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RESUMO



Este trabalho consiste  no estudo das práticas  cotidianas  da Ronda Ostensiva Municipal  –

ROMU,  da  Guarda  Municipal  de  São  Gonçalo.  A ROMU  se  trata  de  um  grupamento

especializado nas rondas ostensivas dentro da circunscrição do município de São Gonçalo, do

Estado do Rio de Janeiro. 

Minha entrada na Guarda Municipal de São Gonçalo se deu no ano de 2011, e durante esses

quase 6 anos tive a oportunidade de observar de perto e ser perpassado pelos costumes e

práticas da Guarda Municipal de São Gonçalo. Atualmente, como parte da ROMU, grupo

estudado nesse trabalho, avaliei  o método mais  viável para realização deste  trabalho,  que

consistiu nas entrevistas e experiências que serviram como base para realização do trabalho

empírico. 

É importante ressaltar que durante a pesquisa ficou evidenciado a vontade do atual comando

em colocar  a  ROMU na atuação voltada  dentro  do  paradigma repressivo  punitivo,  como

forma de obter reconhecimento perante a população e para as instituições policiais, como um

órgão voltado para a Segurança Pública da cidade.

Palavras Chave: ROMU, Guarda Municipal, São Gonçalo Segurança pública.

ABSTRACT



Thisworkconsistsofthestudyofthedailypracticesofthe “Ronda Ostensiva Municipal” - ROMU,
ofthe  Municipal  Guardof  São  Gonçalo.  ROMU  is  a  groupingspecialized  in  theostensive
rounds  withinthecircumscriptionofthemunicipalityof  São  Gonçalo,  in  theStateof  Rio  de
Janeiro.
My  entrance  in  the  Municipal  Guardof  São  Gonçalo  happened  in  november  2011,
andduringthosealmost  6  years  I  hadtheopportunityto  observe
closelyandbecrossedbythecustomsandpracticesofthe  Municipal  Guardof  São  Gonçalo.  As
partof  ROMU,  thegroupstudied  in  thiswork,  I
evaluatethemostviablemethodtoperformthisworkand  itconsistedofthe  interviews
andexperiencesthatserved as a basis for theaccomplishmentoftheempiricalwork.
It  isimportanttoemphasizethatduringtheresearch  it
wasevidencedthewillofthecurrentcommandtoput  ROMU  in
theactionorientedwithinthepunitiverepressiveparadigm,  as  a
wayofobtainingrecognitionofthepopulationand  for  thepoliceinstitutions  as
anorganfocusedonthecity'sPublic Security.

Keywords: ROMU, Municipal Guard, São Gonçalo, Public Security.
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Introdução

Este trabalho consiste no estudo das práticas cotidianas da Ronda Ostensiva Municipal

–  ROMU,  da  Guarda  Municipal  de  São Gonçalo.  A ROMU se  trata  de  um grupamento

especializado nas rondas ostensivas dentro da circunscrição do município de São Gonçalo, do

Estado do Rio de Janeiro.

A pesquisa nasceu, sobretudo, da minha vontade em investigar as práticas da Guarda

Municipal e a ROMU, grupo do qual faço parte. Incorporei o quadro de guardas municipais

no ano de 2011 e durante esses quase seis anos pude observar que a Guarda Municipal se

tratava de uma instituição com grande relevância para o município desde sua criação, em

1938.  Além  disso,  percebi  que  os  seus  integrantes  seguem  muitas  característicasde  uma

Guarda que é influenciada pelo paradigma repressivo-punitivo,  próprio da doutrina militar

que permeia as instituições de Segurança Pública (Silva, 1996)

A pesquisa consiste  em uma breve  análise  de  três  contextos  históricos  da  Guarda

Municipal de São Gonçalo, a fim de compreender a criação da ROMU e os caminhos que esse

grupamento  percorre  na  tentativa  de  buscar  um reconhecimentoperante  a  população  e  as

outras instituições ligadas à Segurança Pública,  como, por exemplo,  osórgãos policiais. O

primeiro momento consiste na sua criação em 1938 e sua importância para cidade de São

Gonçalo, a segunda consiste nos motivos que levaram a sua extinção em 1994, e o terceiro

momento em 2016 com a criação da Ronda Ostensiva Municipal – ROMU.

A intenção não é aprofundar esses momentos históricos, mas entender como a história

da instituição e suas práticas influenciam diretamente nas ações da ROMU, trazendo à tona

muitas observações para o contexto de segurança pública municipal.

Para  obter  os  dados  contidos  nesse  trabalho,  foram realizadas  entrevistas  com os

guardas  municipais  de  diversos  anos  de  ingresso  na  corporação,  dando  aos  entrevistados

nomes fictícios para preservar a identidade dos agentes. Busquei obter informações sobre suas

práticas e suas expectativas com as ações daGuarda Municipal de São Gonçalo que tenta

retornar a ter  um reconhecimento perante a população da cidade na segurança pública do

município, por meio da criação da ROMU. Além disso, tive conversas informais com alguns

moradores da cidade, quecontribuíramcom informações valiosas,uma vez que as práticas da
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Guarda  de  1938 não foram encontradas  em registros,  somente  na memória da instituição

através de seus agentes mais velhos e moradores da cidade.

A Guarda Municipal de São Gonçalo consiste em uma instituição com 79 anos.Em sua

criação, seu principal papel se destinou a atuação policial dentro do município, com base na

repressão e puniçãoà criminalidade.Essas práticas foram realizadas até o ano de 1994, pois

nesse ano a instituição foi extinta e só retornando em 1998. A partir de então, ela começou a

ter objetivos distintos ao que tinha antes da extinção, procurando atuar na fluidez do trânsito e

administrandoos conflitos na cidade advindos de sua nova atividade. Contudo,os guardas que

se encontram no atual comando da instituiçãosempre se referem a “Guarda Antiga”, como

referência do caminho que a “Guarda atual” deveria seguir, ou seja, buscando ter uma atuação

policial de repressão e punição ao crime. Segundo essa visão, essa forma de agir levaria a

Guarda Municipal de São Gonçalo a ter mais reconhecimento perante a população e, também,

para Polícias Militar e Civil enquanto um órgão preocupado com a Segurança da cidade. Essa

visão do comando culminou na criação da ROMU, com atribuições de policiamento ostensivo

nas ruas da cidade. 

Para explicar esse caminho realizado pela Guarda Municipal, o trabalho foi divido em

sete (7) capítulos.No capitulo um se explora a cidade de São Gonçalo e suas peculiaridades

que levaram a criação da Guarda Municipal.No capitulo dois, se ressalta asinformações sobre

a Guarda Municipal de 1938 até 1985.O terceiro capitulo consiste na análise das ações da

Guarda Municipal e sua aproximação da doutrina militar  na Segurança Pública,  conforme

trabalha Jorge da Silva. O capitulo quatro se trata da Guarda Municipal na atualidade e a

criação  da  Ronda  Ostensiva  Municipal  (ROMU).  O  quinto  capitulo  retrata  a  atuação  no

trânsito e “o desgaste da atuação da Guarda Municipal”. O sexto vai revelar como a lei 13.022

influenciou na Guarda Municipal. E o sétimo capitulo consiste nas práticas que estão levando

a Guarda Municipal a retomar seu papel na segurança pública como antes da extinção.

1. A CIDADE DE SÃO GONÇALO E SUA GUARDA MUNICIPAL

O município de São Gonçalo faz parte do Estado do Rio de Janeiro.Possui atualmente

cinco distritos: São Gonçalo (distrito sede), Ipiiba, Monjolo, Neves e Sete Pontes. Além disso,

a cidade é considerada como uma das mais populosas da região Sudeste do País já que conta
10



com aproximadamente 1.044.058 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE 2014 para

2016.

O município tinha 999.728 habitantes no último Censo. Isso coloca o município na
posição 2 dentre 92 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do
Brasil, fica na posição 16 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é de 4035.90
habitantes  por  quilometro quadrado,  colocando-o na posição  6 de 92 do mesmo
estado. Quando comparado com outros municípios no Brasil, fica na posição 21 de
5.570. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/sao-goncalo.

São Gonçalo foi elevada à condição de cidade em 27 de dezembro de 1929. Logo

depois disso, na década de 1930, iniciou-se a construção do parque industrial, tendo como

referência de seu auge, as décadas de 40 e 50. Nessa época, o município ficou reconhecido

como um dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, pois era responsável por mais da

metade da arrecadação dos impostos do Estado. A página oficial da prefeitura1, por exemplo,

indica  que  “no período da II  Guerra  Mundial  (1939-1945) São Gonçalo  cresce  de  forma

meteórica. Suas grandes fazendas vão aos poucos sendo desmembradas em sítios, chácaras e

terrenos de uso urbano”.

Em  1955,  o  município  iniciou  seu  processo  de  urbanização,  com  calçamentos  e

asfaltamento das vias que ligam o município a Niteróie ao centro do bairro de Alcântara.

Apesar disso, em 1970, aconteceu uma de decadência do parque industrial por falta de obras

de infraestrutura e saneamento básico na cidade (Rocha, 2015). Como consequência desse

declínio  da  produção industrial,  aumentou o  número de  desempregados.  Por  conta  disso,

assim como afirma a autora Talitha Rocha (2015), 

“O descompasso entre a grande procura de empregos e a pouca oferta fez com que a
população passasse a procurar empregos na capital do estado e, também, na então
capital  federal,  Rio  de  Janeiro.  Em  consequência,  São  Gonçalo  passou  a  ser
conhecida como uma “cidade dormitório” (Rocha, 2015, p.35)”

Assim como Rocha (2015) trabalhou a respeito  do nome “cidade  dormitório”,  ela

também fez referência a outras categorias que fazem alusão a nomeações que São Gonçalo

recebeu ao longo de sua história.  Para o trabalho em questão,  as análises realizadas  pela

autora supracitada, assim como pontos importantes da história do município, são importantes

para pensar sobre a criação da Guarda Municipal e sobre os papéis que essa instituição teve ao

longo dos anos. Por conta disso, na próxima parte desse trabalho será feito um levantamento

1 http://www.saogoncalo.rj.gov.br.Visto em 17/06/2017
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histórico da corporação para refletir sobre as identidades que a GMSG assumiu em diversas

épocas.

2. SOBRE A GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO–GMSG2

Neste  tópico  será  abordado  um  levantamento  histórico  da  corporação,  de  modo

entender quais são as identidades que a corporação já assumiu ao longo dos seus 79 anos de

história. Parto do princípio dito por Geraldo Teruya (2001)3 de que a História seria um estudo

do passado para entender o presente. Por isso, procurei fazer um detalhamento sobre a Guarda

Municipal de São Gonçalo, uma vez que considero o passado da instituição importante para

compreendermos o movimento atual da corporação. 

As  hipóteses  aqui  levantadas  são  realizadas  por  aproximação  de  datas  e  relatos

realizados em entrevistas aos guardas municipais e a pessoas que moram na cidade, uma vez

que não foram encontrados documentos e nem pessoas vivas que pudessem contar  o que

exatamente ocorreu na cidade no ano de criação da Guarda Municipal. Tendo como referência

empírica mais próxima relatos que datam aproximadamente dezesseis (16) anos após período

de criação.

Muitos guardas afirmam que a GMSG “está retomando suas origens, seu lugar dentro

da segurança pública”.  Para entender que lugar é esse é preciso,  primeiramente,  entender

quais papéis obtinha anteriormente, o porquê os guardas deixaram de ocupar esse lugar e os

motivos que estão levando as mudanças institucionais.

Os guardas que hoje fazem parte do comando e dos demais lugares de controle da

instituição  fazem parte  dessa  história  e  influenciam diretamente  nos  contornos  atuais  da

guarda municipal. Por conta disso, contar essa história com seus detalhes vai dar dimensão de

que Guarda Municipal de São Gonçalo estou falando e qual caminho a instituição percorreu

para tentar recuperar uma identidade perdida dentro da segurança do município. 

2.1. O princípio

2 A partir desse momento a Guarda Municipal de São Gonçalo será representada pela sigla “GMSG”.

3http://www1.folha.uol.com.br/fsp/fovest/fo0609200110.htm . Visto em 18/06/2017
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A Guarda Municipal de São Gonçalo foi criada em períodos de grande crescimento da

cidade, como já mencionado no tópico anterior. Elafoi instituída pelo ato nº 27 de julho de

1938,  e  nº  36,  de 30 de  agosto de 1938,  sancionados  pelo então prefeito  Eugênio Sodré

Borges.

Como visto na história da cidade, o município teve grande crescimento econômico e

populacional durante o período em que a Guarda Municipal foi criada, masnão é possível

afirmar se esse foi o motivo principal da criação da mesma.

Entretanto,  uma informação dada por um antigo guarda municipal  aposentado que

entrevistei,  que entrou no ano de 1953, é possível refletir  sobre os motivos de criação da

instituição.  Esse  guarda  afirma  que:  “o  município  não  tinha  polícia  militar”  e,  por  esse

motivo, talvez, se fizesse necessária a criação de um organismo que se tivesse como função a

proteção  das  pessoas  e  autoridades  de  uma  cidade  em  pleno  crescimento  econômico  e

populacional.

No dia 05 de junho de 2017 foi realizada uma entrevista com o guarda municipal

aposentado Sr.  Juvenal  Ferreira  Baptista,  o guarda mais antigo ainda vivo.  O Sr.  Juvenal

entrou na guarda em 9 de fevereiro de 1953, e tinha 22 anos de idade.Nessa época, a forma de

ingresso se fazia por contrato, com indicações de amigos e políticos.  O guarda aposentado

informou que “os  guardas  eram pegos  no laço”,assim como aconteceu quando entrou  na

instituição.  Ele afirmou, ainda, que o ingresso, na época, não tinha treinamento, não havia

período de recrutamento ou orientação sobre o trabalho, apenas recebiam o nome do local

onde deveriam estar para cumprir suas jornadas de trabalho.

Pesquisador: como era realizado o treinamento em 1953, época que o Sr. entrou na

Guarda?

GM Juvenal: recebíamos a farda e nos mostravam uma caixa com revolveres calibre

38 e 32 para escolhermos, quase todos sem manutenção.

Nessa  época,  o  armamento  utilizado  e  disponível  na  corporação  consistia  em

revólveres calibre 38 e 32. Já nas décadas de 1970 e 1980 entraram em cena as carabinas

semiautomáticas Urko, calibre 22, e outra arma de cano longo que o guarda não soube dizer

ao certo de que modelo se tratava.

13



Figura 1: Imagem de revolver cal. 38

Figura 2: Imagem de espingarda cal. 22 URKO 

Fonte: bp.blogspot.com – acessado em 23/06/2017 

Como procuro  demonstrar,  a  Guarda  Municipal  de  São  Gonçalo  se  trata  de  uma

instituição que acompanhou mudanças importantes durante o desenvolvimento do município.

Por  isso,  assumiu  também  papéis  importantes  no  que  se  refere  à  segurança  da  cidade,

principalmente, se consideramos o crescimento populacional nas décadas de 40 e 50, como já

citados.

Em se tratando da atuação da GMSG a partir de 1953, a entrevista realizada com o

guarda Juvenal me ajudou a obter mais informações a respeito dos papéis que a Guarda tinha

nessa época. 

-Pesquisador: O Sr. realizava que tipo de trabalho na cidade em 1953?
-GM Juvenal: Nós erámos a polícia!
-Pesquisador: não havia polícia militar na cidade? 
-GM Juvenal: não, a polícia era a Guarda, tinha a polícia civil no bairro de neves
também, e quase sempre trabalhávamos juntos.

14
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O relato do guarda municipal aposentado leva a crer que a Guarda Municipal de São

Gonçalo era de suma importância para conter as desordens urbanas que poderiam ocorrer em

uma cidade em pleno desenvolvimento.

O  Gm  Paulino  e  Shafer,  há  32  anos  na  Guarda  Municipal,  descreveram  que  a

instituição era responsável pela proteção da casa do prefeito no ano de 1986.Nessa época em

que entraram na corporação, havia, somente, 100 guardas na cidade. Eles contaram também

que  realizavam  trabalhos  de  “custodia  de  presos”,  que  consistia  em  vigiar  o  preso  em

hospitais,  e  transferências  de  presos  nas  delegacias  que  se  encontravam na  cidade.  Esses

relatos mostram uma Guarda envolvida na segurança e reconhecida pela polícia civil, atuando

sempre que preciso em conjunto, legitimando assim a participação ativa da GM na cidade.

O uniforme utilizado  na  época  tinha  certa  semelhança  com fardas  militares,  mais

precisamente  o  exército,  o  que  dava  a  Guarda  Municipal  de  São  Gonçalo  um  possível

referencial das instituições militares.

Figura 3 - Soldados do Exército BR, década de 50

Fonte: Wp.com - acessado em 21/06/2017Figura 4 - Agentes da GMSG, década de 50

Fonte: acervo da GMSG
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Afigura3 foi  retirada da internet  e a  4  pertence ao acervo do guarda Ribeiro,  que

trabalha no almoxarifado e responsável pelo setor de informática da Guarda Municipal de São

Gonçalo.A semelhança das vestimentas era  tão grande que o GM Rabelo afirma que,  em

1998, o batalhão do exército mandou um comunicado informando que a GMSG não poderia

mais fazer uso do uniforme semelhante ao que era usado pelos militares.

De acordo comSilva (2002), na época da segunda guerra mundiala “cidade contava

com um Regimento de Infantaria (o 3º RI, que depois mudou o nome para 3º BI, Batalhão de

Infantaria), este contava com soldados das três Forças Armadas que lá treinavam”.

Contudo, a aparência do uniforme com as forças militares não era a única coisa que

aproximava essas instituições, tendo também em comum a doutrina militar de repressão e

punição no que diz respeito ao enfrentamento e erradicação da violência.

O patrulhamento era realizado por meio de bondes que cortavam a cidade de São

Gonçalo.Os guardas  antigos  relataram que faziam o  patrulhamento  compreendido entre  o

bairro de Neves até Alcântara, que compreende uma distância de 15,9Km tendo suas atuações

concentradas nos centros.

Figura 5: Bonde em frente ao antigo fórum de São Gonçalo durante a década de 50.

Fonte: Acervo de fotografias de Allen Morrison,  Augusto Malta,  Wanderley Duck, CarlheinzHahmann, Willian Janssen,
Raymond DeGroote, J.R. William e Earl Clark.

2.2. Período de 1964 a 1985 
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Esse período de 64 a 85 representa para o município um grande crescimento de forças

militares  nas ruas.Contudo,  essa mudança no efetivo de militares das forças  armadas não

mudou a dinâmica do trabalho dos guardas municipais, pois havia ainda dificuldades para

deslocar militares para o município.

No ano de 1974 foi inaugurado a ponte Rio-Niterói, o GM jeronimo afirma que foi

depois da inauguração da ponte que foi introduzidono município o 7º Batalhão de Polícia

Militar.

Durante  o  período  compreendido  como  “anos  de  chumbo”,  a  cidade  tinha  uma

aproximação  relevante  com  os  governos  militares,  Silva  (2002)  relata  que  o  governo

municipal de São Gonçalo estava em sintonia com o regime militar.

A construção da Praça do Ex-Combatente foi uma das formas de expressão política a

aliança com o poder municipal, sua construção só foi possível graças ao dinheiro

público. Os ex-combatentes aproveitaram dessa aliança para poderem preservar sua

memória, além disso, os grupos políticos locais tentaram demonstrar a aliança com o

governo federal, que era governado por militares (Silva, 2002- p.12).

Em entrevista  com guardas  antigos,  estes  afirmaram que  durante  esse  período  os

policiais  militares  foram ganhando mais  destaque na cidade,  contudo a  guarda  municipal

continuou com suas atividades de policiamento normalmente. 

3. A GMSG E A DOUTRINA MILITAR 

Desde  o  início  de  sua  criação,  a  GMSG foi  influenciadapelo  referencial  punitivo

repressivo, parte da doutrina militar, adotando, durante seu percurso histórico, características

dessa doutrina.Jorge da Silva (1996) já apontou que, a doutrina militar está baseada em um

princípio do enfrentamento ao inimigo, cujo objetivo é a extirpação do crime e a erradicação

da violência.

Autores como Vargas e Junior (2009), descrevem como algumas GuardasMunicipais

no contexto nacional extravasam seus mandatos constitucionais. De acordo com as análises

dos autores, a GMSG assumiria o papel de “Polícia Municipal” de sua criação em 1938 a

1994, atividade essa voltada para o policiamento ostensivo, que consistiria no patrulhamento

das ruas, buscando aplicar a lei.

17



Contudo,  é  importante  ressaltar  que  a  GMSG  não  extravasa  suas  funções

constitucionais antes de 1988, ano que corresponde a criação da nova constituição, mas fazia

aquilo que fora criada para fazer, o patrulhamento das ruas na cidade.

Uma vez que a constituição de 1988, delega as Guardas Municipais no artigo 144

inciso 8 o seguinte texto:“Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à

proteção de seus bens, serviços e instalações”, dessa maneira não comtemplando as ações já

realizadas pela GMSG no patrulhamento ostensivo das ruas.

Desde 1953, de acordo com guardas antigos, a GMSG tinha fama de “matadores”,

aplicando as próprias leis  nas ruas,  fama essa que deu a origem a um possível  grupo de

extermínio chamado de “bando do capuz”.

Ao perguntar  a guardas da época sobre o tal  “bando do capuz”,  fui  orientado por

outros  guardas,  a  não  realizar  muitas  perguntas  sobre  o  assunto,  a  fim  de  não  causar

problemas pessoais aos guardas envolvidos e a minha própria segurança. 

Nesse momento, percebi que realmente se tratava de algo real e que a fama da GMSG

não era algo inventado para desmoralizar a instituição.Tive relatos que muitos guardas foram

condenados e presos, e alguns absolvidos por falta de provas.

Em entrevista com o guarda Juvenal, foi perguntado sobre o “bando do capuz”, sua

reação  foi  de  silêncio  e,  posteriormente,  disse  para  mim que  não sabia  de  nada  sobre  o

assunto.Quando  realizei  essa  pergunta,  o  mesmo  assumiu  uma  reação  de  esquiva,

demonstrando receio em dizer qualquer coisa sobre o assunto.

Moradores do bairro de Neves, como o Sr. Matheus, de 70 anos de idade, nascido e

criado no município, afirma que tinha a “Kombi Branca” ou “carro da Linguiça” que, por

onde entravam, causava pânico entre a “vagabundagem”.Mas, ao mesmo tempo, esse senhor

também  afirma  que  se  sentiam  seguros  com  os  guarda  municipal  nas  ruas,  devido  ao

patrulhamento constante que existia, coisa que, segundo ele, não acontece hoje com a falta de

policiamento na cidade.

Os guardas não tinham mecanismos eprotocolos de atuação que orientavam suas ações

e, por isso, agiam conforme seus próprios valores. Enquanto alguns guardas que conversei
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nunca deram um disparo com suas armas, outros admitiam que já trocaram tiros várias vezes.

O próprio Juvenal foi baleado duas vezes em serviço.

Essas  características  eram  latentes  em  qualquer  guarda  da  época  que  conversei,

ficando claro o papel punitivo repressivo que assumia a GMSG desde sua criação, até 1994,

ano de sua extinção.

3.1. A Extinção da GMSG em 25 de Outubro de 1994

A GMSG passou por um período de extinção que foi de 1994 a 1998, os motivos que

levaram a essa extinção não são muito claros.  Posteriormente a  extinção,  muitos guardas

foram cedidos a outras secretarias da prefeitura.

Em relação aos motivos que levaram ao fim da instituição, o GM Solano afirma que

“uma equipe de  guardas  em serviço,  pegou o sobrinho do prefeito  fumando maconha na

prefeitura  municipal”.  Esse  episódio,  de  acordo  com os  guardas  mais  antigos,  levaram o

prefeito a criar um desafeto com a corporação.Contudo, outros guardas afirmaram que era

necessária  essa  extinção.  Um guarda antigo afirma que os  agentes  estavam “sem limites,

agiam de formas rudimentares, eram agressivos e truculentos”.

Conversando com um guarda há 32 anos na instituição, ele contou que, certa vez, em

seu patrulhamento, uma senhora chegou perto dos guardas se queixando sobre a enfermidade

de seu cachorro de estimação.Seu colega, já sem paciência com as queixas da senhora, sacou

sua arma e efetuou um disparo na cabeça do animal. 

O  caso  acima  é  um  dos  vários.Outro  caso  que  os  guardas  antigos  comentam,

afirmando que a própria atuaçãodos guardas terem sido o estopim para extinção da GMSG,

foiquando uma mulher, de aproximadamente 30 anos, chegou muito assustada e chorando

para os guardas que efetuavam o patrulhamento próximo a prefeitura da cidade, se queixando

de  agressões  que  tinha  recebido  de  seu  companheiro.No  momento  em  que  a  equipe  se

deslocou ao encontro do agressor, aconteceu umadiscussão e desentendimento com o homem

e umguarda assassinou o agressor na luz do dia, havendo diversas testemunhas.
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A extinção veio no mesmo mês do ocorrido e, durante esse período, a polícia militar

cresceu  no  município,  assumindo  postos  e  policiando  áreas  até  então  patrulhadas  pelos

guardas municipais.A polícia militar, nessa época, também era responsável pela organização

do trânsito na cidade.

4. GMSG NA ATUALIDADE

A reativação  da  GMSG ocorreu  em 1998  e,  hoje,  conta  com um efetivo  de  333

agentes. Desse total, 145 guardas, aproximadamente, trabalham diariamente; 10 guardas estão

em licença médica mensalmente; 30 estão em regime de férias e, aproximadamente, 15 estão

em licença prêmio (licença concedida após 5 anos de trabalho que são gozadas por 3 meses

seguidos).

Esse efetivo é distribuído nos serviços de trânsito, grupos especializados motorizados,

em setores com guardas a pé, postos fixos, ronda escolar, Grupamento de Intervenção tática –

GIT e, atualmente, a ROMU, grupamento que discorrerei com mais detalhes a seguir.

4.1. A Ronda Ostensiva Municipal - ROMU

A Ronda Ostensiva Municipal– ROMU, exerce na cidade o patrulhamento das vias,

focando suas ações no enfrentamento ao crime, como furtos, danos ao patrimônio público,

agressão ao funcionário público municipal,em uma tentativa do atual comando de retornar as

atividades  de policiamento ostensivo,  tal  como seria  o  papel  de uma “Polícia  Municipal”

(Vargas e Oliveira Júnior, 2010).

A ROMU conta hoje com o efetivo de 24 agentes, distribuídos em uma escala de

serviço de 24H (um dia) por 72H de descanso (3 dias). Cada plantão conta com 3 agentes,

dividido em motorista, líder e apoio.Por dia são duas equipes de serviço, contando com uma

localizada na 3º Inspetoria da guarda municipal, no centro da cidade de São Gonçalo, e a outra
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localizada na 2º Inspetoria no centro do bairro do Alcântara4, ambos locais de grande fluxo de

pessoas.

Quando conversei com o coordenador do grupamento, ele me explicou que onome

“ROMU” já traz a intenção do atual governo municipal e comando da Guarda que, segundo

ele, seja uma instituição atuante na ostensividade e me explicou da seguinte forma, usando o

nome do setor: 

“Ronda: visita ou inspeção cujo intuito é manter a tranquilidade pública. Serviço de
vigilância noturna em cidades, em grandes espaços físicos.

Ostensiva:  Que  se  mostra  exageradamente;  feito  para  chamar  atenção.  De
intervenção instantânea; de ação imediata, sem demoras:...

Municipal: dentro dos limites municipais”.

Os  significados  foram  retirados  pelo  entrevistado  no  dicionário  online  “DICIO”5,

ficando, dessa forma, exposto a intenção do grupamento ROMU e suas atividades realizados

dentro do município.  

Os patrulhamentos são realizados com maior frequência nas principais vias que cortam

o centro da cidade de São Gonçalo,  pela equipe responsável por essa área,  e o bairro de

Alcântara, pela equipe localizada nesse bairro, como na imagem abaixo:

4A GMSG tem atualmente três inspetorias, que consistem em postos avançados para auxílio aos guardas.

5https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=ostensiva. Acessado em 17/07/2017. 
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Figura 6 Mapa das rotas feitas pelos integrantes da ROMU.

FONTE: https://www.google.com.br/maps/@-22.8366154,-43.0849772,13z

O  dia  da  ROMU  é  iniciado  com  a  verificação  dos  equipamentos  como  a  Spark

(armamento de eletrochoque), bastões, e as viaturas utilizadas no patrulhamento6. 

Durante o cotidiano de trabalho, existem as rotas pré-estabelecidas pelo coordenador,

através  da  análise  pessoal  do  mesmo  sobre  a  localidade,atendendoas  regiões  com  maior

incidência  de  crimes  de  menor  potencial  ofensivo  como,  por  exemplo,  furtos  de  celular,

bolsas, carteiras. Além disso, atendemos, também, asocorrências dos vários prédios públicos

da cidade, que vão desde a prefeitura até unidades de saúde, pronto socorro central, unidade

infantil,  centros  de  referência  psicossocial-CAPS,  dentre  vários  outros  localizados  na

municipalidade.

As maiores ocorrências ainda são as mediações de conflitos nas unidades de saúde do

município e em unidades que são realizadas atendimento ao público,  que muitas vezes se

exaltam reclamando e agredindo funcionários públicos e causando danos ao patrimônio, as

demais são crimes de furto, roubos, tentativas de assalto, apoio aos demais guardas que se

encontram em alguma situação de risco, como agressão ou distúrbios urbanos envolvendo
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risco  a  integridade  dos  demais  agentes,  encaminhamento  de  vítimas  de  algum  crime  a

delegacia de polícia civil, dentre outros.

Todo deslocamento é feito o mais rápidopossível e respeitando, também, as limitações

do grupamento. As limitações se referem a casos que envolvem armas de fogo, uma vez que

durante  o  acionamento  são  realizadas  algumas  perguntas  a  fim  de  saber  que  tipo  de

abordagem será realizada, constatando a presença de armas de fogo a equipe entra em contato

com a central 190 da polícia militar, ou orienta a solicitante que faça a ligação 190.

A ROMU é acionada via rádio de comunicação, e por meio de um telefone celular que

fica  de  posse  do  líder  ROMU  São  Gonçalo,  as  pessoas  que  tem  o  número  da  ROMU,

normalmente são de servidores que trabalham em repartições públicas, como pronto socorro

infantil.

Contudo,  o  comandante  já  expressou  sua  vontade  em  armar  a  ROMU,não  só  o

grupamento, mas como toda a corporação.No evento de formatura em comemoração aos 79

anos da GMSG, encontrava-se o vice-prefeito, representando o prefeito, o comandante do 7º

batalhão  de  Polícia  Militar  e  outras  autoridades.  Nesse  evento,  o  vice-prefeito,  em  seu

discurso,  demonstrou  o  alinhamento  com a  vontade  do  comandante  em armar  a  Guarda

Municipal.  Apesar  disso,  muitos  agentes  já  demonstraram  descontentamento  com  a

possibilidade das mudanças das funções, relatando o medo e os riscos que irão enfrentar com

essas atividades voltadas para o policiamento com foco o crime e explicando que não tinham

essa preocupação com as atividades realizadas no trânsito. 

5. ATUAÇÃO NO TRANSITOE O “desgaste da atividade do guarda municipal”

Durante os últimos 20 anos, a GMSG teve, em diversos governos, a missão de dar

fluidez ao “caótico trânsito da cidade”. Essa expressão éutilizada por moradores da cidade e

pelos  próprios  guardas  que,  durante  anos,  vem  atuando  na  “tentativa”  de  resolver  esse

problema.Contudo, alguns guardas relatam que essas atividades relacionadas ao trânsito da

cidade desgastaram a imagem da GMSG dentro do contexto de segurança pública, uma vez

que a imagem construída, após 1998, foi cada vez mais associada a “guardinhas de trânsito”.

Em uma conversa com o guarda Roberto, há 5 anos na instituição, ele disse que essa

imagem ainda é amplamente influenciada sob o olhar da mídia local, já que foram realizadas
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reportagens  que  colocam  os  agentes  em  uma  situação  vulnerável  e  que  acabaram  por

contribuir com o desgaste da atividade do guarda municipal. 

Figura 6: Reportagens realizadas pelo Jornal Extra no Mês de Julho de 2017

Fonte: Foto Retirada por Leandro N. Costa, da versão impressa do Jornal Extra.

As reportagens denunciam a falta de fiscalização das viaturas da GMSG, uma vez que são

utilizadas para deslocamento e fiscalização do trânsito. No texto das matérias, elas enfatizam a

situação irregular que as viaturas de toda corporação se encontram e o índice elevado de multas

por  estacionamentos  irregulares.  Denunciando,  dessa  forma,  a  falta  de  lugares  para

estacionamentos públicos e a quantidade de estacionamentos privados dentro da cidade.

Quando as notícias chegaram em um grupo do  whatshapp dos guardas, muitos tentaram

encontrar  soluções  para  esses  problemas  denunciados  pela  mídia.Os  agentes  que  entraram na

guarda  após  1998,  sem  a  função  de  “polícia  municipal”  (Vargas  e  Oliveira  Júnior,  2010),

incentivavam umas ações educativas, enquanto outros agentes antes de 98, assumiam em suas

palavras formas mais repressivas. 

- guarda antigo: vocês me desculpem, mas esse papo de “trabalho educativo” a ronda
escolar já faz e aonde tem que fazer: nas escolas, para crianças e jovens. Nas ruas, para
quem dirige ou pilota não tem que ter conversa. É repressão mesmo! Todo mundo sabe e
conhece leis, placas, calçadas, esquinas... 

Esse pensamento está relacionado ao paradigma repressivo punitivo, próprio da doutrina

militar (Silva, 1996) ecaracterísticas de uma época em que a GMSG atuava no patrulhamento da

cidade.A consequência dessa divulgação negativa realizada pela mídia, afirma o GM Vinicius,

produz uma sensação de que o “trabalho dos agentes da Guarda Municipal  é algo ilegítimo”,
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ocasionando diversos problemas no que se refere o reconhecimento de suas ações como válidas e

relacionadas as atividades de Segurança Pública

Uma das formas de desvalorização da função é a expressão “guardinha de trânsito”,

utilizadas por motoristas para depreciar as atividades dos guardas.Ao tentar aplicar minhas

atribuições, tive a sensação de escutar essa expressão diversas vezes. Meu contato com ela me

deu a dimensão com a realidade até, então, apenas relatadas por “colegas de farda”. Um dos

fatos se passou no setor 42B, setor que corresponde Av. jornalista Roberto Marinho, bairro do

Rocha, na altura do mercado Guanabara, conforme descrevo no relato abaixo: 

Efetuei uma notificação de um veículo que estava em local irregular, o motorista já
veio em minha direção dizendo as palavras “seu Guardinha”, o Sr. Me multou?

Guarda- sim Sr. Está notificado.

Motorista- quem é você para multar meu carro? Você sabe com quem está falando?

Guarda: com um motorista infrator 

Motorista:  Pensa que é polícia!

Rocha  (2015),  constatou  em  sua  pesquisa  esse  desgaste  na  atuação  dos  agentes,

relatando muito bem em sua dissertação como a expressão “guardinha” trazia o desconforto

entre os guardas: “o uso dessa expressão, está relacionado a uma desconsideração do guarda

municipal e a uma desvalorização de sua identidade, o que, de certa forma, caracteriza um

insulto moral” (Rocha, 2015, p.115).

Além  disso,  é  importante  considerar  que  o  sentimento  que  se  manifesta  nesse

momento é de uma diminuição da sua função como agente público encarregado de aplicar a

lei. Da Matta afirma que “... o poder da identificação vertical é proporcional à "altura social"

do dominante. Quando mais alta sua posição, mais impacto ganha o uso do "sabe com quem

está falando?" (Da Matta, 1983, p.10;11).  Fui descobrir mais tarde que o motorista era um

policial  militar  e  o  mesmo,  provavelmente,  se  sentiu  superior  a  minha  atuação  naquele

local.Para além disso, ele não viu a Guarda Municipal como uma instituição policial.

Esse tipo de abordagem feita aos guardas municipais parece ser algo comum entre os

agentes, uma vez que quase todos os guardas que tive oportunidade de conversar relataram

histórias parecidas.Um guarda antigo afirma que, anterior a 1998, “a guarda era respeitada e

temida” e o uso da palavra “guardinha” não acontecia.Mas, após anos de trabalho fora do
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contexto de enfrentamento a criminalidade, essa expressão se tornou comum no dia a dia do

agente.

Portanto,  é  importante  perceber  que  alguns  guardas  consideram que  a  atuação  da

GMSG  na  organização  do  trânsito  da  cidade  não  estaria  relacionada  à  Segurança

Pública.Segundo essa visão que corrobora com a doutrina militar na Segurança Pública (Silva,

1996), o exercício de combate à criminalidade com base em valores repressivos e punitivos

seria  a  atividade  fim  das  instituições  nessa  área.  Desse  modo,  conforme  as  entrevistas

realizadas com os guardas antigos, esse seria o papel da Guarda Municipal antigamente e seria

essa  função  de  combate  repressivo  que  fazia  com  que  ela  fosse  “respeitada”  perante  a

população. O trabalho da GMSG no trânsito teria, assim, “desgastado a atividade do guarda

municipal” e seria preciso, então, que a instituição “retomasse o seu lugar de origem e seu

lugar na Segurança Pública”.

6. LEI 13.022/14 E SEU REFLEXO NA GMSG

Para compreender o surgimento da ROMU, é importante falar sobre a lei 13.022/14,

que se trata do estatuto geral das Guardas Municipais. Essa lei, de acordo com Mello (2014),

antes mesmo de ser sancionada foi elaborada “várias proposições à elaboração de um estatuto

para as guardas municipais”.A autora ainda afirma que “desde a PL 266/1989”, o texto do

então Deputado Federal de São Paulo pelo PMDB, Gerson Marcondes foi por muitas vezes

apreciado pela câmara, porém arquivado diversas vezes.

Contudo, em 8 de agosto de 2014, o estatuto foi sancionado pela então presidenta

Dilma  Rouseff.  Esse  fato  provocou  grande  euforia  entre  os  agentes  da  GMSG  e  tive  a

oportunidade de presenciar os movimentos que ocorreram na instituição após esse evento.

Entre os anos de 2014, 2015 e 2016 ocorreram diversos movimentos na corporação

que tinham como foco o cumprimento da lei 13.022/14 e melhorias com relação a condições

de trabalho.Algumas passeatas foram mobilizadas pelos próprios guardas e com a adesão de

quase trezentos agentes, contando também com guardas aposentados.Estive presente nessas

passeatas e tive a oportunidade de fazer alguns registros.

26



Nesta época, a instituição se encontrava com muitos problemas estruturais, tais como,

falta  de  equipamentos,  fardamento  novos,  viaturas  sem  condições  de  uso.Além  desses

problemas  encontrados,  havia  a  cobrança  da  implementação  da  Lei  13.022/14  que

determinava  dois  anos  para  implementação,  sendo  em  agosto  de  2016  o  limite  da  sua

implementação no município.

Figura 7- Passeatas na rua Feliciano Sodré, próximo a prefeitura durante greve da GMSG.

Fotografia de Leandro costa em 2015.

Figura 8 -  passeatas na rua Feliciano Sodré, próximo a prefeitura durante manifestação da GMSG

Fotografia de Leandro costa em 2016.

Essas manifestações ocasionaram bastante desconforto ao Gestor Municipal, que na

época era o então Prefeito NeiltonMullin. Nas escadarias da prefeitura eram pronunciadas

palavras de ordem e de explicações para a população sobre a realidade da instituição com

relação à precariedade dos equipamentos utilizados no serviço.

“No mês de outubro de 2014, meses depois da aprovação da lei 13.022, os Guardas
Municipais de São Gonçalo, fizeram uma grande paralisação, momento importante
para categoria que estava descontente com a falta de seriedade com a corporação por
parte  da  administração  pública,  pois  a  anos  sem  investimentos,  a  Guarda  se
encontrava sucateada e abandonada. Neste Momento houve a participação quase que
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integral da corporação...  “ (publicação retirada do grupo do facebook da GMSG.
https://www.facebook.com/groups/guardamunicipalsg/search/?query=No%20m
%C3%AAs%20de%20outubro%20de%202014%2C%20. Acessado em 03/08/2017.

Em um segundo momento,  no ano de 2016,  além de ainda  cobrarmos as  mesmas

reivindicações de 2015, a corporação queria que o comandante da instituição fosse um guarda

municipal de carreira,  isso,  porque,  quem estava no comando era um Sargento da Polícia

Militar.  Esse fator  desagradava boa  parte  dos  agentes,  já  que  suas  mudanças  nas  escalas

desfavoreciam os guardas antigos. Essas modificações implementadas pelo então comandante

invertiam a hierarquia de tempo de serviço, procurando colocar os guardas com pouco tempo

na instituição em escalas privilegiadas (tais como,a escala de 24 horas de trabalho por 72

horas de descanso)e os guardas mais antigos em setores como os de trânsito, com escalas

diárias sem folgas.

Além disso, a lei 13.022 previa que o comandante fosse um guarda municipal e não

mais  militares  integrantes  de  outras  forças,  conforme  é  possível  ver  no  capítulo  da  lei

destacado abaixo:

CAPÍTULO IV

DA CRIAÇÃO

Art. 9o A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira
única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. 

As  reivindicações  resultaram  na  conquista  do  comando  próprio  e  a  mudança  do

uniforme que era da cor Caqui,  para Azul  Marinho. O novo comandante fez uma grande

formatura para marcar  a conquista,  marcando sua entrada com a mudança do fardamento

como primeiro movimento da implementação da lei 13.022/14, que sugere o azul marinho

para as guardas municipais de todo território nacional.
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Figura 9

Fonte: http://www.portaloguarda.com.br/portal/?p=1439. Acesso em 05/7/2017.

Com a  saída  do  comando  formado  de  policiais  militares,  a  Guarda  passou  a  ser

operada, então, por um integrante de carreira. Contudo, a novacomandante não ficou muito

mais  que três meses,  pois  era  indicação do governo NeiltonMulin.  Porém,mesmo ficando

pouco tempo no comando da instituição, a guarda iniciou um trabalho com os agentes que

atuavam na praça “Zé Garoto”7, para uma atuação mais envolvida no enfrentamento ao crime,

combatendo, em primeiro momento,  o consumo e venda de drogas dentro da praça.  Esse

trabalho desenvolvido pelacomandante gerou, posteriormente, o grupamento que, mais tarde,

veio a se tornar a ROMU.

7. “RETOMANDO  SEU  PAPEL  DE  ORIGEM  E  SEU  LUGAR  NA  SEGURANÇA

PÚBLICA”.

Após eleição para prefeito ocorrida no final de 2016, a GMSG começa a ganhar novos

contornos na mudança de suas atividades principais e de seu foco de ação.Junto com essas

mudanças,  surgiram também muitas  incertezas  direcionadas  a  forma  de  atuação  no novo

governo municipal.  Desde o início dessa gestão,  o prefeito já  deixou claro que a Guarda

Municipal atuaria em conjunto com a polícia militar, polícia civil e outras forças de segurança

no combate à criminalidade.

A troca do uniforme, como já citado, trouxe bastante anseios a alguns guardas, que

temiam serem confundidos com policiais militares pela similaridade com as cores.Contudo, a

7 A praça é uma das mais antigas da cidade, está localizada próximo a igreja matriz da cidade, símboloe cartão 
postal da cidade.
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nova cor foi aprovada em uma votação interna, demonstrando a influência,ainda, da Guarda

que existiu antes de 1998. Conversando com alguns guardas antigos, relataram que a mudança

da cor iria dar mais respeito devido à similaridade com a Polícia Militar.

A intenção de parecer com policiais militares parece uma tentativa de alcançar um

“respeito” perdido entre os agentes perante a população, uma vez que essa instituição parece

representar grande influência e, consequentemente, uma referência na corporação.

- guarda antigo: estamos retomando os espaços perdidos. E a mudança
da farda faz parte do processo.

O que o guarda quis dizer é que essa primeira ação seria um passo para a instituição

“retomar seu lugar de origem e seu lugar dentro da Segurança Pública”. Isto é, através dessas

mudanças, retornaria ao caminho de uma Guarda influenciada pela doutrina militar, como diz

Jorge  da  silva  (1996),  voltada  para  o  enfrentamento  direto  a  criminalidade,  por  meio  da

incorporação do paradigma repressivo-punitivo.Conduzidos por esta direção, a GMSG acaba

assumindo riscos. Pude perceber isso quando um guarda, que trabalha atualmente na ROMU,

me contou o seguinte caso: 

- Guarda há 20 anos (membro da Romu): recebi uma denúncia que um
médico  falso  estava  atuando  em  um  hospital,  levado  pela  emoção
peguei  a  viatura,  e  fui  com  a  denunciante  até  o  hospital,  quando
percebi  estava  em Niterói,  ...  no  final  da  história  a  diretora  do  tal
hospital  abriu  uma  queixa  na  delegacia  e  fui  enquadrado  como
usurpação de função.

Com esse  relato  é  possível  perceber  as  incertezas  e  inseguranças  que  os  guardas

municipais de São Gonçalo vivem nesse contexto de transição de suas funções. Ao mesmo

tempo  em  que  os  guardas  procuram  atuar  nesse  “combate  à  criminalidade”,  acabam

assumindo  riscos  ao  exercerem  essas  funções  influenciadas  pelo  paradigma  repressivo-

punitivo.  Assim como Mello (2014) afirma,  as  Guardas Municipais se arriscam ao serem

autoridades de mais ou autoridade de menos ao tentarem responderem as demandas que não

seriam de suas  competências  (Mello,  2014,  p.  160).Como já  relatado,  a  ROMU teve  seu

embrião ainda com a primeiracomandante guarda municipal  e,  após  a  sua saída,  o grupo

continuou a crescer, agora sob o comando de Carlos Machado, atual comandante da Guarda

Municipal.A ROMU se baseia em modelos existentes em alguns municípios doestado de São

30



Paulo.Na maioria das cidades, se trata de um grupo seleto, considerados elite entre os guardas

municipais de suas localidades, afirma o guarda Vagner,coordenador do grupamento.

Em uma das várias conversas com o comandante, o mesmo afirmou que a ROMU o

fazia lembrar a época em que trabalhara armado e que isso era muito bom para que a guarda

voltasse a ter o “valor que merecia ter”.Nessa fala, ele estava evidenciado o novo rumo que

tomaria a GMSG, uma vez que o comandante apoia diretamente a mudança de funções, com

uma Guarda imbuída no combate e enfrentamento a criminalidade.

Essas mudanças, por exemplo, são vistas nas escalas de serviço de trânsito que antes

ocupava toda uma folha de serviço com nomes de vários guardas e,  hoje,  conta com um

efetivo reduzido, em prol de dar prioridade o fortalecimento do novo grupamento.

A escala do efetivo de trânsito do centro de São Gonçalo período da tarde, que contava

com  o  total  de(13)  treze  agentes,  até  final  do  ano  de  2016,  conta  hoje  com  (7)  sete,

integrantes, pouco mais da metade. 

Figura 10 – Escala do serviço de trânsito no mês de julho de 2017.

Fonte: foto retirada por Leandro Costa.

Logo,  setores  antes  ocupados  por  guardas  no  serviço  diário  de  trânsito,foram

remanejados a fim de dar prioridade a manutenção e crescimento da ROMU.

A ROMU foi oficialmente reconhecida através do decreto de lei Nº083/2017, no artigo

4º foi descrito o que seria a ROMU:

Art. 4º - A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) é um grupo de pronto emprego
operacional,  atuante  na  circunscrição  municipal,  mediante  planejamento  em
conjunto  com  o  Comando  da  Guarda  Municipal  para  o  patrulhamento
eminentemente preventivo, atendimento das ocorrências com as quais depararem ou
para as for solicitado, além de prestar apoio ás outras unidades de atendimento da
Corporação,  motorizado  ou  não,  bem  como  às  policias  estadual  e  federal,  ao
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Ministério  Público  e  aos  órgãos  locais  dos  poderes  executivo,  Legislativo  e
Judiciário, sempre que solicitados.

No Art. Nº 7 há a descrição do equipamento a ser utilizado:

Art.  Nº7  –  Os  equipamentos  e  armamentos  a  ser  utilizado  pelos  integrantes  da
Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), inicialmente será o não letal.

Parágrafo Único. Os integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) poderão
utilizar equipamentos de apoio como espelhos, facas, canivetes, lanternas, binóculos,
cordas e outros itens estritamente necessários ao bom desempenho das ações.

Com  os  decretos  que  reconhecem  a  criação  da  ROMU,  é  possível  perceber  as

mudanças no que se refere ao trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de São Gonçalo.

Esse setor existe há quase7(sete) meses e é evidenciado pelo olhar diferenciado nas ruas, nos

comentários das pessoas que passam ver a ROMU como um grupo que se destaca dos demais

guardas. Além disso, através da atuação dos agentes desse setor, a Guarda Municipal ganhou

uma nova publicidade na mídia local, assim como é possível observar na figura abaixo.

Figura 11 

FONTE: Foto jornal O Extra 

A publicação impressa, de 13 de julho de 2017 do jornal “O EXTRA”, traz que a

“Arma da prefeitura contra a crescente violência em São Gonçalo tem nome: ROMU, sigla

para Ronda Municipal. Na prática, é o novo braço da Guarda Municipal, que atua no combate

ao crime”. Toda essa atenção ao novo grupamento tem sentimentos misto entre os agentes

que, muitas vezes, demonstram medo da nova atuação da Guarda. Alguns agentes já relataram

que nunca entrariam para trabalhar no novo grupamento.

- Guarda há 30 anos: eu não quero ser da ROMU, fazer o que eles fazem sem arma
de fogo, isso é muito perigoso! Se fosse na minha época em que trabalhava armado,
aí sim trabalharia mais seguro!
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A afirmação do GM parece ser uma máxima entre os demais agentes da ROMU, que

buscam formas e meios de usarem armas de fogo, para, assim, poderem estar mais seguros

nas  incursões  diárias.O  coordenador  da  ROMU,  por  exemplo,  afirma  que  antes  de  um

aumento salarial, ou qualquer outra coisa, o mais importante hoje é o armamento para uso dos

agentes.Contudo, a ansiedade aparente na fala dos agentes demonstra, também, certo medo de

fazerem parte de um grupamento que tem a função no “combate ao crime”, como editado pela

mídia local, já que a segurança só poderia ser feita com a presença e uso de armas de fogo.

Em uma conversa com um colega de serviço, o mesmo confessou sentir medo em sair

para patrulhar, sem poder ter uma arma para se proteger caso houvesse algum confronto.O

medo é justificável, uma vez que São Gonçalo é apresentada pela mídia local como uma das

cidades mais violentas do Estado do Rio de Janeiro e, atualmente, esteve na mídia nacional

com a prisão de policiais militares em uma operação batizada como “operação Calabar”.Essa

operação prendeu cerca de 96 policiais, oriundos do batalhão da cidade, envolvidos em casos

de corrupção e crimes8. 

Obatalhão da cidade tem cerca de 700 policiais responsáveis pela proteção de uma

cidade com mais de 1 milhão de habitantes.O secretário de segurança afirmou,em entrevista

ao jornal “O Extra”, versão impressa do dia13/07/2017, que o efetivo do batalhão nunca foi

suficiente para o patrulhamento da cidade. Por conta disso, segundo ele, a presença da ROMU

24horas nas ruas seria importante, já que poderia ajudar no período de maior atenção e no

horário em que a população vai para o trabalho e retorna as suas casas.

Os  patrulhamentos  realizados  pela  ROMU,  citados  pelo  secretário  de  segurança,

realizam-se  emviaturas  (VTR’s)  diferentes  dos  demais  carros  da  guarda,  com  a  cor

predominante Azul Marinho. Esse fator traz, ainda, uma estranheza nos olhares da população,

que não entendem bem do que se trata o novo grupamento da guarda municipal.

Em uma das ocorrências no pronto socorro central, foi possível perceber a falta de

conhecimento ainda da nova proposta da Guarda Municipal e do atual prefeito.

Relato:

8 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-civil-do-rj-faz-megaoperacao-contra-
corrupcao-para-prender-pms-e-traficantes.ghtml. Acessado em 28/07/2017
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Fomos acionados via telefone do grupamento.Uma médica foi desacatada por um
paciente  e  a  administradora  entrou  em  contato  conosco.  Ao  chegar  no  local,
dialogamos com a médica e, quando estávamos explicando a ela os procedimentos
a serem executados,  a  mesma nos indagou perguntando se nós nãos éramos da
polícia militar. Quando respondemos que não, a mesma disse que esperaria pelos
mesmos e dispensou nossos serviços. 

O comportamento da médica evidenciou que a mesma não vê a atuação da Guarda

Municipal  como pertencente ao campo da Segurança Pública,  dispensando os serviços da

ROMU no acompanhamento do seu caso.  Outras  situações  parecidas  foram relatadas  por

outros integrantes da ROMU, quando suas atividades foram questionadas por outras pessoas

que ainda não reconhecem na Guarda Municipal um papeldentro da Segurança Pública, já

que, segundo essa visão, o principal papel das instituições dessa área seria o enfrentamento ao

crime baseado na repressão e punição.

Entretanto, os limites de atuação da ROMU não são tão claros, uma vez que não existe

uma diretriz  de  atuação  do  grupamento  e  nem protocolos  que  definam,  minimamente,  o

comportamento dos agentes diante das várias eventualidades que podem ocorrer.  Já que não

se formam normas de atuação que sejam institucionalmente explícitas, os guardas acabam por

formar saberes práticos como maneiras de atuar em situações de conflitos. (Kant de Lima,

2013). Além disso, como o pesquisador Kant de Lima (2015) afirma,

quando  não  há  opções,  elas  se  resumem a  decidir  entre  cumprir  o  que  é  obrigatório  em

abstrato, ou não cumprir, e o sistema de controle se atualizará por meio da verificação de erros

– fruto de ações e/ou de omissões – quer dizer, de culpabilizações. Por outro lado, onde há

opções,  estas  representam  escolhas  que  devem  ser  realizadas  com  responsabilidade

pessoal(Kant de Lima, 2015, p.570).

Nesse  sentido,  devido  à  falta  de  protocolos  de  atuação  claramente  instituídos,  os

guardas municipais são, por vezes, culpabilizados por suas ações baseadas no “bom senso”9.

Por isso, o que pude perceber é que os comportamentos observados parecem serem copiados

das  práticas  de  policiais  militares  e  lembram,  ainda,  a  atuação  que  a  GMSG  tinha

9 A respeito do bom senso dentro usado pelos guardas de São Gonçalo, Rocha (2015) já afirmou que se trata de
um saber prático e localmente instituído que leva os agentes agirem conforme o plano formal da lei e, em 
outras vezes, segundo o plano informal das práticas cotidianas.   

34



anteriormente, no início de sua criação e antes de 1998. A intenção do comando da Guarda

seria, assim, “retomar seu papel de origem e seu lugar na Segurança Pública”. 

Portanto,  a  história  da  guarda  do  passado  pareceestar  muito  viva  na  memória  da

instituição  e  continua  a  ser  passada  para  os  mais  novos.Esse  fator  contribui  para  que  os

guardas envolvidos nesse movimento de retorno ao patrulhamento ostensivo,  voltado para

guerra ao  crime e a  violência,acreditem que esse tipo  de trabalho seja  aquele  que fará  a

GMSG ser  respeitada  não  só  pela  população  da  cidade,  mas,  também,  perante  as  outras

instituições ligadas a Segurança Pública. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A GMSG  busca  através  da  criação  da  ROMU,  copiar  modelos  de  policiamento

semelhantes aos encontrados na polícia militar.Contudo,é possível perceber que, mesmo com

a  aprovação  do  Estatuto  das  Guardas  Municipais,  lei  13.022/2014,  ainda  existe  muitas

dúvidas, sobre a atuação e os limites das atribuições das Guardas Municipais.

A GMSG, por se tratar de uma instituição com 79 anos, e estar presente na cidade em

muitos momentos importantes na municipalidade, criou uma atuação voltada, por vezes, para

o  paradigma repressivo  punitivo,  próprio  da  doutrina  militar  presente  nas  instituições  de

Segurança Pública (Silva, 1996). Como Jorge da Silva afirma (1996), a doutrina militar dentro

da Segurança Pública influencia na ação dos agentes para a guerra ao crime e a violência se

baseando na repressão e na punição e não na administração dos conflitos cotidianos,  que

também não são levados como algo relevante pelas demais instituições policiais. 

Pelo  que  foi  observado,  essa  atuação  da  GMSG  dentro  do  paradigma  repressivo

punitivo,  parece  estar  mais  presente,  atualmente,  na  atuação  da  ROMU.  Esse  novo

grupamento tem suas funções voltadas para o patrulhamento ostensivo de combate ao crime.

Levantar esses dados históricos da instituição, desde sua criação, possibilitou entender

os comportamentos e a forma como os guardas mais antigos guiavam os rumos da corporação.

Desse  modo,  entender  os  papéis  que  a  GMSG  tinha  antigamente  foi  importante  para
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compreender  quais  funções  ela  está  seguindo  hoje.  Como  foi  dito  por  vários  guardas

municipais entrevistados, a criação da ROMU está voltada para que a Guarda possa “retomar

seu papel de origem e seu lugar na Segurança Pública”. 

Segundo essa visão, o retorno de uma atividade já desenvolvida no passado pode fazer

com que os agentes sejam respeitados não só pela população, mas também perante outras

instituições ligadas a Segurança Pública. Isso, porque, a atuação da GMSG passaria não mais

a cuidar  dos pequenos conflitos  cotidianos,  visto pela  Polícia Militar,  por exemplo,  como

“feijoada”, mas se voltaria à guerra ao crime e a violência. 

É importante ressaltar que a crise econômica e políticaque vive o Estado do Rio de

Janeiro10possibilitaram e incentivaram o retorno da GMSG para o enfrentamento ao crime

dentro do município, assim como no passado, sendo reconhecido pelo chefe do executivo a

importância do armamento da instituição, para que possa dar mais segurança para cidade.

Porém,  essa mudança  nas  funções  de forma mais  ostensiva  traz  consigo os  riscos

oriundos da atividade,  pois não se trata mais de efetuar notificações em veículos, mas de

policiar, através da vigilância e o uso da força, para conter possíveis desordens na cidade, que

vão desde denúncias sobre furtos e comercialização de drogas em prédios e praças públicas. E

dessa forma expõeo agente a uma forma de atuação atípica das que tinham no ordenamento do

trânsito e que se renova todo dia dentro do grupamento da ROMU.

Essas novas realidades levam a erros e acertos, que vão formando um tipo de banco de

informações que cada agente faz de forma inconsciente ou mesmo consciente, assim como

uma criança que aprende a não encostar em uma tomada após levar um pequeno choque. No

dia a dia vão aprendendo de forma empírica com seus erros e  acertos.  Características  de

nossas instituições que não trabalham sobre a luz de protocolos que deem uma direção nas

ações de seus agentes.

É importante ressaltar que durante a pesquisa ficou evidenciado a vontade do atual

comando em colocar a ROMU na atuação voltada dentro do paradigma repressivo punitivo,

10 A violência no Rio de Janeiro agravada pela crise do estado e do município são reflexo de uma política de
confronto há muito tempo falida, apontam especialistas. “A ação da polícia contendo a violência sempre vai
gerar  uma violência”.  Fonte:  http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/05/02/especialistas-apontam-que-crise-
economica-agrava-violencia-no-rio/ .visto em: 17/08/2017.

36



assim como afirma Jorge da Silva (1996), como forma de “retomar seu papel e seu lugar na

segurança pública”.
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