas se sentem freqüentemente desrespeitados
quando estão atuando junto aos “camelôs” da cidade, o que justificaria o conflito
a partir, segundo eles, do desconhecimento que os “camelôs” têm a respeito da
real função dos guardas municipais. O problema se torna mais complexo quan-
do se sabe que nem os próprios guardas conhecem exatamente as regras que
devem orientar a sua ação, sendo esta determinada por uma avaliação imediata e
contextual durante a interação e negociação com os ambulantes.
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Na sociedade brasileira o conflito é visto tradicionalmente de forma
negativa, ele é considerado como uma ameaça à ordem, cabendo às práti-
cas institucionais ocultá-los ou puni-los. Essa fórmula de administrar con-
flitos se caracteriza pela exterioridade, pela generalidade, pela particulari-
dade de sua aplicação e pela autoridade da interpretação, ou seja, trata-se
de tentar resolver os problemas usando regras gerais, aplicadas de modo
particularizado de acordo com a livre interpretação dos operadores do
sistema de segurança pública.

Nesse sentido, espera-se que a Guarda Municipal tenha funções dife-
rentes das polícias, porém que aja da mesma forma, operando como se
fosse uma agência autônoma, a serviço de um Estado encarregado de man-
ter a ordem em uma sociedade de desiguais.

Ao agir no calor da hora, com base em impulsos, reagindo a provoca-
ções, a rua torna-se o  local privilegiado para a ação repressiva sem contro-
le, já que este espaço é visto como a terra de ninguém, o território sem
regras. Ao privilegiar a perseguição dos ambulantes como a prioridade no
controle do espaço público, cabe perguntar se não estamos novamente
diante do processo de implantação da polícia urbana no Brasil, marcada
pela repressão e perseguição irrestrita aos organizadores do movimento
operário, bem como realização do projeto de normalização e controle de
faixas significativas da população trabalhadora e de contenção da
criminalidade urbana (Bretas, 1997; Holloway, 1997; Souza, 1998).

Resta-nos ainda indagar se a dramatização quotidiana dos conflitos de
rua entre guardas e ambulantes não é boa para pensar (Lévi-Strauss, 1975)?
Até que ponto esses conflitos podem explicitar as tensões inerentes a um
processo de urbanização excludente? Até que ponto podem revelar como
esses diferentes agentes sociais constroem suas visões de mundo, toman-
do por base a idéia de que é preciso exterminar os conflitos, ou mesmo os
seus causadores? Trata-se, então, de propor uma análise que considere
que os conflitos não são apenas sinônimos do caos, mas expressões de
reestruturações constantes do espaço público.
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Notas
1. Este artigo foi originalmente apresentado no XXVII Encontro Anual da ANPOCS – GT
Violência, Sociedade e Cultura em 21 de outubro de 2003. Agradecemos as contribuições dos
coordenadores Prof. Sérgio Adorno e Profa. Maria Filomena Gregori.
2. O “rapa” é a denominação dada pelos camelôs aos guardas municipais do Rio de Janeiro, que
passam recolhendo as mercadorias.
3. Este projeto de interveniência técnico-científica do NUFEP/UFF de Diagnóstico dos Proble-
mas, Capacitação permanente e Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal de Niterói
é coordenado academicamente pelas Professoras Ana Paula Mendes de Miranda e Gláucia
Mouzinho, sob coordenação geral do Professor Roberto Kant de Lima.
4. A adoção de um novo uniforme pela GM do Rio de Janeiro levou à criação do apelido de
“Robocop” para os integrantes do Grupamento Tático Móvel, que têm como função combater
os ambulantes.
5. Este programa, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, se constituiu da
participação de 25 guardas que, com suas esposas, residiam em Cieps do município, sendo
responsáveis por jovens entre 7 e 14 anos de idade “que enfrentam problemas familiares”.
6. Estas informações foram extraídas do site da GM-Rio: www.rio.rj.gov.br/gmrio
7. Lonas com cordas nas quatro pontas, que permitem o recolhimento rápido das mercadorias
pelos ambulantes, facilitando assim a fuga com mais facilidade.
8. Estima-se que o efetivo da Guarda Municipal do Rio seja hoje de 5.452 integrantes que atuam
como guardas e 464 funcionários administrativos.
9. De acordo com o decreto de aprovação do Regulamento da Guarda Municipal assinado pelo
Prefeito de Niterói em 8 de agosto de 1969.
10. Do ponto de vista legal, cabe aos fiscais de postura realizarem a apreensão das mercadorias e
fiscalizar o comércio ambulante. O papel do Guarda se restringe apenas a acompanhar esse
processo para assegurar a integridade física do fiscal de posturas.
11. Atualmente, os guardas já possuem uma carteira de identificação. Entretanto, eles reclamam
que a carteira é “feia”, pois se parece com carteira de estudante, não tendo nenhuma semelhança
com as carteiras dos policiais. Segundo alguns, a carteira não lhes confere autoridade.
12. Embora esse trabalho seja oficialmente chamado de “combate ao comércio clandestino”, o
termo mais utilizado pelos guardas era mesmo o “combate ao camelô”.
13. Esta categoria “apoio” refere-se à equipe controlada pela Prefeitura para atuar junto aos
Fiscais de Postura na apreensão das mercadorias dos ambulantes considerados irregulares.
14. A educação em Durkheim constitui-se na forma privilegiada de socialização dos homens, já
que representa a internalização dos traços constitutivos da consciência coletiva, ou seja, é o
processo através do qual o indivíduo internaliza os padrões sociais de agir, pensar e sentir.
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Resumo

O trabalho de policiamento / patrulhamento das vias públicas é consi-
derado o de menor prestígio entre os policiais militares e os guardas mu-
nicipais. Por outro lado, é uma das atividades mais impermeáveis às orien-
tações superiores devido à sua dificuldade de controle. No entanto, este
trabalho é o que torna a ação das duas instituições mais visível à população.

A ação dos guardas municipais em conflitos de rua com “camelôs” aca-
ba por orientar-se mais para a tentativa de assegurar o exercício da autori-
dade per se, do que para efetuar a cobrança do cumprimento da legislação
que regula o uso do espaço público. A principal conseqüência desse tipo
de atuação é o reforço do sentimento de insegurança da população, que
além de não ver resultados no que diz respeito à redução de incidências
criminais, passa a temer também circular nas ruas devido à possibilidade
de ser agredida num desses conflitos.

Desse modo, avaliamos que a ação da Guarda Municipal de Niterói nos
conflitos de rua com “camelôs” não tem sido a da manutenção da ordem
pública através da mediação; ao contrário, assemelha-se a uma briga, na
qual o guarda torna-se mais um agente envolvido no conflito e não um
mediador.

Palavras-chave

“Ambulantes”, “camelôs”, espaço público, Estado, Guarda Municipal,
negociação de conflitos, ordem pública, polícia, segurança pública.
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Abstract

Policing and patrolling in public space have been considered the least
prestigious activities among the police and the guardas municipais. They are
more visible to the society, but difficult to be controlled by its commands.

Regarding the way the guardas municipais work on the streets relating to
the camelôs, its actions have been oriented to reinforce authority. As a result,
it nurtures feelings of fear and insecurity among people who share the
same place with them. Besides, this sort of action does not reduce crimi-
nal incidence.

Therefore, we agree that the procedure taken by the Guarda Municipal
in Niterói within the conflicts with camelôs has not been the maintenance
of public order through mediation. Instead, it is similar to a wrestling
where the guarda does not act as a mediator, but as another element involved
in the conflict.

Key-words

“Ambulantes”, “Camelôs”, Conflict mediation, “Guarda Municipal”,
Public order, Public Security, Public space, State.


