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Resumo 

O objetivo do presente artigo é identificar as atividades diárias da Guarda Municipal de Volta 

Redonda (GMVR), buscando analisar a relevância do órgão na manutenção do direito 

fundamental de segurança da população, considerando, para tanto, o porte de armas pela guarda. 

Com isso, busca-se verificar se o porte legal de armas de fogo pelos guardas interfere ou não 

no exercício das atividades dos mesmos. A partir de uma pesquisa descritiva que teve como 

procedimento técnico utilizado um estudo de caso na GMVR, onde os dados foram obtidos com 

a aplicação de questionários, tem-se como principais resultados: i) a maioria dos Guardas 

Municipais de Volta Redonda não portam armas de fogo; ii) a GMVR, apesar de apresentar 

pouca demarcação, atua de modo abrangente no município; iii) o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais é conhecido pela maioria dos Guardas de Volta Redonda e iv) na opinião dos 

guardas, o porte de armas não interfere na segurança do munícipio.  
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1.  Introdução 

 A segurança pública objetiva manter a ordem pública, entendida como uma situação em 

que o convívio social é pacífico, sem ameaça de violência ou revolta que venham a contribuir 

com o aumento da criminalidade. A questão da segurança é um direito fundamental que exigem 

prestações, corroborando para a preservação e restabelecimento do convívio social almejados 

(SILVA, 2002). Para tanto, é necessária a promoção de políticas públicas por parte da 

administração pública, sendo responsabilidade do governo promover ações distintas, todas elas 

com o mesmo propósito: alcançar a melhor forma de efetivação da segurança social.  

 Uma dessas ações pode ser executada pelo município, devido à descentralização do 

dever do Estado, com a atuação das Guardas Municipais, que possuem previsão expressa na 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, §8. Ademais, as Guardas Municipais são regidas 

pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, lei 13.022/2014, onde é disciplinado o exercício 

da profissão e atividades, bem como as competências que poderão ser estabelecidas pelo 

município no processo de sua constituição.  

 Com tal regulamentação, as Guardas Municipais passaram a possuir o direito de portar 

armas de fogo no exercício da sua função (desde que os municípios tenham, no mínimo 50 mil 

habitantes e no máximo 500 mil), além de regular as atividades que as Guardas já vinham 

exercendo nos diversos municípios brasileiros. Tal cenário não gerou, de forma alguma, 

conflitos de atribuições, mas sim o reconhecimento da importância do trabalho da Guarda, que 

muitas vezes é subestimada. Contudo, o sentimento que as Guardas passam reflete segurança 

e, de acordo com Bruno (2004), a própria sociedade, ao se deparar com a atuação da instituição, 
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acabam por demandar uma necessidade de segurança coletiva, sendo que esta última seria ainda 

mais reforçada com o porte de armas de fogo pelos guardas municipais.  

 Nesse contexto, surgem as seguintes indagações: Quais são as principais atividades da 

GMVR? O porte de armas de fogo pela GMVR é realmente necessário no exercício das 

atividades diárias, uma vez que o município possui menos de 300 mil habitantes? Com o 

propósito de responder a estas questões, tem-se como objetivo geral mostrar a atuação da 

GMVR, suas atividades, competências e importância, bem como a relação do porte de arma de 

fogo com o objetivo principal da mesma quanto à sua criação, que seria a proteção do 

patrimônio público, seus servidores e serviços. Os objetivos específicos do presente estudo são: 

i) identificar, utilizando amostragem, a quantidade de guardas que portam armas de fogo no 

exercício de sua função; ii) identificar a efetiva relevância do porte de armas no exercício de tal 

função e iii) identificar quais são as principais atividades exercidas pela guarda no município 

de Volta Redonda.  

Para tanto, a pesquisa desenvolve uma fundamentação teórica visando abordar os 

conceitos de segurança pública municipal, a função da Guarda Municipal no que se refere a tal 

segurança e a relação entre a função dos guardas com o porte legal de armas. Além disso, uma 

pesquisa de caráter qualitativa foi desenvolvida, objetivando a análise do cenário do problema 

de pesquisa dentro do município de Volta Redonda, situado na Região Sul Fluminense, estado 

do Rio de Janeiro. A relevância deste trabalho está pautada em dois aspectos, a saber: i) as 

guardas municipais tornaram-se o principal instrumento dos Prefeitos para enfrentar os 

problemas municipais (SANTIN, 2004) e ii) o Estatuto Geral das Guardas Municipais visa 

normatizar, disciplinar e regulamentar atos e condutas, contribuindo para o controle e 

diminuição da periculosidade, sendo o porte de armas uma ferramenta para atingir tal objetivo 

(MORAES, 2015).  

Quanto à estrutura do trabalho, o mesmo está estruturado como se segue: a seção 2 

apresenta o referencial teórico desenvolvido de acordo com os desdobramentos gerais do tema; 

a seção 3 aborda a metodologia utilizada para obtenção dos dados necessários para análise; a 

seção 4 apresenta os dados e a análise dos mesmos; a seção 5 aborda as principais considerações 

finais, seguidas pelas Referências Bibliográficas.  

 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 - A segurança pública municipal 

O Estado sempre foi responsável pela segurança pública até que, na Constituição 

Federal de 1988, no artigo 144, essa responsabilidade passou a ser dividida com os municípios. 

O § 8º diz que: “Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”. Apesar da limitação constitucional, 

o policiamento preventivo com servidores fardados e bem equipados é muito bem visto pela 

população, que clama por mais segurança devido ao aumento da criminalidade nos municípios 

(PAULA, 2010; ASSIS, 2002; BRAGA, 2009, MORIN, 2000). 
Figueiredo (2004) nos diz que as guardas municipais (GM) devem atuar como parceiras 

das demais forças policiais, civil e militar, não se esquecendo que foram treinados para atuarem 

em nome da municipalidade, informando e prestando esclarecimentos aos cidadãos. Nesse 

sentido, é importante explicitar a descentralização da segurança pública, sendo que a 

predominância do interesse é o princípio que orienta as competências no Estado. À União 
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caberá, portanto, os interesses que se denominam como “gerais”. Já os Estados priorizarão os 

interesses puramente regionais, restando aos municípios os assuntos que tocam interesses 

locais. 

De acordo com a CF, art.30:  
Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei;  

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;  

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial;  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população;  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano; 28  

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (BRASIL, 1988). 

 

É interesse do município defender o interesse local, chamado também de “peculiar 

interesse” pela constituição, termo que não trouxe mudanças em seu conteúdo. O interesse local 

nada mais é do que aquele que se sobressai quando confrontado com o interesse dos estados ou 

da União conforme nos ensina Gasparini (1992). Meirelles (2003) também nos mostra de forma 

clara que a noção de peculiar interesse é a predominância do interesse local do município sobre 

o estado ou união. 

Exercendo seu papel preventivo, a guarda municipal terá a responsabilidade de garantir 

a integridade do patrimônio natural e cultural do município, bem como preservar mananciais e 

a defesa da fauna e da flora (PAULA, 2010; CARUSO, 2005; MIRAGLIA, 2006). Dentro desse 

contexto, a preservação dos bens moveis e imóveis, instalações e serviços também estarão sob 

sua responsabilidade. A orientação do trânsito na cidade, a atuação contra o vandalismo e a 

coibição de danos ao patrimônio público também fazem parte da rotina preventiva dos 

servidores da Guarda Municipal, entre outras (FERNANDES NETO, 2007; SANTOS FILHO, 

2007). 

 

2.2 - O papel das Guardas Municipais na segurança pública 

Silva (1999) alega que segurança pública traz a ideia de um ambiente livre de ameaças 

e ou violências, permitindo que todos os cidadãos gozem de seus direitos em toda sua plenitude 

se baseando no significado da palavra segurança, que nos remete à proteção e estabilidade de 

indivíduos ou de situações. 

Como já visto, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 144, § 8, os municípios podem 

formar suas guardas com a finalidade de proteger o patrimônio público. As atividades da GM 

não devem competir com as da Polícia Militar, contudo, em alguns municípios a população a 

vê como um aditivo, auxiliando a segurança pública e promovendo uma certa ordem social 
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(MOTA BRASIL, 2015). Para Ventris (2001) a inserção da Guarda Municipal no capítulo que 

fala sobre segurança pública, lhe permite também exercer o papel de mantenedora da ordem 

pública, corroborando para o bem estar do cidadão, conforme previsto na Constituição da 

República. A atuação, bem como as atribuições da Guarda Municipal não podem ser 

alargadas, pois a autorização constitucional deve ser seguida, sendo que as guardas, por 

exemplo, não estão elencadas no rol de segurança pública (ALMEIDA, 2004; BRETAS, 

2009; MARIANO, 2004). Gasparini (1992, p.25) disserta sobre a atuação da Guarda:    

      
Assim, tais vigilantes do patrimônio municipal, quando no exercício de suas 

funções, estarão – imediatamente, de fato, e não por força de obrigação legal, 

sem ser atividade inerente a suas atribuições – dando, como qualquer cidadão, 

proteção aos munícipes. A sua mera presença nos locais designados, junto a 

logradouros públicos ou próprios municipais, prestar-se-á como força 

psicológica em prol da ordem, beneficiando, assim, de forma indireta, os 

munícipes. Ou seja, essa vigilância do patrimônio municipal, por via de 

consequência, implicará proteção para os munícipes: aquela, como atribuição 

decorrente da norma jurídica, e, essa, como um ‘plus’ empírico resultante 

daquela. 
               

É assegurado pela Constituição Federal o direito à segurança. Sendo dever do estado, a 

expectativa é que ele garanta esse direito através da Polícia Militar. Devido a vários fatores, 

entre eles o financeiro, esse direito não está sendo garantido com a eficácia esperada 

(SILVA,2007; SILVA FILHO,1998). Esse pode ser considerado o principal, ou um dos 

principais motivos pelo qual as Guardas Municipais estão ganhando lugar de destaque na 

função de Segurança Pública. Elas estão cada vez mais assumindo a responsabilidade que 

anteriormente era da Polícia Militar, como por exemplo o patrulhamento das escolas e a 

fiscalização o trânsito. 

 

2.3 - As Guardas Municipais e o porte de armas 

Amparando os municípios na criação das guardas municipais armadas, o Estatuto do 

Desarmamento (Lei 10.826. de 22 de dezembro de 2003) dispõe que: 

 
Art. 6º É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo 

para os casos previstos em legislação própria e para:  

[...]  

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos 

Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições 

estabelecidas no regulamento desta Lei;  

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 

(cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em 

serviço; (Redação dada pela Lei nº 10.867, de 2004)  

[…]  

§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está 

condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos 

de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e 

de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, 

observada a supervisão do Ministério da Justiça (BRASIL, 2003 b). 
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Armar um guarda municipal não é uma tarefa fácil, a Polícia Federal criou vários 

procedimentos necessários para que um servidor público da GM esteja apto a empunhar uma 

arma durante seu horário de trabalho. Através da Portaria nº 365 de agosto de 2006, 

fundamentada nos incisos III e IV do artigo 6º da lei 10.826/03 ficou estabelecido que os 

municípios onde existam guardas armadas devem criar uma Ouvidoria e uma Corregedoria 

(Brasil, 2003), também ficou estabelecido que deve existir um treinamento em unidade de 

ensino policial sob supervisão do Ministério da Justiça. Os requisitos acima mencionados estão 

previstos no §3 do artigo 6º da citada lei e nos artigos 40 a 44 do Decreto 5.123/04, onde se diz 

que, entre outros pontos, o curso de formação dos profissionais da GM deverão conter técnicas 

de tiro defensivo e defesa pessoal, o treinamento deverá ter, no mínimo, 65% de conteúdo 

prático e deverá ser obrigatório, a cada dois anos, que os profissionais que portam armas de 

fogo sejam submetidos a testes psicológicos. 
 

As normas descritas acima preveem aos integrantes das Guardas Municipais o porte de 

arma de fogo estando em serviço ou fora dele, obedecendo os limites territoriais do estado de 

atuação para os servidores das Guardas Municipais das capitais estaduais e dos municípios cuja 

população seja maior que 500 mil habitantes. Para os municípios com a população maior que 

50 mil e menor que 500 mil habitantes está autorizado o porte de arma, quando em serviço e 

dentro do limite municipal. Para os guardas dos municípios de regiões metropolitanas está 

autorizado o porte, desde que o município tenha mais de 500 mil habitantes. 

 

Os Guardas dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil poderão ser 

autorizados a usarem armas a partir de situações excepcionais como em casos de segurança 

pessoal. Estão autorizados também a portarem arma de fogo fora do horário de serviço, no 

caminho de casa, os Guardas das Capitais Estaduais e dos Municípios com mais de 500 mil 

habitantes mesmo que residam em Municípios na divisa entre Estados, bem como àqueles que 

residam fora da região metropolitana. Mesmo que o armamento das Guardas Municipais ainda 

gere muita discussão, não se pode negar a relevante colaboração da instituição no combate à 

criminalidade (SOUZA, 2011; SOUZA NETO, 2009). Bruno (2004) nos diz que a sociedade 

se coloca ao lado dos guardas, entendendo que eles reforçam a sensação de segurança quando 

estão nas ruas e principalmente portando armas. 

 

3.  Metodologia 

A pesquisa aplicada utilizou procedimentos qualitativos, enquadrando-se como 

pesquisa qualitativa, e teve como ambiente de pesquisa a sede da Guarda Municipal de Volta 

Redonda (GMVR), cidade situada na Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

Presente na cidade a mais de 60 anos, a GM tem como principal missão a proteção dos 

indivíduos, dos bens, dos serviços e dos servidores, bem como o serviço de fiscalização do 

trânsito. A GMVR faz porte de armas de fogo (quando necessário) no exercício de suas 

atividades, visando exercer a função com recursos pertinentes e, dessa forma, proporcionar 

maior segurança à população, além de assegurar a integridade física deles e de outrem.   
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Para realização da pesquisa e atingimento do objetivo do presente estudo utilizou-se 

dados primários, obtidos através da aplicação de questionários estruturados, a fim de levantar 

informações acerca das atividades diárias dos GMs, bem como o nível de conhecimento e 

concordância dos mesmos no que diz respeito ao Estatuto Geral das Guardas Municipais 

(13.022/2014), que prevê o porte legal de armas pelas Guardas. Ademais, levantou-se a questão 

do porte de armas e sua real importância para a segurança da cidade e sua população. Um total 

de oito perguntas foram desenvolvidas para a obtenção dos dados, sendo dispostas quatro 

alternativas em cada, e a escala e o tipo de alternativa foi determinado de acordo com o objetivo 

do trabalho. 

Segundo Gil (2002), o tipo de pesquisa deve ser classificado através dos objetivos e dos 

procedimentos técnicos. Baseando-se neste critério, a pesquisa realizada se enquadra no âmbito 

de pesquisa descritiva, já que tem como objetivo principal o levantamento de dados acerca das 

atividades rotineiras da GMVR e a posterior análise sobre o porte de armas de fogo no exercício 

da segurança municipal. Ainda para Gil (1999), o uso dessa abordagem propicia o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e de suas 

relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-

se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e 

os significados múltiplos. 

O procedimento técnico utilizado foi o estudo de caso, já que este tipo de técnica visa 

estudar uma pequena parte de uma organização ou contexto, e no caso deste estudo, foi utilizada 

a sede da Guarda Municipal de Volta Redonda. E ainda, para Marconi & Lakatos (1996), a 

pesquisa bibliográfica ajuda o pesquisador a enriquecer os conhecimentos sobre o assunto a ser 

investigado, sendo o estudo de caso usado para fins de complementação. 

 

4 – Resultados e Discussões 

Para fins de obtenção dos dados para análise, foram aplicados questionários aos 

integrantes da GMVR, que possui como população de guardas um total de 237. Ao todo, 110 

questionários foram distribuídos nos meses em que a pesquisa foi realizada (setembro, outubro 

e novembro de 2016), onde 100, representando 42% da população total, foram validados pelos 

autores e correspondem a totalidade da amostra do presente estudo. Portanto, considerando-se 

a hierarquia da GMVR, somente os guardas municipais responderam aos questionários. O 

questionário envolvia perguntas a respeito das principais atividades da GMVR e como se dá o 

porte de armas nas mesmas. A estrutura da Guarda Municipal de Volta Redonda se apresenta 

como mostrado abaixo. 
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Figura 1: Organograma simplificado da GMVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Elaboração própria (2017) 

A GMVR possui agentes capacitados para o porte de arma no exercício de suas funções, 

sendo necessário que os guardas passem por cursos teóricos e práticos de tiro (pertence à Matriz 

Curricular Nacional, do Ministério da Justiça), além de terem de passar por uma avaliação 

psicotécnica aplicada pela Polícia Federal. O curso de tiro é previsto na lei 10.826/2003 e no 

decreto 5.123/2004, sendo dividido em duas partes: teórica e prática. Ambas as partes do curso 

possuem avaliações finais de caráter eliminatório, corroborando para que os guardas municipais 

efetivamente saibam fazer o manuseio da arma de fogo em serviço. Em caso de não aprovação 

no curso de tiro e na avaliação psicotécnica, o guarda é impossibilitado de portar arma de fogo. 

Entretanto, para aqueles que são aprovados e possuem a permissão para o porte, o mesmo se 

torna facultativo, e varia de acordo com o perfil da atividade a ser executada pelo guarda. 

Para a efetiva consecução da pesquisa e aplicação dos questionários, foi preciso que o 

comandante da GMVR autorizasse a distribuição dos mesmos após análise. Para que uma 

amostra suficiente de guardas municipais pudessem responder à pesquisa, foram necessárias 

visitas semanais durante três meses na sede, atentando-se para que o mesmo guarda não 

respondesse mais de uma vez. Uma lista com os nomes dos guardas foi concedida pelo 

comandante, e assim que cada guarda respondesse ao questionário, seu nome era riscado. Dessa 

forma, garantiu-se um contingente de respostas eficiente, corroborando para a análise do estudo. 

As questões do questionário (na ordem em que aparecem no mesmo) e os resultados obtidos 

são apresentados adiante. 
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Figura 2: Você porta arma de fogo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

De acordo com a Figura 2 acima, dos 100 Guardas respondentes, 47 portam armas de 

fogo no exercício de suas atividades, implicando em menor valor se comparado com aqueles 

que não utilizam, que são 53. Esse questionamento objetiva trazer de forma clara uma 

estimativa da quantidade de Guardas que portam armas no exercício de suas atividades no 

município de Volta Redonda, sendo possível inferir que, em sua maioria, as atividades exercidas 

pelos Guardas não necessita do porte de arma de fogo. 

Figura 3: Quais são as atividades diárias que os Guardas Municipais de Volta Redonda exercem? (Uma ou mais 

alternativas) 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

A Figura 3 acima representa as atividades que os Guardas Municipais de Volta Redonda 

possuem no exercício de seus cargos. Eles poderiam marcar mais de uma alternativa, uma vez 
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que podem desempenhar diversas atividades, sem, contudo, estarem fixos em uma delas. Foi 

apresentada uma lista de atividades baseadas em uma pesquisa do IBGE – perfil dos municípios 

brasileiros (2006, 2009, 2011 e 2013) e, a partir disso, aquelas que aparecem com maior 

frequência são “segurança em eventos da cidade”, com 95 registros, “patrulhamento ostensivo 

a pé ou motorizado”, com 92, presença em “postos de Guarda – postos de bairros”, com 91, e 

“patrulhamento de vias públicas”, com 88. As atividades que aparecem menos expressivas são 

“auxílio à polícia civil” e “auxílio à polícia militar”, com respectivamente 17 e 20 registros. 

Como a lista de atividades é extensa e os guardas assinalaram que realizam todas elas, 

pode-se afirmar que existe certa falta de foco e clareza sobre as atribuições da GMVR, 

indicando a inexistência de uma guarda efetivamente demarcada. Além disso, serviços 

administrativos aparecem em 80 dos casos, indicando a grande ocorrência de atividades na 

própria sede, reforçando a identidade patrimonial da Guarda. A categoria “Outros”, sinalizada 

em 70 vezes, corresponde às atividades de monitoramento por vídeo, atentando para o fato de 

que o provimento da segurança pode estar sendo interpretado como a observação de como os 

cidadãos agem.  

Através desses resultados pode-se afirmar que a GMVR, apesar de demonstrar pouca 

demarcação, atua de uma maneira abrangente no município e, dessa forma, está em 

conformidade com o Estatuto Geral da Guarda Municipal, que reforça a ampliação das 

atribuições da instituição, possibilitando que a mesma esteja presente nos diversos locais da 

cidade e, portanto, em sua maioria.  

Figura 4: Você conhece o Estatuto Geral das Guardas Municipais (13.022/2014)?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

A Figura 4 acima expressa os conhecimentos da GMVR no que diz respeito ao Estatuto 

Geral das Guardas Municipais (13.022/2014). A lei implicou em mudanças substantivas no 

trabalho da Guarda, na medida em que proporciona maior visibilidade para sua atuação, já que 

a própria população, em sua maioria, desconhece o trabalho da instituição. Como pode ser visto, 

apenas 5 dos respondentes desconhecem a lei e, em contrapartida, a maioria, conhece 

parcialmente (55).  
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   Figura 5: Qual o seu grau de concordância com as diretrizes do Estatuto Geral das Guardas Municipais 

(13.022/2014)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

Já com relação ao grau de concordância com as diretrizes que a Lei 13.022/2014 implica, 

os resultados foram os apresentados na Figura 5, onde 67 guardas concordam de maneira parcial 

com as imposições da Lei, 14 concordam totalmente, seguidos pelas discordâncias totais e 

parciais, respectivamente, de 8 e 6 guardas. Aqueles que escolheram “sem opinião” foram os 

mesmos que desconheciam a Lei, como questionado na questão anterior (Figura 4). Essa 

questão traz à tona o assunto da próxima pergunta, que se refere justamente ao porte de armas 

de fogo pela Guarda, o que pode ter gerado divergências na aceitabilidade ou não da Lei. 

Figura 6: No exercício das suas atividades, quando é viável o porte de arma de fogo? (Uma ou mais 

alternativas). 

 

                                            Fonte: Elaboração própria (2017) 

Na questão representada pelos resultados da Figura 6, os mesmos mostram onde é viável 

o uso de armas de fogo pela GMVR. “No patrulhamento de postos nos bairros” foi a opção 

mais escolhida, aparecendo em 90 registros, seguido pelo “patrulhamento de lugares ermos”, 

com 87 e “no patrulhamento a pé ou motorizado”, com 82. 

90

87

82

60

57

9

No patrulhamento dos postos nos bairros

No patrulhamento de lugares ermos

No patrulhamento a pé ou motorizado

No patrulhamento de eventos

No patrulhamento das escolas  

Outros

14

67

8 6 5

Concordo 

totalmente

Concordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente

Discordo 

parcialmente 

Sem opinião



 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

11 
 

Figura 7: Você tem medo de ser ferido ou morto no exercício do seu trabalho em Volta Redonda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Figura 8: Ao portar arma de fogo no exercício das atividades, qual seria o grau quanto ao medo de ser ferido ou 

morto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

As Figuras 7 e 8 acima retratam o sentimento de medo no exercício das atividades da 

GMVR. A Figura 7 traz o medo dos guardas sem considerar o porte de armas, evidenciando 

que 46 dos guardas possuem medo no que diz respeito à sua própria segurança no trabalho, 24 

afirmam ter pouco medo, e 22 tem muito medo. Em contrapartida, 8 guardas não possuem medo 

de exercer as atividades. Já a Figura 8 reporta os resultados quando questionados se esse medo 

mudaria no caso do porte de arma de fogo no exercício das atividades, sendo que 46 deles 

parecem estar indiferentes quanto ao porte ou não de armas. Aqueles que reportam menor medo 

e nenhum medo aparecem em respectivamente 13 e 27 dos registros, enquanto 14 teria mais 

medo.  
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Figura 9: Em sua opinião, o porte de arma de fogo pelos Guardas Municipais é útil para o controle da 

criminalidade e manutenção da segurança em Volta Redonda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

A Figura 9 acima aborda as opiniões dos guardas quanto ao porte ou não de armas no 

exercício de suas atividades. Apesar de um contingente significativo alegar possuir medo de ser 

ferido ou morto durante o trabalho (como visto nas questões acima), a maioria expressa que o 

uso de arma de fogo não é necessário para a manutenção da segurança e controle da 

criminalidade, uma vez que a própria instituição acredita que seu papel já é suficientemente 

cumprido sem a necessidade do porte. As informações extraídas do questionário também 

indicam que, para a maioria, nem para a própria proteção da GMVR a arma de fogo seria útil, 

uma vez que boa parte dos respondentes afirmou que o porte do instrumento não aumentaria 

seu sentimento de segurança. Fica evidente um suposto artifício quando consideramos tal 

cenário, muito mais simbólico do que efetivamente real, aparentando que a concessão do porte 

de arma de fogo seria para satisfazer a demanda da Guarda por reconhecimento e não para 

melhorar as políticas de prevenção ao crime e manutenção da segurança da cidade.  

 

5 - Conclusão 

Para a consecução do presente trabalho foram analisados 100 questionários aplicados 

aos guardas da Guarda Municipal de Volta Redonda, objetivando levantar suas principais 

atividades e real necessidade do porte de armas no exercício das mesmas. Ademais, um 

referencial bibliográfico foi construído, tornando possível o embasamento teórico do presente 

estudo. A partir dos dados apresentados observa-se a dicotomia no que se refere ao porte de 

armas pelos guardas da cidade em questão, sendo que o porte aparece como irrelevante para a 

maioria dos respondentes, mesmo quando a questão possa envolver a sua própria segurança e 

o possível crescimento da criminalidade no município. O porte de armas pela GMVR aparece 

com menores valores quando comparados com aqueles que não portam o instrumento, 

corroborando para a ideia de que os afazeres diários da guarda, em sua maioria, não demandam 

o porte de armas de fogo. Portanto, o presente trabalho identificou que o porte de armas de fogo 

pela GMVR não é necessário, uma vez que as atividades desempenhadas não demandam seu 

uso.  
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As atividades principais (desempenhadas pelo maior contingente de guardas) da GMVR 

identificadas neste trabalho foram: i) segurança em eventos públicos da cidade; ii) 

patrulhamento ostensivo a pé ou motorizado; iii) postos de guarda; iv) patrulhamento de vias 

públicas e v) serviços administrativos. O grande número de atividades acaba configurando, na 

visão dos autores, uma certa dificuldade em priorizar sua “verdadeira razão de ser” e delimitar 

suas ações prioritárias, uma vez que diversas tarefas podem ser desempenhadas por demais 

instituições municipais e estaduais que não a Guarda.  

O objetivo geral do presente artigo foi atingido, uma vez que as principais atividades 

foram identificadas e o porte de armas apresentou-se irrelevante para o desempenho das 

mesmas pela GMVR. Os objetivos específicos também foram atendidos na medida em que o 

quantitativo de atividades e guardas que as desempenham foram apresentados, além da 

relevância do porte de armas pela GMVR que não apresentou resultados favoráveis e, portanto, 

na opinião dos autores, não é necessária. 

Nesse sentido, recomenda-se o uso do presente artigo por pesquisadores, acadêmicos e 

a sociedade em geral, que visem o conhecimento da atuação local e específica de uma Guarda 

Municipal. Como proposição para novos estudos, os autores poderão abranger os municípios 

vizinhos e ter uma visão efetiva de toda a região. Além disso, poderão estender seus estudos 

para as populações locais, visando obter as opiniões dos cidadãos a respeito da atuação das 

Guardas Municipais na manutenção da segurança e combate à criminalidade. A partir da 

obtenção de dados tão significativos e abrangentes, torna-se viável uma comparação entre 

visões da população e das Guardas, promovendo inclusive o pensamento crítico e possível 

desenvolvimento da instituição para melhor atender ao interesse público.  

Já como limitação do presente estudo tem-se a dificuldade em encontrar guardas 

disponíveis na sede para a coleta dos dados, bem como o não aprofundamento da abordagem 

predominantemente constitucional do porte de armas, uma vez que não é a intenção deste 

trabalho esgotar a discussão sobre tais conceitos. 
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