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RESUMO 

O tema segurança pública é dinâmico e as transformações sociais exigem cada vez 

mais agilidade do Estado para compreendê-las e responder às demandas em tempo real. O 

histórico da segurança pública no Brasil é pautado por um regime fortemente autoritário e 

repressivo, a cargo das polícias, que priorizam o combate à violência e à criminalidade, em 

detrimento de enfrentar as causas promotoras da insegurança pública, como preceituam as 

teorias mais recentes da área. 

A partir da Constituição de 1988, às Prefeituras é facultada a criação de Guardas 

Municipais para colaborar na segurança das cidades, contribuindo para evitar ou minimizar a 

configuração de crimes. Todavia, o papel dos Municípios em segurança ainda está em fase de 

consolidação, inexistindo um perfil mais uniforme que permita a criação de uma identidade 

para as corporações.  

Em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, “de natureza permanente, uniformizada 

e armada”, subordinada à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, é “o principal órgão de 

execução da política municipal de segurança urbana”. O presente trabalho se propõe a 

identificar em que medida o efetivo da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é preparada 

pelo Centro de Formação em Segurança Urbana para uma atuação pautada por uma filosofia 

preventiva e comunitária, especialmente no curso anual obrigatório denominado Estágio de 

Qualificação Profissional (EQP). 

O diagnóstico foi realizado avaliando a grade curricular do EQP, o conteúdo 

programático, a metodologia das aulas, o corpo docente, as avaliações dos alunos e dos 

professores, a administração do curso e as instalações do Centro de Formação. Foi possível 

constatar melhorias a serem feitas nestes diferentes quesitos e elaborou-se um novo modelo 

de Estágio de Qualificação Profissional, orientado para uma atuação focada na prevenção e no 

caráter comunitário da Guarda Civil Metropolitana. 

 

Palavras-Chave: Policiamento comunitário; Guarda Civil Metropolitana de São Paulo; 

Papel dos municípios em segurança; Estágio de qualificação profissional (EQP).  

  



 
 

 

ABSTRACT 

The public safety issue is dynamic and social changes demand increasing agility from 

the State to understand them and respond to the demands in real time. The history of public 

security in Brazil is ruled by a highly authoritarian and repressive regime, set forth by the 

police, who prioritize combating violence and crime, rather than addressing the causes of 

promoting public security, as advised by the latest theories on this subject. 

The 1988 Constitution permitted the municipalities to create municipal guards to assist 

in the safety of cities and help prevent or minimize crime. However, the role of municipalities 

in security is still being consolidated, and a uniform policy has not been established 

to permit the creation of an identity for the corporations. 

In São Paulo, the Metropolitan Civil Guard, "of a permanent nature, uniformed and 

armed," subordinated to the Municipal Urban Security, is "the main body of implementation 

of the municipal urban security policy." The present study aims to identify the extent to 

which the Civil Metropolitan Guard of São Paulo is prepared by the Urban Safety Training 

Center to act according to a preventive and communal philosophy, especially in the 

mandatory annual course called Professional Qualification Training (PQT). 

The diagnosis was made by evaluating the curriculum of the PQT, classroom 

methodology, faculty, student and teacher evaluation, course administration and the facilities 

of the training center. It was possible to identify improvements to be made in these different 

aspects and a new model of Professional Qualification Training was elaborated. This new 

model focuses on prevention actions and on the communal character of the Metropolitan Civil 

Guard. 

 

Keywords: Community Policing; Sao Paulo Metropolitan Civil Guard; role of 

municipalities in safety; Professional Qualification Training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O papel do município em questões de segurança ainda está em fase de 

consolidação no Brasil. Teorias formuladas, em especial a partir da década de 70, 

mostram que o papel da polícia, qualquer que seja a corporação que o desenvolva, está 

relacionado não apenas a uma ação repressiva e reativa, mas sobretudo a atividades que 

sejam preventivas, desenhadas para cada agrupamento populacional e em estrita 

colaboração com este. 

A situação-problema traz como tema central “A Formação da Guarda Civil 

Metropolitana face ao papel do Município na Segurança Urbana”. A Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana de São Paulo (SMSU) pretende que a Guarda Civil 

Metropolitana tenha um caráter preventivo e comunitário. O objetivo deste trabalho é 

diagnosticar se o Estágio de Qualificação Profissional (EQP), anualmente realizado pelo 

Centro de Formação em Segurança Urbana (CFSU), contribui para a incorporação 

destas diretrizes na atuação dos guardas. 

No capítulo 2, serão abordadas as principais teorias sobre o tema de segurança 

urbana, como policiamento comunitário e policiamento orientado ao problema, e as 

relações entre desordem social e criminalidade. Discute-se, ainda, a ocupação dos 

espaços públicos como ferramenta de controle da violência, o papel do Estado como 

garantidor e indutor desta ocupação e as atribuições e contribuições dos municípios 

neste novo arranjo das forças policiais. 

Nos três capítulos seguintes, serão apresentadas as estruturas da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana, da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Centro de 

Formação em Segurança Urbana. A SMSU tem por atribuição, dentre outras, 

estabelecer as políticas públicas, as diretrizes e os programas de segurança urbana. A 

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, criada na década de 80, está subordinada à 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana e tem como lema: “Aliada, Protetora e 

Amiga”. No capítulo sobre a Guarda, serão exibidos sua estrutura organizacional, seu 

contingente, a forma de ingresso dos novos agentes e seus programas prioritários de 

atuação. Adiante, registra-se a estrutura do Centro de Formação, também ele 

subordinado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana: suas instalações, sua divisão 

organizacional e os cursos oferecidos. 
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Já no capítulo 6, o foco é diagnosticar em que medida a participação anual no 

Estágio de Qualificação Profissional contribui para a formação de guardas mais 

orientados ao policiamento preventivo e comunitário. Inicialmente os estudos se 

concentraram em analisar a grade curricular aplicada pelo Centro de Formação, em 

comparação com a matriz proposta pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Contudo, foi possível perceber 

que, embora a grade apresentasse matérias com pouca ou nenhuma contribuição à 

formação de uma Guarda protetora e aliada, ela estava aderente aos princípios 

norteadores constantes da matriz da SENASP. 

Assim, decidiu-se ampliar o foco do diagnóstico, passando a analisar a 

infraestrutura de ensino, o conteúdo programático de cada disciplina, o conteúdo 

ministrado nas aulas, o currículo do corpo docente e as avaliações aplicadas para avaliar 

os alunos e também a opinião deles sobre os instrutores. 

Realizado este diagnóstico, foi possível elencar uma série de medidas cuja 

aplicação conduziria a um Estágio de Qualificação Profissional que amplia o 

conhecimento e introduz na prática da Guarda os princípios de atuação humanitária e 

orientada ao problema. As recomendações encontram-se no capítulo 7 e são 

apresentadas seguindo a mesma sequência temática do diagnóstico presente no capítulo 

6, de forma a facilitar a leitura e a comparação entre o que existe e o que se propõe. As 

medidas foram organizadas, dentro de cada tema, por ordem de implantação, desde as 

de curto prazo até as que demandarão longo prazo para implementação. Propõe-se um 

novo modelo de curso de qualificação, com mudanças no conteúdo, na seleção e 

avaliação dos docentes e dos discentes, na gestão do curso e na infraestrutura do CFSU. 

 

1.1. Objetivos e Justificativa do Trabalho 

De acordo com o Termo de Referência (Anexo I) que norteia este estudo, “o 

propósito do trabalho é propor alternativas de diretrizes e ações para lidar com a 

situação problema, podendo propor revisões ou adições ao sistema institucional do 

Centro de Formação em Segurança Urbana do Município de São Paulo”. Neste mesmo 

Termo de Referência são indicados os cinco aspectos que devem ser analisados: 

1-) Papel do município em Segurança Urbana; 
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2-) Diagnóstico do funcionamento atual do CFSU, especialmente no que 

concerne à Guarda Civil Metropolitana; 

3-) Sugestão de conteúdo programático dos cursos em Segurança Urbana para a 

Guarda Civil, especialmente o EQP; 

4-) Sugestão de alternativas e medidas que possam aperfeiçoar o modelo de 

gestão do conhecimento; e 

5) Indicar as possibilidades de acompanhamento e monitoramento da utilização 

da metodologia pelas administrações municipais. 

O papel do município em segurança urbana e as teorias e legislação sobre o tema 

são apresentados no capítulo a seguir, enquanto que o diagnóstico sobre o CFSU é o 

foco do capítulo 6. As sugestões de conteúdo programático e alternativas para 

aperfeiçoar a gestão são debatidas no capítulo seguinte ao diagnóstico, quando se 

propõem novos conteúdos e metodologia de ensino, e para o caso do EQP é sugerida 

uma nova grade curricular para o curso. Já o último aspecto, acerca do 

acompanhamento pelas administrações municipais, também é tratado no capítulo 7, 

sobre as recomendações. 

 

1.2. Metodologia 

Segundo ECO (2005, p. 35), “Uma tese estuda um objeto por meio de 

determinados instrumentos. Muitas vezes o objeto é um livro e os instrumentos, outros 

livros.” Em certos casos, o objeto é um fenômeno real: “as fontes não existem ainda sob 

a forma de textos escritos: dados estatísticos, transcrições de entrevistas, fotografias”.  

O tema deste trabalho trata de um problema real: em que medida o Estágio de 

Qualificação Profissional contribui para a formação de uma Guarda Civil Metropolitana 

preventiva e comunitária, sobre o qual não havia estudos específicos realizados. Para a 

construção deste estudo, foram realizadas pesquisas qualitativas e pesquisas 

quantitativas. 

Conforme VIEIRA (2008, p. 99), “na pesquisa qualitativa o pesquisador busca, 

basicamente, levantar as opiniões, as crenças, o significado das coisas nas palavras dos 
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participantes da pesquisa. Para isso, procura interagir com as pessoas, mantendo a 

neutralidade”. Assim, uma primeira reunião foi realizada no Centro de Formação e 

Segurança Urbana, em maio de 2013, com a presença do Coordenador Luiz Geraldo de 

Souza Junqueira e dos Inspetores Altair Daniel Dias e Júlio César Figueiredo, quando 

foram detalhados os objetivos e as expectativas em relação a eles. Na ocasião, entendeu-

se que o grupo deveria se reunir também com o interlocutor da Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana, Sra. Giovanna Lima, a fim de detalhar os itens propostos no Termo 

de Referência e o desenvolvimento dos trabalhos. 

Posteriormente, outras duas entrevistas semiestruturadas foram realizadas na 

Secretaria Municipal de Segurança Urbana e no Centro de Formação em Segurança 

Urbana em junho de 2013. Para cada uma foi encaminhada previamente aos 

participantes uma pauta das questões a serem abordadas, a fim de que pudessem se 

preparar (Apêndices A e B). No Centro de Formação a entrevista teve duração de 4 

horas e na Secretaria a duração foi de 3 horas. Nas duas ocasiões os tópicos da pauta 

foram sequencialmente abordados e procedeu-se a anotações por escrito das respostas. 

As questões abordadas nas entrevistas se encontram nos Apêndices A e B. 

Estes procedimentos, realizados face a face, foram úteis na medida em que 

permitiram aos entrevistadores controlar a sequência do questionamento, era necessário 

que todos os pontos da pauta fossem abordados com certo grau de detalhamento, e 

também porque os entrevistados puderam repassar informações históricas, não 

documentadas. Contudo, os entrevistados proporcionam informações indiretas, 

consciente ou inconscientemente enviesadas (CRESWELL, 2010), que podem 

prejudicar o diagnóstico. 

Elegeram-se, então, outras duas fontes de pesquisa: a observação direta e a 

análise documental. Para realizar a observação, o grupo esteve presente no Centro em 

outras duas ocasiões no mês de julho de 2013 a fim de registrar a movimentação dos 

alunos, a utilização dos espaços e, sobretudo, a realização das aulas. A observação foi 

realizada com o conhecimento e o consentimento dos presentes (Coordenador do 

Centro, instrutores e alunos) e permitiu registrar ocorrências pontuais em diversos 

aspectos e ainda explorar comportamentos e ações com clareza (CRESWELL, 2010). 

No acompanhamento das aulas, houve a “preocupação em não alterar o comportamento 

das pessoas observadas” (CASTRO, 2006, p.112), evitando participar com perguntas e 
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comentários e limitando-se a apresentar o objetivo do trabalho, na tentativa de 

“preservar a espontaneidade do objeto de estudo e não permitir que seja maculada pelo 

pesquisador” (CASTRO, 2006, p.112). 

Para a análise documental, solicitou-se ao Centro de Formação os questionários 

de avaliação e o currículo dos docentes. Foram disponibilizados documentos impressos 

sobre o histórico dos instrutores, os modelos de avaliação dos professores bem como 

formulários preenchidos, e ainda duas provas anteriormente aplicadas, estas em branco. 

Buscou-se com isso conhecer o perfil dos instrutores, como são avaliados pelos alunos e 

como os alunos são avaliados.  

Concomitantemente a estes procedimentos, realizou-se pesquisa bibliográfica 

sobre o tema de segurança e, especificamente, com enfoques preventivo e comunitário, 

em livros, artigos, bases de dados online e periódicos. Não foi possível localizar, dentre 

as inúmeras fontes consultadas, como o acervo físico e virtual da Biblioteca Karl A. 

Boedecker, mecanismos online como Scielo e Google Acadêmico e sites como o 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, material específico sobre treinamento 

periódico de guardas municipais com vistas à formação humanitária e voltada ao 

problema. O presente trabalho apresenta um referencial com as teorias sobre estes 

modelos de policiamento, o papel dos municípios em segurança e os princípios que 

foram utilizados na formulação de currículos de treinamento para forças policiais em 

geral. Foi também pesquisada a legislação pertinente aos órgãos citados (SMSU, GCM 

e CFSU), uma vez que compõem a Administração Pública e devem agir em estrito 

cumprimento da lei. 

Finalmente, foram realizadas duas pesquisas pela Internet para coleta de dados 

primários: a primeira buscou quantificar o grau de conhecimento da população acerca 

do trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana, bem como a avaliação acerca 

deste trabalho, enquanto que a segunda pesquisa visava conhecer a imagem que o 

guarda tem do seu trabalho e a contribuição do Centro para sua formação.  

A seleção das amostras foi realizada por conveniência, ou seja, buscou-se a 

divulgação da pesquisa entre pessoas relacionadas aos pesquisadores e seus conhecidos 

que, embora menos desejável, conseguiu, para a primeira pesquisa, obter variabilidade 

dos respondentes quanto à localização geográfica e quanto à faixa etária, restando 

prejudicada a variação quanto ao grau de formação. Para a pesquisa sobre a imagem da 
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GCM, a divulgação foi feita entre os alunos do Centro de Formação e através de blogs 

com assuntos de segurança mantidos por profissionais da Guarda. A primeira pesquisa 

foi iniciada em 24 de junho de 2013 e a segunda pesquisa, em 9 de julho de 2013 – 

ambas foram encerradas em 1º de agosto de 2013. O instrumento de coleta utilizado foi 

o serviço online SurveyMonkey, por oferecer rapidez na criação dos levantamentos e 

sigilo dos respondentes (CRESWELL, 2010). O resultado destas pesquisas encontra-se 

nos capítulos a seguir. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Teorias sobre segurança 

O conceito de segurança urbana tem sido objeto de inúmeros estudos dada a 

amplitude de seu campo de pesquisa, que abarca não apenas o combate à criminalidade 

e suas causas, mas sobretudo as diferentes formas de ocupação do espaço público, as 

interações entre os cidadãos, a inter-relação entre as possíveis frentes de atuação do 

poder público e a diminuição das diferentes ocorrências causadoras de insegurança. 

A partir dos anos 70, começaram a surgir as primeiras teorias sobre a conexão 

entre desordem e crime. Segundo uma destas teorias, a teoria das janelas quebradas, a 

presença de pichações, prédios degradados e abandonados, entulho e outros na 

paisagem urbana contribuem para que a população evite esses locais e desenvolva um 

sentimento de indiferença em relação a este entorno – favorecendo a ocorrência das 

diversas infrações. Assim, ao poder público caberia investir na recuperação e 

manutenção dos espaços físicos e zelar pelo bom comportamento da população nos 

espaços públicos. Ou seja, com medidas simples de intervenção no espaço urbano e zelo 

pelo comportamento social seria possível diminuir a criminalidade e o sentimento de 

insegurança (CARNEIRO, TORRIGO, 2006). 

Nesta nova visão, segundo FELSON (2006), o ambiente a ser estudado é a 

comunidade, ou seja, o grupo de residentes de um determinado bairro. Na definição do 

autor, este “ecossistema” engloba as circunstâncias dos crimes e as relações de 

determinado comportamento infracional com outros comportamentos ou com outras 

atividades não delituosas. 

A chamada abordagem ecológica do crime estuda os mecanismos formais e 

informais que a sociedade e as instituições possuem para garantir a ordem pública 

(BURSIK, 1988). Essa teoria busca elucidar por que os indivíduos agem “em 

conformidade com as regras sociais e quais os fatores psicológicos e sociais que 

explicam como e porque os indivíduos podem ser constrangidos a atuar de acordo com 

tais regras” (CARNEIRO, TORRIGO, 2006, p. 8). 

O entendimento comum é que o comportamento infringente às regras pode ser 

naturalmente atrativo, pode ser induzido ou pode ser racionalmente praticado. Assim, o 

controle das infrações deve buscar a eliminação ou diminuição dos incentivos para sua 
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prática e abarcar a realidade individual, o ambiente em que o indivíduo se insere e as 

circunstâncias em que ocorre o comportamento inadequado. 

A partir dos anos 80, diversos conceitos passam a ser analisados e testados na 

abordagem da questão criminal, como: “nova prevenção”, “policiamento comunitário”, 

“policiamento orientado ao problema”, “polícia de qualidade de vida”, “teoria das 

janelas quebradas” e “modelo da tolerância zero” (DIAS NETO, 2005, p. 102). Em 

todas estas concepções busca-se trabalhar com uma visão em que o Estado age “a partir 

de uma política integral de proteção e implementação de direitos” (DIAS NETO, 2005, 

p. 103) e o Direito Penal funciona como uma das engrenagens deste sistema. 

Deixa-se de focar apenas no velho conflito entre infração e sanção e passa-se a 

trabalhar com uma política voltada para garantir ao cidadão o pleno exercício de seus 

direitos, questão fortemente acompanhada pela ocupação ordenada dos espaços 

públicos, como praças, parques, museus e etc. O sentimento de pertencimento e de 

propriedade é fundamental na construção desta nova visão: o cidadão deve sentir que 

aquele espaço lhe pertence e por ele deve ser ocupado e zelado.  

Cabe ao Estado agir como indutor crescente deste novo comportamento: seu 

papel de atuação continua sendo, em alguns momentos, repressor de práticas delituosas, 

mas se amplia como mantenedor da ordem urbana e estimulador do convívio dentro das 

comunidades. 

Situação semelhante à que se passa com as forças policiais brasileiras, criticadas 

pelo seu papel fortemente voltado à repressão, experimentaram as polícias norte-

americanas. Com o fim dos movimentos pelos direitos civis dos anos 60, ficou patente o 

isolamento entre a sociedade e a polícia, que até aquele momento atuava sob a égide de 

um modelo profissional impermeável. Este modelo fora concebido com o intuito de 

estancar a corrupção no interior da polícia, ao mesmo tempo em que sua atuação fosse 

cada vez mais pautada pela obediência aos procedimentos (um exemplo da burocracia 

weberiana) (DIAS NETO, 2000). 

Neste cenário, em que o policial age em estrito cumprimento à lei, sem 

discricionariedade, não se dá atenção ao que pensa o cidadão – entende-se a 

participação de pessoas externas ou como fonte de corrupção ou como fonte de 

ineficiências. 
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Contudo, este modelo não mais atendia aos anseios populares, especialmente em 

questões raciais, que se avolumavam – era preciso rediscutir o papel da polícia. O 

policiamento passou a se orientar por: (1) ampliação da atuação para eventos não-

criminais em que a população busca o auxílio da polícia; (2) descentralização do 

planejamento para que a atuação reflita as particularidades de cada região ou 

comunidade; e (3) aproximação entre a polícia e os cidadãos, buscando ampliar a 

cooperação e a confiança (DIAS NETO, 2000). 

Cabe destacar o conceito de “policiamento orientado ao problema”, formulado 

por DIAS NETO (2000, p. 44-45), que dimensiona com clareza o desafio de ampliar o 

escopo de atuação da força policial e, assim, antecipar-se à ocorrência infracional: 

 

“O ‘policiamento orientado ao problema’ é um meio de se engajar a 
participação social. A polícia deixa de simplesmente reagir ao crime (crime 
fighting policing) e passa a mobilizar os seus recursos e esforços na busca de 
respostas preventivas para os problemas locais (problem-oriented policing); 
ao invés de reagir contra incidentes, isto é, aos sintomas dos problemas, a 
polícia passa a trabalhar para a solução dos próprios problemas. A noção do 
que constitui um problema desde uma perspectiva policial expande-se 
consideravelmente para abranger o incrível leque de distúrbios que levam o 
cidadão a evocar a presença policial.” 

 

As experiências e necessidades da comunidade local, mais do que as leis e os 

procedimentos instituídos, devem orientar quais e como as atividades policiais devam se 

realizar, com quais objetivos e como serão, ao final, avaliados (McELROY, 

COSGROVE, SADD, 1990). 

 

2.2. O papel dos Municípios em segurança 

A atuação das forças de segurança pública acontece de maneira distinta entre 

diferentes países. Em alguns países, como Noruega, Bolívia e Irlanda, há apenas uma 

única instituição encarregada da atividade policial. Em outros países, ela é exercida por 

um número pequeno de instituições, como França, Espanha e Itália. Em alguns países, 

como Canadá e Estados Unidos, existem centenas ou milhares de órgãos policiais 

atuando em todo o território nacional (COSTA, GROSSI, 2007). 

Entre os países que possuem mais de um órgão de segurança, a divisão das 

atribuições é feita geograficamente ou por temas: na Argentina, por exemplo, o 

policiamento ostensivo é realizado pelas províncias, enquanto que nos Estados Unidos 
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há milhares de polícias subordinadas aos poderes locais e ainda uma força policial 

federal cujas competências são delimitadas pela legislação. Em países com apenas um 

órgão de policiamento, ocorre o que se chama de ciclo completo, ou seja, ainda que 

dividida em departamentos, a polícia realiza as tarefas investigativas e repressivas.  

No Brasil, a Constituição Federal, no capítulo que trata sobre a Segurança 

Pública, dispõe sobre a competência das polícias, de modo que: (1) à polícia federal, por 

exemplo, caberia prevenir e reprimir o tráfico de drogas e o contrabando; (2) à polícia 

rodoviária federal, realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias federais; (3) já à 

polícia ferroviária federal, o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais; (4) 

enquanto às polícias civis desempenhar, com exclusividade, as funções de polícia 

judiciária e a apuração das infrações, exceto as militares; (5) às polícias militares é 

reservado o papel ostensivo e de preservação da ordem pública; (6) e, quanto ao corpo 

de bombeiros, a execução de atividades da defesa civil. Os Municípios vêm citados em 

parágrafo próprio, sendo-lhes autorizado constituir guardas municipais, que ficariam 

orientadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (BRASIL, 1988, p. 59-60): 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: 

(...) 

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

(...) 

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

(...) 

§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.  

(...)” 
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Logo, a criação de uma guarda civil municipal é facultativa e sua atuação deve 

se voltar à proteção de bens, serviços e instalações, podendo ser armadas, bastando para 

isso que os Municípios contem com população acima de 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes. A partir do texto da Constituição de 1988, várias discussões surgem a 

respeito da competência dos Municípios em questões de segurança, uma vez em que às 

guardas municipais são autorizados o armamento e uma atuação policial de 

enfrentamento à criminalidade, além do exercício do poder de polícia administrativa. 

Nos municípios que implantaram Guardas Municipais, sua atuação pode variar 

radicalmente entre Guardas que andam armadas e realizam policiamento repressivo e 

Guardas que não possuem armamento letal e realizam, por exemplo, a fiscalização do 

trânsito, como no município do Rio de Janeiro. 

A inserção dos Municípios em segurança vem caminhando lado a lado aos 

debates em torno do papel de cada ente. Nesse sentido, foi-se chegando a uma 

diferenciação entre como seria a atuação das polícias estaduais e federal, em franco 

contato com atos que exigem repressão, e das guardas municipais, que devem focar na 

prevenção de desordens sociais (tais como: pichação, depredação de equipamentos 

públicos e vandalismo) e conflitos entre os cidadãos, como vizinhos ou familiares. “A 

adoção de medidas de prevenção situacional com foco nos comportamentos antissociais 

de natureza não criminal é talvez a melhor alternativa disponível para as políticas 

municipais de segurança” (CARNEIRO, TORRIGO, 2006, p. 92). 

A conduta da Guarda deve, inclusive, estimular a ocupação dos espaços 

públicos, por meio da sensação de segurança, o que por si só contribuirá para diminuir 

ocorrências. Entre as possibilidades descritas, DIAS NETO (2003) destaca o “policial 

do bairro” e o “foot patrol”1. O policial de bairro não é novidade, tem sido 

experimentado inclusive por polícias militares de diversos estados brasileiros, como São 

Paulo e Ceará, que alocam permanentemente determinado contingente em uma área 

para que desenvolva proximidade, confiança e cooperação com a comunidade. Mas, na 

definição do autor, o policial do bairro não apenas é alocado a uma área como também 

atua na busca por soluções para os problemas, de forma descentralizada e customizada. 

Um aspecto conceitual para a adequada utilização dos espaços urbanos vem 

expresso em RICARDO, SIQUEIRA, MARQUES (2013), que busca, por meio da clara 

                                                      
1 N.A.: patrulhamento a pé. 
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delimitação de papéis entre o Estado e o cidadão, identificar o que é o espaço público e 

no que este se difere do espaço privado. Cabe ao Estado garantir que a utilização do 

espaço público não seja prejudicada pela atuação individual dos cidadãos.  

O modelo comunitário pressupõe também uma recuperação ou um reforço a 

outra ideia antiga: o patrulhamento a pé. A medida constitui mais um esforço na busca 

por aproximar o trabalho de determinada força policial da sociedade – o contato visual, 

físico traz empatia, comparativamente à relação distante entre um cidadão e um policial 

fechado dentro de um veículo. 

 

“Se a polícia reconhece que sua atividade está em ajudar a comunidade a 
resolver seus problemas, haverá por parte das pessoas um constante 
crescimento de confiança na polícia e este círculo é essencial para o sucesso 
da polícia comunitária” (BRASIL, 2012, p. 64). 

 

A formação dos guardas deve estar associada à consciência da sua atuação 

focada na solução dos problemas da comunidade e, sobretudo, em determinadas 

ocorrências que, para a força policial teriam pouca relevância, são consideradas graves 

para a população, como por exemplo: pichações, falta de luz ou invasão de prédios 

abandonados (OLIVEIRA, TONELLI, PEREIRA, 2013). 

Essa aproximação com os problemas da comunidade não indica que o guarda se 

tornou um relações públicas, somente porque conversa com a comunidade e encaminha 

suas demandas para os setores competentes, nem lhe retira a autoridade. A 

nomenclatura para esse conceito de segurança é “policiamento comunitário”, isto é, um 

novo modo de oferecer um serviço à comunidade, valendo-se da aproximação com esta, 

inclusive pelo emprego de tecnologias, buscando fazer o Estado presente e sentido pelas 

pessoas, orientando sua atuação para a solução dos problemas locais, sem deixar de agir 

mediante o emprego do exercício do poder de polícia e supremacia que lhe é peculiar, 

na qualidade de representante do Estado, quando necessário (BRASIL, 2012). 

 

2.3. Experiências locais no Brasil 

As Guardas Municipais criadas no Brasil desempenham diferentes atividades, 

como, por exemplo: atuação em programas de políticas públicas e sociais, como os de 

proteção escolar e de proteção ao meio ambiente; perseguição a criminosos e 

enfrentamento direto a condutas ilícitas; fiscalização de trânsito (Guarda Municipal do 
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Rio de Janeiro); vigilância em cancelas na entrada da cidade (Guarda Municipal de 

Campos do Jordão); e defesa civil – a maioria desempenha mais de um desses papéis. 

Levantamento realizado por MIRANDA, PAES, FREIRE (2008a) demonstra 

esta diversidade de atuações: dos 950 (novecentos e cinquenta) municípios no Brasil 

que contam com uma guarda municipal, em 97% sua função era a proteção dos bens 

públicos, em 93% realizavam vigilância patrimonial, 75% faziam ronda escolar, 67% 

auxiliavam a Polícia Militar, 63% atuavam no patrulhamento ostensivo, 43% protegiam 

o meio ambiente e 38% das Guardas fiscalizavam o trânsito. 

Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Gonçalo (ambas no estado do Rio de 

Janeiro), foram criados bancos de dados com coleta de informações sobre o trabalho em 

campo das Guardas. As informações visaram aperfeiçoar o planejamento operacional e 

a construção de uma identidade institucional para a corporação que, ora atua em 

prevenção e mediação de conflitos, ora repressivamente, no combate, por exemplo, ao 

comércio informal praticado pelos camelôs (MIRANDA, PAES, FREIRE, 2008b).  

No Município de São Paulo, a lei que instituiu a Secretaria de Segurança Urbana 

traz uma definição legal ampla de segurança urbana, estabelecendo que o município 

deve promover políticas públicas sobre este tema, às quais se mesclam questões de 

cidadania e de direitos humanos:  

 

“Em contraposição ao modelo tradicional de “segurança pública”, centrada 
no controle repressivo-penal do crime, surgiram novas propostas de 
intervenção em âmbito municipal que apresentam uma abordagem 
interdisciplinar, pluriagencial e comunitário na problemática. Este modelo 
alternativo partilha da visão de que “segurança” deve deixar de ser 
competência exclusiva das polícias para converter-se em tema transversal do 
conjunto das políticas públicas municipais, uma vez que a ação policial é 
somente uma das formas de se abordar uma conduta antissocial. 

 Pluriagencialidade quer dizer que a segurança pública diz respeito a 
múltiplas agências dentro do município, para além da Guarda Municipal. Ao 
enfatizar a participação comunitária, por fim, ressaltam que segurança 
pública é função do poder público, mas exercida em conjunto com a 
comunidade, tanto no planejamento como na execução de programas 
preventivos” (KHAN, ZANETIC, 2005, p. 50). 

 

Em Diadema, a partir do escândalo de violência ocorrido em 1997 na área 

conhecida por “Favela Naval”, quando cenas flagraram policiais militares torturando, 

extorquindo e cometendo assassinato, implantou-se um plano de combate à 

criminalidade em dois tempos. Em um primeiro momento foi realizado o mapeamento 
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da criminalidade, aumentou-se o efetivo da Guarda Civil e iniciou-se a implementação 

de um modelo de policiamento comunitário mais próximo da população, com 

patrulhamento a pé, de bicicleta ou moto, e ainda apoiaram-se campanhas pelo 

desarmamento e pela conscientização e diminuição do consumo de álcool, além da 

instalação de sistemas de vigilância para uso conjunto com a Polícia Militar. Em uma 

segunda etapa, houve a implementação de políticas públicas voltadas aos jovens 

residentes em áreas de maior risco, por meio de projetos que permitissem o aprendizado 

e um auxílio financeiro mensal, além de disponibilizar projetos desportivos e culturais. 

A atuação buscou contemplar o caráter pluriagencial, a articulação preventiva entre as 

várias Secretarias, para aproximar as diferentes políticas públicas, capazes de promover 

segurança ou sensação de, tais como: iluminação e urbanização de favelas (KHAN, 

ZANETIC, 2005). 

No Estado de São Paulo, o Município de Barueri foi o primeiro da região 

metropolitana a sancionar uma “Lei Seca” em 2001, restringindo o horário de 

funcionamento de bares, a partir de dados de que o uso de armas de potencial ofensivo e 

o consumo de bebidas alcoólicas são considerados fatores que potencializam a violência 

e a criminalidade. A lei também impôs outras exigências, como condicionar a obtenção 

de licença de funcionamento para bares, desde que o imóvel estivesse a uma distância 

mínima de 300 (trezentos) metros de estabelecimentos de ensino (WHATELY, 2012). 

Já no Ceará, o governo estadual implementou o programa “Ronda do 

Quarteirão”, em que o efetivo da polícia militar, motorizado ou com cavalaria, 

permaneceria em um perímetro de atuação de até três quilômetros quadrados, podendo 

ser acionado diretamente pela população. A primeira unidade do projeto estreou no 

Município de Aquiraz, em janeiro de 2007, com efetivo motorizado e cavalariça, 

estendendo-se em momento seguinte a outros Municípios da Região Metropolitana e, no 

ano de 2008, o programa já estava implantado em todos os Bairros de Fortaleza 

(BARREIRA, RUSSO, 2012). Contudo, o programa é criticado por especialistas por sua 

ambiguidade: não se definiu se o foco seria a aproximação com a população ou a 

realização de policiamento ostensivo – ou ambos. O governo investiu 30 (trinta) 

milhões de reais na aquisição de viaturas – veículos Toyota Hilux, que são camionetes 

de grande porte – mas não instalou bases comunitárias. Embora a presença dos veículos 

circulando fosse notada pela população, não gerou uma aproximação com a comunidade 

por este aspecto itinerante. Foram, ainda, apontadas falhas no treinamento e capacitação 
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dos policiais, que não estavam preparados para lidar com homicídios. Mais de três anos 

após a implementação do “Ronda do Quarteirão”, a criminalidade medida através da 

taxa de homicídios no estado do Ceará subiu de 19,45 em 2006 para 23,43 mortes por 

grupo de 100 mil habitantes em 2010 (GOITIA, 2011).  

E no Rio Grande do Sul, o governo estadual testa, desde abril de 2013, um 

programa piloto de policiamento comunitário no município de Bento Gonçalves. O 

programa consiste em oferecer um auxílio mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos 

policiais que residirem em um dos quinze bairros com maiores índices de violência. O 

governo espera que, ao fixar uma dupla de policiais residentes em cada um dos bairros, 

haja uma aproximação com a população e se reduza a criminalidade (FIÚZA, 2013). 

A despeito das peculiaridades locais e regionais, o papel dos municípios em 

segurança pública se encontra em fase de consolidação. Assim, a atuação das guardas 

municipais, na ponta, significa o enfrentamento de uma linha tênue entre um agir 

preventivo e comunitário e, não raras vezes, o desempenho do papel de polícia 

ostensivo. A evolução aponta que os governos locais devem capacitar seus agentes para 

que possam agir preventiva e comunitariamente, enfoque que vem ganhando força, a 

exemplo das experiências aqui retratadas, ainda que de forma incipiente. No Capítulo a 

seguir, veremos como o órgão municipal incumbido de promover a segurança urbana na 

cidade de São Paulo está estruturado para enfrentar o tema. 
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Municipal, ao qual estava anteriormente subordinada, e passa a ser o principal órgão de 

execução da política municipal de segurança urbana (SÃO PAULO, 2002). Foram 

transferidos para a SMSU os recursos humanos, patrimoniais e veículos administrativos 

e operacionais de policiamento, inclusive os recursos orçamentários pertinentes à 

Guarda e que estavam alocados nas dotações do Gabinete da Secretaria do Governo 

Municipal. Assim como a GCM é o principal órgão executor da segurança urbana, o 

Centro de Formação em Segurança Urbana (CFSU) é o principal órgão encarregado da 

formação e capacitação do efetivo da Guarda. 

O alcance da expressão “segurança urbana” começa a ganhar destaque a partir 

da criação da Secretaria de mesmo nome. E, para tanto, surge a necessidade legal de 

emoldurar o seu alcance, até mesmo para fins de atribuir e delimitar competências. 

Assim é que, a definição legal vem assim expressa no artigo 1º da Lei: “Segurança 

urbana é a atuação dos órgãos públicos municipais de forma articulada, priorizando nas 

políticas públicas urbanas a prevenção à violência” (SÃO PAULO, 2002, p. 1). 

A partir desta definição de segurança urbana, buscamos conhecer quais as 

atribuições legais da SMSU: entre o rol de competências da Secretaria, destacam-se o de 

estabelecer políticas e diretrizes de segurança urbana, além de coordenar atividades com 

outras Secretarias e outras esferas de governo que interfiram nas questões relacionadas à 

segurança da cidade: 

 

“Art. 2º - À Secretaria Municipal de Segurança Urbana incumbe: 

I - estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança urbana no Município 
de São Paulo; 

II - executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, 
coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município que, 
direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança urbana da cidade; 

III - estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e federais, visando 
ação integrada no Município de São Paulo, inclusive com planejamento e integração 
das comunicações; 

IV - coordenar as atividades da Assistência Militar do Gabinete da Prefeita; 

V - estabelecer, em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, mediante 
convênio firmado com os órgãos de segurança estadual, as diretrizes, o 
gerenciamento e as prioridades de policiamento, controle e fiscalização do trânsito; 

VI - propor prioridades nas ações preventivas e ostensivas realizadas pelos órgãos de 
segurança que atuam no Município de São Paulo, por meio de intercâmbio 
permanente de informações e gerenciamento; 2 

                                                      
2 Inciso VI, do Artigo 2°, modificado pela Lei 14.879, de 07 de janeiro de 2009, que introduziu alterações 
nas Leis 13.396, de 26 de julho de 2002; 13.866, de 1º de julho de 2004; e 13.292, de 14 de janeiro de 
2002. (Redação original do inc. VI - propor prioridades nas ações de policiamento investigativo, 
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VII - estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com as entidades 
nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisa de 
interesse da segurança urbana; 

VIII - contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, 
promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos; 

IX - valer-se de dados estatísticos das polícias estaduais para o estabelecimento de 
prioridades das ações de segurança urbana municipal; 

X - implantar postos fixos da Guarda Civil Metropolitana em pontos estratégicos de 
acordo com o interesse da segurança urbana; 

XI - planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar a fiscalização e o policiamento 
de trânsito de competência do Município, nos termos da legislação em vigor; 

XII - promover parcerias com instituições voltadas às áreas de serviço social e 
psicologia visando trabalho com a Guarda Civil Metropolitana em seus postos fixos, 
buscando soluções de pequenos conflitos sociais que, por sua natureza, possam dar 
origem à violência e criminalidade; 

XIII - receber através de serviço disque-denúncia denúncias de vandalismo praticado 
contra os equipamentos públicos municipais.” (SÃO PAULO, 2002, p. 1-2). 

 

Ao Secretário Municipal de Segurança Pública compete a coordenação da 

política de segurança urbana e ainda a indicação do Comandante da Guarda Civil 

Metropolitana, do Corregedor Geral da Guarda e do Coordenador do Centro de 

Formação: 

 

“Artigo 5° - Compete ao Secretário Municipal de Segurança Urbana: 

I - coordenar a política de segurança urbana do Município de São Paulo; 

II - estabelecer ações, celebrar parcerias e convênios, nos termos do inciso VII do 
artigo 2º desta lei; 

III - (VETADO) 

IV - delegar competências, quando considerar necessário; 

V - indicar o Comandante da Guarda Civil Metropolitana; 

VI - indicar o Corregedor Geral da Guarda Civil Metropolitana; 

VII - indicar o Coordenador Geral do Centro de Formação em Segurança Urbana.” 
(SÃO PAULO, 2002, p. 2-3). 

 

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana está subordinada ao Governo 

Municipal, e a ela se subordinam a Guarda Civil Metropolitana e o Centro de Formação 

em Segurança Urbana. Compete à SMSU coordenar as ações junto aos órgãos a ela 

subordinados para que estas atuem em consonância com as diretrizes governamentais e 

                                                                                                                                                            
preventivo e ostensivo realizadas pelos órgãos de segurança pública que atuam no Município de São 
Paulo, por meio de intercâmbio permanente de informações e gerenciamento.) 
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de políticas públicas. Na qualidade de promotora da segurança urbana está em estreito 

contato com as demais Secretarias que se utilizam do efetivo da Guarda e se encontram 

em situação de horizontalidade em relação a esta. 

Assim, para conciliar as diretrizes de Governo com as necessidades dos demais 

entes, seja da Administração Direta ou Indireta e equipamentos públicos, é preciso 

padronizar a atuação funcional da GCM, a fim de que seus agentes, independentemente 

das especificidades dos serviços prestados nas diferentes estruturas administrativas e 

organizacionais, mantenham um padrão uniforme e coerente com as diretivas. Na 

prática, as orientações de como o efetivo deve atuar são descritas nos Procedimentos 

Operacionais Padrões (ou “POPs”), cuja observância é obrigatória.  

A atual gestão do Prefeito Fernando Haddad tem por foco consolidar o valor dos 

direitos humanos por meio das políticas públicas – entre os três eixos temáticos em que 

se dividem as ações do Programa de Metas 2013-2016 consta o “compromisso com os 

direitos sociais e civis” (PROGRAMA DE METAS, 2013, p. 1). No objetivo 7, que 

prevê a implantação de um “Programa territorializado de prevenção da violência e da 

criminalidade”, consta a meta de capacitar 6.300 agentes da Guarda Civil Metropolitana 

em Direitos Humanos e outros 2.000 em Mediação de Conflitos (PROGRAMA DE 

METAS, 2013, p. 2-3).  

Assim, o desafio é conciliar as diretrizes governamentais com as demandas da 

sociedade versus o contingente operacional e a formação e capacitação do efetivo da 

corporação. Na medida em que a atuação nas ruas é que vai refletir o desempenho do 

Estado, em termos de políticas públicas de segurança urbana, a seguir serão examinadas 

a estrutura, a forma de organização e as atribuições da GCM para, mais adiante, abordar 

a capacitação dos agentes. 
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4. A GUARDA CIVIL METROPOLITANA 

 

O prédio que abriga a sede da Guarda Civil Metropolitana é próprio e está 

sediado na Rua General Couto de Magalhães, 444, na região central, chamada Nova 

Luz. 

 

4.1. Criação e extinção da Primeira Guarda Municipal 

A primeira notícia que se tem a respeito da criação de uma força policial em São 

Paulo data da década de 20, quando é criada a Guarda Civil. Reconhecida como 

“auxiliar da Força Pública3, mas sem caráter militar”, se guiava no exemplo da polícia 

londrina e tinha por finalidade realizar o “policiamento preventivo da capital, 

fiscalização no trânsito, serviço de radiopatrulha para o controle da criminalidade, 

proteção de escolas e repartições públicas em geral” (SÃO PAULO, 2013b, p. 1).  

No auge do período4 em que o País esteve sob o comando dos militares, a 

Guarda Civil passou a sofrer interferência direta do Exército. Na década de 70, tanto a 

Guarda Municipal quanto a Força Pública são extintas e surge a Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, que já nasce com um quadro especial de policiamento feminino e 

cujos cargos passam a ser providos pelos ex-integrantes da FP, sendo aos agentes 

municipais facultado integrar o quadro da corporação militar (SÃO PAULO, 1970).  

 

4.2. A Guarda Civil Metropolitana 

Dezesseis anos após a extinção da primeira Guarda Municipal surge, por meio 

da Lei 10.115, de 15 de setembro de 1986, a Guarda Civil Metropolitana (GCM), na 

gestão do Prefeito Jânio da Silva Quadros. Subordinada à Secretaria Municipal de 

Defesa Social, a GCM foi concebida para ser uma corporação uniformizada e armada, 

com a atribuição de proteção dos bens, serviços e instalações municipais, bem como 

colaborar na segurança pública. Inicia-se com um efetivo de 150 (cento e cinquenta) 

componentes, limitado o efetivo a, no máximo, 5.000 (cinco mil) componentes, 

                                                      
3 A Força Pública foi uma instituição de caráter militarizado com características para atuar na área da 
segurança pública. 
4 A ditadura militar se iniciou em 31 de março de 1964, com o afastamento do Presidente João Goulart, e 
se encerrou em 15 de março de 1985, com a posse de José Sarney na Presidência da República. 
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podendo ser integrada pelo corpo feminino (SÃO PAULO, 1986). Posteriormente, em 

2004, foi autorizada a criação e reorganização de cargos. 

Desde 1986, a GCM esteve subordinada a diferentes Secretarias, na medida em 

que reestruturações surgem a partir das novas gestões e hoje se subordina à pasta de 

Segurança Urbana. 

Em suma, a Guarda Civil Metropolitana é uma instituição de natureza 

permanente, uniformizada, armada, baseada na hierarquia e disciplina e se sujeita ao 

princípio da legalidade, sendo seus atos passíveis de serem contestados administrativa 

ou judicialmente, se incompatíveis com o conjunto normativo (princípios e regras), que 

regem uma instituição, cuja finalidade é a satisfação do interesse público. 

 

4.3. O Efetivo da Guarda 

Hoje, a GCM conta com um efetivo de 6.149 (seis mil, cento e quarenta e nove) 

componentes entre homens e mulheres. Dentre o efetivo há o que se conhece por 

guardas prontos, restritos e em readaptação. Perfazem os guardas prontos um total de 

4.157 (quatro mil, cento e cinquenta e sete), em pleno gozo de saúde física e mental, 

com os treinamentos obrigatórios concluídos, incluindo o Estágio de Qualificação 

Profissional (EQP), ou seja, pronto para atuar armado. Deste total de guardas prontos, 

3.457 (três mil, quatrocentos e cinquenta e sete) desempenham atividades na rua, em 

contato direto com a população, e outros 700 (setecentos) realizam atividades 

administrativas internas. Perto de dois mil guardas estão restritos ou em readaptação – 

no que concerne aos restritos, estes podem exercer suas atribuições, seja nas ruas 

juntamente com os guardas prontos, seja no âmbito administrativo, porém sem o 

emprego de armas de fogo. O guarda que for reprovado no Estágio de Qualificação 

Profissional (EQP), por exemplo, por falta ou por desempenho insatisfatório na 

disciplina de tiro defensivo, passa a ser enquadrado como restrito e, portanto, não 

poderá portar arma de fogo até que seja aprovado em nova oportunidade. 

O Quadro 1 mostra a estrutura dos cargos da corporação, bem como o efetivo da 

Guarda atualizado até 30 de julho de 20135. 

                                                      
5 Lei 13.768, de 26 de janeiro de 2004 – Trata do Quadro Geral da GCM e Plano de Carreira.  
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Quadro 1 

Efetivo da Guarda Civil Metropolitana 

Nível Cargo Efetivo 

Nível 6 Inspetor Superintendente 0 

Nível 5 Inspetor de Agrupamento 0 

Nível 4 
Inspetor Regional (masc) 18 

Inspetor Regional (fem) 2 

Nível 3 
Inspetor (masc) 215 

Inspetor (fem) 83 

Nível 2 
Classe Distinta (masc) 332 

Classe Distinta (fem) 54 

Nível 1 

Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe (masc) 1131 

Guarda Civil Metropolitano 1ª Classe (fem) 61 

Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe (masc) 2647 

Guarda Civil Metropolitano 2ª Classe (fem) 1285 

Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe (masc) 164 

Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe (fem) 138 

Guarda Civil Metropolitano (masc) 15 

Guarda Civil Metropolitano (fem) 4 

Total 6149 
Fonte: Elaboração própria com dados de SCANDIUSSI (2013, p. 1) 

 

Está prevista a ampliação do efetivo da Guarda em mais 2.000 (dois mil) novos 

integrantes (Meta 33), já tendo sido autorizado o concurso, sendo 1.400 para homens e 

600 para mulheres de GCM – 3a Classe, conforme publicação no DOC em 20/04/13, na 

seção de Despachos do Gabinete do Prefeito. Assim, em breve deve ocorrer a 

publicação de Edital de Concurso (PROGRAMA DE METAS, 2013).  

 

4.4. A Estrutura Administrativa e Organizacional  

A estrutura administrativa e organizacional da GCM conta com 5 (cinco) 

Comandos Operacionais (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro), dentro dos quais estão 

inseridas as Inspetorias Regionais, em número de 35 (trinta e cinco) ao todo, conforme 

ilustrado na Figura 2.  

 



 

Organograma da

 

Quanto à distribuição espacial da estrutura administrativa e, a fim de viabilizar a 

cobertura da função operacional da GCM por todo o território, distribuem

Inspetorias, em número total de 35 (trinta 

Subprefeituras, sendo que há Subprefeituras que contam com mais de uma Inspetoria, 

como, por exemplo, a da Vila Mariana e

Município a localização das Inspetorias.

 

 

Figura 2 

Organograma da Guarda Civil Metropolitana

Fonte: Elaboração própria com dados de 

Quanto à distribuição espacial da estrutura administrativa e, a fim de viabilizar a 

cobertura da função operacional da GCM por todo o território, distribuem

Inspetorias, em número total de 35 (trinta e cinco), entre as 31 (trinta e uma) 

Subprefeituras, sendo que há Subprefeituras que contam com mais de uma Inspetoria, 

a da Vila Mariana e a da Sé. A Figura 3 mostra no mapa do 

Município a localização das Inspetorias. 

35 

Guarda Civil Metropolitana  

 
laboração própria com dados de SMSU (2013, p. 3) 

Quanto à distribuição espacial da estrutura administrativa e, a fim de viabilizar a 

cobertura da função operacional da GCM por todo o território, distribuem-se as 

e cinco), entre as 31 (trinta e uma) 

Subprefeituras, sendo que há Subprefeituras que contam com mais de uma Inspetoria, 

mostra no mapa do 
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Figura 3 

Distribuição das Inspetorias Regionais da GCM 

 
Fonte: CAP-SMSU, 2013, p. 1  

 

A Lei Municipal 13.768, de 26 de janeiro de 2004, dispõe a respeito da carreira 

da Guarda, estruturando-a em seis níveis (vide Quadro 1). Conforme o artigo 8º, para o 
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provimento dos cargos, é exigida a aprovação em concurso público que pode ser de 

provas ou de provas e títulos (SÃO PAULO, 2004a). 

O aprovado em concurso público, ao ser investido no cargo, inicia na 3a Classe 

do Nível I da carreira. Após o ingresso, o agente deve cursar e ser aprovado no Curso de 

Formação (com carga de 600 horas), cujas aulas são presenciais e a cargo do Centro de 

Formação em Segurança Urbana, órgão vinculado e subordinado à SMSU.  

Neste mesmo texto, fica previsto nos artigos 10 e 12, que a evolução funcional 

para a 2a Classe dar-se-á se após confirmação no cargo, mediante aprovação em estágio 

probatório de 3 (três) anos. Para fins de efetivação, o servidor é submetido à avaliação 

especial de desempenho, de acordo com os critérios estabelecidos em Decreto 

específico e por Comissão Interdisciplinar, composta por membros do Centro de 

Formação em Segurança Urbana - CFSU, do Comando da Guarda Civil Metropolitana, 

da Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, da Divisão Técnica de Recursos 

Humanos, da Divisão Técnica de Saúde e por servidor indicado pelo Secretário 

Municipal de Segurança Urbana, que a presidirá (SÃO PAULO, 2004a). 

Acesso é a elevação do servidor efetivo a cargo de maior responsabilidade e 

maior complexidade de atribuições, segundo o artigo 13 (SÃO PAULO, 2004a). O 

enquadramento à 2a Classe, após aprovação em período probatório, ocorre de forma 

automática, isto é, sem exigência de sujeição a concurso, mas mediante procedimento 

administrativo formal de comprovação de atendimento de requisitos, por meio da 

entrega de documentos que comprovem o êxito no estágio probatório (SÃO PAULO, 

2004a). Uma vez elevado à 2a Classe, a partir daí o interstício no cargo para concorrer a 

novo acesso é de 3 (três) anos e se dá mediante concurso de acesso. 

 

4.5. Atribuições da Guarda Civil Metropolitana  

 Em breve histórico das suas atribuições, na década de 80 a Guarda Municipal foi 

criada para realizar a “vigilância dos próprios municipais e a colaboração na segurança 

pública” e “na segurança pública se insere a competência para o policiamento e 

fiscalização do trânsito”, artigo 1º e parágrafo único da Lei nº 10.115 (SÃO PAULO, 

1986, p. 1). Em um segundo momento, houve uma supressão da expressão “segurança 

pública”, sendo substituída por “policiamento ostensivo e preventivo”, buscando melhor 

delimitar as competências da Guarda Civil Metropolitana (SÃO PAULO, 1987, p. 1). 
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Outras mudanças também se seguiram em diferentes gestões como, por exemplo, 

mudança na cor dos uniformes, braçal e boina dos componentes que atuavam em rondas 

nas ruas e, por meio da utilização de veículos de maior porte, a imagem do efetivo 

municipal se assemelhava à atuação da polícia ostensiva. Outra inovação foi a 

instituição de gratificação que permite ao Guarda poder prestar serviço sob Regime 

Especial de Trabalho Policial – RETP (SÃO PAULO, 2004a) – e, ainda, o combate ao 

comércio irregular nos espaços e logradouros públicos6.  

  A Lei 13.866, de 1° de Julho de 20047 fixa as atribuições da GCM: 

 

“Art. 1º A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, principal órgão de execução da 
política municipal de segurança urbana, de natureza permanente, uniformizada, 
armada, baseada na hierarquia e disciplina, tem as seguintes atribuições: 

I - exercer, no âmbito do Município de São Paulo, as ações de segurança urbana, em 
conformidade com as diretrizes e programas estabelecidos pela Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana, promovendo o respeito aos direitos humanos;  

II - prevenir e inibir atos que atentem contra os bens, instalações e serviços 
municipais, priorizando a segurança escolar; 

III – apoiar as atividades de defesa civil, inclusive nas ações de identificação de 
áreas de risco, na transferência de pessoas e famílias e no atendimento em situação 
de emergência; realizar atividades preventivas voltadas à segurança de trânsito, nas 
vias e logradouros municipais;  

IV - proteger o patrimônio ecológico, cultural, arquitetônico e ambiental do 
Município, adotando medidas educativas e preventivas; 

V - promover, em parceria com as comissões civis comunitárias, mecanismos de 
interação com a sociedade civil, a fim de identificar soluções para problemas e 
implementar projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas 
comunidades; 

VI - atuar, em parceria com outros Municípios e órgãos estaduais e da União, com 
vistas à implementação de ações integradas e preventivas; 

VII - atuar, de forma articulada com os órgãos municipais de políticas sociais, 
visando a ações interdisciplinares de segurança no Município, em conformidade 
com as diretrizes e políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Segurança 
Urbana; 

VIII - estabelecer integração com os órgãos de poder de polícia administrativa, 
visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento 
urbano municipal; 

IX - fiscalizar o comércio ambulante nas vias e logradouros públicos; 

X - intervir, gerenciar e mediar conflitos e crises em bens, serviços e instalações 
municipais ou relacionadas ao exercício de atividades controladas pelo poder 
público municipal; 

XI – atuar na proteção de pessoas em situação de risco, encaminhando e apoiando as 

                                                      
6 Lei 13.866, de 1° de Julho de 2004, cujos incisos I e IX foram modificados pela Lei 14.879, de 07 de 
janeiro de 2009. 
7 A Lei 14.879, de 07 de janeiro de 2009 – Introduz alterações nas Leis 13.396/2002, Lei 13.292/2002 e, 
quanto à Lei 13.866/2004 introduz, por meio dos artigos 23, alterações nos artigos 1º e 12; e, através do 
artigo 24, acrescenta parágrafo 6-A ao artigo 6°. 
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ações sociais, em conformidade com os programas e ações integradas;  

XII – realizar atividades de apoio voltadas à segurança do trânsito na área escolar de 
segurança a que se refere a Lei n° 14.492, de 31 de julho de 2007, bem como no 
interior e entorno de parques municipais, em conformidade com plano estabelecido 
em conjunto pelas Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Transportes;  

XIII – (vetado). 

Art. 12. As notificações, os autos de apreensão e as multas decorrentes das 
atividades fiscais previstas nesta lei serão lavrados pelos Guardas Civis 
Metropolitanos, observado o disposto no art. 6º-A” (SÃO PAULO, 2004b, p. 1-3). 

 

Observa-se, entre as atribuições, uma preocupação para que a atuação da Guarda 

não se restrinja à proteção de bens e instalações municipais, mas que também promova 

medidas educativas e preventivas, atue em parceria com outros órgãos e esferas de 

poder, e apoie ações sociais. Com essa filosofia preventiva e comunitária, serão 

abordados alguns programas realizados pela Guarda Civil Metropolitana.  

 

4.6. As Políticas Públicas Preventivas e Comunitárias 

Tomando-se como ponto de partida as atribuições da Guarda Civil 

Metropolitana destaca-se, além dos programas já existentes (Proteção Escolar, Proteção 

ao Patrimônio, Proteção Ambiental, Proteção aos Agentes Públicos, Proteção às Pessoas 

em Situação de Risco, Controle do Espaço Público) um programa mais recente e 

destinado a consolidar ações de caráter predominantemente preventivo e comunitário, 

que são as Casas de Mediação de Conflitos, hoje em número de 31 (trinta e uma) e 

localizadas nas 31 (trinta e uma) Subprefeituras, com atendimento durante 24 (vinte e 

quatro) horas por dia. 

Em se tratando de Casas de Mediação, o objetivo é atuar na causa do problema, 

em questões que tratem de desordens sociais ou conflitos entre vizinhos ou familiares, 

não se prestando para prática de atitudes consideradas criminosas, ou seja, a mediação 

de conflitos age previamente a eventual desfecho que possa caracterizar crime. 

Nesse passo, as Metas 34 e 36 do Programa de Metas da gestão 2013-2016, do 

governo atual objetivam, respectivamente: - a capacitação de 6.3008 agentes da Guarda 

Civil Metropolitana em Mediação de Conflitos; e - a integração dos sistemas das 

diversas instituições municipais para melhorar o aproveitamento das informações 

                                                      
8 Número aproximado 
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(Guarda Civil Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego, SAMU, Defesa 

Civil). 

Outro programa de política comunitária é o canal “153”, com atendimento de 24 

(vinte e quatro) horas por dia. 

Para fins de uma política preventiva e comunitária, outro órgão da SMSU é a 

“Ouvidoria da GCM”, que atende por meio de telefone (0800-7700263), e-mail 

(ouvidoriagcm@prefeitura.sp.gov.br) ou pessoalmente (Rua Pedroso, 322, Bela Vista). 

A Ouvidoria tem por atribuição receber denúncias de ocorrências relacionadas aos 

Guardas Civis e encaminhá-las, quando o caso requerer, à Corregedoria Geral da GCM, 

órgão independente do Comando da Guarda, responsável pela apuração e que está 

vinculado à estrutura da SMSU. Ainda quanto à Ouvidoria, o órgão também se presta a 

esclarecer dúvidas, dar sugestões e registrar elogios. 

Neste segmento do trabalho, procurou-se abordar o período em que, tanto a 

primeira “Guarda Civil Municipal” foi criada, quanto o período de recriação da 

corporação, sob o nome de “Guarda Civil Metropolitana”. Em que pese o vocábulo 

“metropolitana” e a cidade de São Paulo integrar uma Região Metropolitana, inexiste, 

entre as Guardas dos municípios desta região, uma política de interação, de modo que 

na prática atuam de forma independente, conforme as peculiaridades locais de cada ente 

e sem maiores discussões a respeito dos problemas derivados da conurbação entre as 

cidades. No que diz respeito ao segundo momento de criação da GCM (1986), chama a 

atenção que o país havia atravessado um período de 21 (vinte e um) anos de regime 

militar ditatorial e, hoje com 27 (vinte e sete) anos de existência, a estrutura 

organizacional e operacional da Guarda continua a refletir uma estrutura militarizada, 

tendo como princípios básicos a hierarquia e a disciplina. Assim, as metas traçadas pela 

atual gestão municipal, para a elevação do número do efetivo e a ênfase em direitos 

humanos, por meio de políticas preventivas e comunitárias, tal como a mediação de 

conflitos, é um passo decisivo para uma futura consolidação do papel do município em 

sede de segurança urbana. Todavia, o aumento do número de agentes e a oferta de 

políticas públicas, por si só, não se revelam suficientes, pois a eficácia de resultados 

passa pela formação e qualificação dos guardas municipais, cujo órgão encarregado, no 

Município de São Paulo, é o Centro de Formação em Segurança Urbana – CFSU, objeto 

de estudo do próximo Capítulo. 

 



 

5. O CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA

 

5.1. Estrutura Admin

Criado em 21 de março de 1986, como Departamento de Ensino da Guarda Civil 

Metropolitana, o Centro de Formação em 

Avenida Ariston Azevedo, 64, no bairro do Belenzinh

Com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana

a designar-se Centro de Formação em Segurança Urbana.

Trata-se, portanto, de um órgão subordinado à SMSU, cuja autoridade está a 

cargo de um Coordenador Geral

um Conselho Acadêmico, um Comitê Setorial de Gestão 

uma de Gestão Interna e a segunda, de Formação Profissional

na Figura 4.  

 

 

Organograma d

5. O CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA

Admin istrativa e Organizacional 

Criado em 21 de março de 1986, como Departamento de Ensino da Guarda Civil 

Centro de Formação em Segurança Urbana (CFSU)

Avenida Ariston Azevedo, 64, no bairro do Belenzinho, em prédio próprio 

Com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), em 2002, passou 

se Centro de Formação em Segurança Urbana. 

se, portanto, de um órgão subordinado à SMSU, cuja autoridade está a 

cargo de um Coordenador Geral. Em sua estrutura organizacional, o Centro comporta 

um Conselho Acadêmico, um Comitê Setorial de Gestão de e duas Diretorias, sendo 

uma de Gestão Interna e a segunda, de Formação Profissional (DFP) – ver mais detalhes 

Figura 4 

Organograma do Centro de Formação em Segurança Urbana

Fonte: Elaboração própria com dados de SÃO PAULO
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o, em prédio próprio municipal. 

, em 2002, passou 

se, portanto, de um órgão subordinado à SMSU, cuja autoridade está a 

sua estrutura organizacional, o Centro comporta 

e duas Diretorias, sendo 

ver mais detalhes 

ntro de Formação em Segurança Urbana 

 

SÃO PAULO (2013c, p.1) 
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A Diretoria de Formação Profissional está estruturada em 4 (quatro) 

Assessorias: 1) Técnica de Planejamento e Coordenação de Cursos; 2) Técnica de 

Coordenação Pedagógica; 3) Técnica de Avaliação de Aprendizagem e; 4) Técnica de 

Alunos. A primeira lida com currículos dos docentes e validação dos cursos; já a 

segunda, trata do calendário escolar, do corpo docente, de credenciamento de trânsito, 

de armamento e tiro e do setor de biblioteca; por sua vez a terceira cuida da avaliação, 

do controle escolar e do setor de Telecentro SENASP/EAD; e, por fim, a última 

assessoria possui um setor de secretaria e outro para cuidar do corpo discente. 

 

5.2. Cursos oferecidos 

O CFSU tem por incumbência a formação básica profissional dos novos 

integrantes da Guarda Civil Metropolitana, aprovados em concurso. É também sua 

atribuição aperfeiçoar e capacitar todo o efetivo da GCM ao longo da carreira. Não 

obstante, é objetivo do Centro oferecer cursos não apenas aos Guardas, mas a todos os 

demais servidores da SMSU, a fim de estabelecer-se uma política de qualidade, 

uniformidade de linguagem, conhecimento e interação das ações dos órgãos que 

integram a SMSU. 

No que diz respeito aos 12 (doze) cursos oferecidos pelo CFSU estes são 

presenciais e tem como público-alvo o efetivo da Guarda, conforme demonstrado no 

Quadro 2. 

Quadro 2 

Cursos Oferecidos no Centro de Formação em Segurança Urbana 

CURSO OBJETIVO 

Curso de Aperfeiçoamento e 
Qualificação Escola de 
Comando 

Voltado para os ocupantes de cargo de chefia e, em 
comissão, de modo a capacitá-los tecnicamente para o 
exercício da função 

Curso Específico de 
Capacitação para Instrutores 

Desenvolver habilidades em área gerencial e de 
comando 

Curso Específico de 
Capacitação para Classes 
Distintas 

Desenvolver habilidades na área operacional, 
padronização de conduta e postura 

Curso de Formação Específico 
de Capacitação para Guarda 
Civil Metropolitano 3ª Classe 

Formação básica para novos membros da Guarda e 
conhecimento dos programas de políticas públicas da 
SMSU, proteção a pessoas em situação de risco e 
grupos vulneráveis (600 horas/aula) 
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Curso de Capacitação de 
Instrutores em Treinamento 

Capacitar servidores do CFSU a partir de suas 
habilidades como replicadores de ensino e experiência 

Qualificação Profissional – 
EQP 

Visa transmitir conhecimentos técnicos e específicos de 
preservação da vida humana, segurança, atendimento 
ao público, técnicas de defesa pessoal e uso de armas 
não letais 

Curso de Aperfeiçoamento – 
Noções de Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS 

Aspectos teóricos da linguagem e comunicação com 
pessoas portadoras de deficiências por meio da 

linguagem de sinais 
Curso de Capacitação de 
Atendimento ao Turista em 
Língua Estrangeira Noções de 
Inglês – 2010 

Noções de Inglês, Espanhol e de turismo para 
atendimento a turistas e a estrangeiros em regiões de 
grande afluxo de visitantes. 

Curso de Capacitação de 
Atendimento ao Turista em 
Língua Estrangeira Noções de 
Espanhol – 2010 
Curso de Capacitação Turística 
para Guardas Civis 
Metropolitanos 

Curso de Guarda Vidas 
Conhecimentos para identificar gravidade de 
ocorrências na água e técnicas de atendimento às 
vítimas 

Curso de Aperfeiçoamento de 
Condutores para 
Credenciamento na Condução 
de Veículos Oficiais 

Desenvolvimento de destreza, autocontrole e reflexo 
como técnica operacional e postura. 

Fonte: Elaboração própria com dados de SÃO PAULO (2013d, p. 1-2) 

 

Com relação ao Estágio de Qualificação Profissional (EQP), este é de realização 

anual e obrigatória para todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, salvo os que se 

encontrem em situação de restrição ou em readaptação. Todavia, e considerando a 

existência de diferentes níveis na carreira, não participam como alunos das edições de 

EQP para os Guardas de Nível I, os da Classe Distinta (CD) Nível II e Inspetores Níveis 

III e IV, assim como não participam do EQP para os CDs, os Inspetores e vice-versa. 

Ou seja, o EQP para Guardas de Nível 1 não terá como alunos ocupantes da Classe 

Distinta ou da Inspetoria – eles podem participar do curso como instrutores. 

 

5.3. As Instalações do Centro 

As instalações físicas contemplam várias edificações em torno de um pátio 

central: um prédio administrativo, onde também se localiza um stand de tiros, um 
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segundo prédio com 10 (dez) salas de aula, uma terceira edificação com uma sala de 

informática, vestiários e academia de ginástica, um quarto espaço entregue na gestão 

anterior, com salas de aula, um auditório, uma cozinha industrial, uma sala de refeições, 

dois banheiros e vestiários masculino e feminino. Há também um palanque e finalmente 

uma construção antiga que abriga arquivo e vestiários dos inspetores. 

 

 

Figura 5 – Pátio central do Centro de Formação em Segurança Urbana 
Foto realizada em 27 de junho de 2013 pelos autores 

 

 

No andar superior do prédio administrativo encontram-se a coordenação e os 

servidores encarregados da gestão do complexo educacional, enquanto que no andar 

térreo localiza-se o stand de tiros. O prédio oferece condições razoáveis para o 

desempenho das atividades, embora necessite de reparos, considerando a presença de 

rachaduras evidentes, o que denota uma falta de manutenção ao longo dos anos e, tendo 

sido o prédio adaptado para abrigar também a Diretoria de Ensino e Secretaria do 

Curso, o número de banheiros se mostra insuficiente, ou seja, há apenas um; o segundo 

banheiro integra o Gabinete do Coordenador Geral e para acesso deve-se passar pela 

Sala de reuniões e adentrar na Sala do Coordenador para alcançar o recinto.  

No espaço para a prática de tiros percebe-se um isolamento acústico e uma 

preocupação com a segurança do local, enquanto em uso e a utilização de equipamentos 

de proteção. Observou-se que ao longo da prática de tiro, o descarte do chumbo 

resultante da munição é acumulado em recipiente aberto em um canto do stand. Existe 

uma antessala que permite a observação e aprendizado dos alunos.  
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Figura 6 – Refeitório do Centro de Formação em Segurança Urbana 
Foto realizada em 27 de junho de 2013 pelos autores 

 

 

O Centro conta ainda com uma guarita de acesso, uma quadra para a prática 

desportiva em estado de conservação ruim, um palanque voltado ao pátio central e uma 

churrasqueira nos fundos do prédio novo.  

A implantação da sede do Centro de Formação em Segurança Urbana data da 

época da criação do Departamento de Ensino da GCM (nomenclatura que antecedeu à 

de CFSU) e, em termos de estrutura, não sofreu reformas, tendo sido os acréscimos ou 

acessórios fincados sem um planejamento que permitisse uma conexão com uma 

potencialização e funcionalidade do espaço, seja para fins de aprimoramento da 

academia de ensino ou no aspecto administrativo. A complexidade do assunto exige um 

diagnóstico não apenas acerca da estrutura e do planejamento do espaço, mas sobretudo 

da gestão e do conteúdo dos cursos ministrados – esta análise encontra-se no capítulo 

seguinte. 
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6. DIAGNÓSTICO 

 

6.1. Cursos 

O Centro de Formação em Segurança Urbana é o órgão incumbido da formação 

dos novos agentes e também responsável por ministrar cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e capacitação para o efetivo da Guarda Civil Metropolitana.  

O novo agente, ao ingressar no quadro, deve frequentar o Curso de Formação, 

cujas aulas são presenciais e tem carga total de 600 (seiscentas) horas. O Ministério da 

Justiça, através na Secretaria Nacional de Justiça (SENASP), propõe uma matriz 

curricular para os cursos de formação, mas esta matriz não é obrigatória. O objetivo 

desta matriz é: 

 

“ser um referencial teórico-metodológico para orientar as Ações Formativas 
dos Profissionais da Área de Segurança Pública – Polícia Militar, Polícia 
Civil e Bombeiros Militares – independentemente da instituição, nível ou 
modalidade de ensino que se espera atender.” (BRASIL, 2008, p. 2) 

 

Após a formação inicial, o Decreto nº 5.123/2004, que regulamenta a Lei do 

Desarmamento, determina que os guardas municipais devem realizar anualmente o 

Estágio de Qualificação Profissional (EQP), com carga mínima de 80 (oitenta) horas, 

para que possam portar arma de fogo. Para o EQP não há obrigatoriedade em seguir 

determinado conteúdo programático. O foco deste diagnóstico, em consonância com o 

Termo de Referência proposto pela Secretaria de Segurança Urbana (Anexo 1), é 

identificar em que aspectos o EQP ministrado atualmente pelo Centro de Formação em 

Segurança Urbana atende, ou não, aos princípios de policiamento comunitário e 

preventivo. Ou seja, o Termo de Referência objetiva que o trabalho avalie “se o 

conteúdo programático dos cursos continuados de capacitação e treinamento está 

refletindo as políticas de segurança desenhadas pela SMSU e efetivamente 

contribuindo para o desejo de que a Guarda tenha caráter ‘amigo, protetor e 

aliado’ para a população paulistana” (grifo nosso). 
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6.1.1. Conteúdo Programático do Estágio de Qualificação Profissional 

Constam como objetivos do EQP, segundo ementa formulada pelo Centro de 

Formação: 

• “Transmitir conhecimentos técnicos e científicos voltados para a preservação da vida 
humana, segurança cidadã e atendimento ao público;” 

• “Capacitar física e tecnicamente os integrantes da Guarda Civil Metropolitana no uso 
de técnicas de defesa pessoal e armas não letais;” 

• “Capacitar os Integrantes da Guarda Civil Metropolitana a agir dentro dos princípios da 
legalidade, proporcionalidade e necessidade, quando necessário o uso da força;” 

• “Resgatar a imagem do Guarda, trabalhando os conceitos de gerenciador das coisas 
públicas, focando na motivação, no reconhecimento da imagem como e reforçando o 
processo institucional necessário a sua existência;” 

• “Estreitar os vínculos com a comunidade paulistana, propiciando uma maior sensação 
de segurança.” (SÃO PAULO, 2013a, p. 3) 

 

Para a elaboração deste diagnóstico, verificou-se o conteúdo programático 

proposto pelo CFSU para a qualificação do efetivo de nível 1, excluindo-se, portanto, a 

Classe Distinta e os Inspetores, considerando que os guardas são a maioria do efetivo 

(88,6% do quadro), realizam ações em constante contato com a população e a oferta 

deste curso ocorre continuamente ao longo do ano, dada a necessidade de requalificar 

todo o contingente a cada exercício. 

A grade curricular do EQP está disposta no Quadro 3. Dentre o rol de 

disciplinas, identifica-se que uma parcela significativa da carga horária é utilizada para 

abordagem de temas que não incorporam uma filosofia preventiva e comunitária da 

Guarda, como por exemplo: Cautela e Empréstimo Diário de Armamentos, Defesa 

Pessoal, Educação Física e Tiro Prático e Ações de Desarmamento, somando 26 (vinte e 

seis) horas, um terço do total do curso. Considerando que o agente utiliza armamento, 

estas matérias são importantes para treinamento da destreza e reforçar os conhecimentos 

sobre manuseio e porte de arma. Contudo, se o intuito é reforçar o caráter amigo, 

protetor e aliado da Guarda, estas disciplinas não se mostram adequadas e ainda ocupam 

um terço da carga horária total. 

Outro grupo de matérias enfoca aspectos administrativos da corporação e das 

atividades desempenhadas pelos guardas, são elas: Elaboração de Documentos Oficiais, 

Comunicado de Descarte Irregular, Regulamento Disciplinar e Noções de Planejamento 
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Institucional – somando 16 (dezesseis) horas ou 20% do total do curso. Inclusive duas 

destas disciplinas já foram cursadas pelos agentes na sua formação inicial, com carga 

horária superior: Elaboração de Documentos Oficiais e Regulamento Disciplinar. Logo, 

estas matérias não reforçam a construção de uma Guarda moderna e alguns dos seus 

tópicos já foram previamente abordados e com maior profundidade no Curso de 

Formação.  

 

Quadro 3 

Grade curricular do Estágio de Qualificação Profissional (EQP) 

DISCIPLINA Carga 
horária 

1 Motivando para excelência 4 horas 
2 Noções de Planejamento Institucional 4 horas 
3 Postura do GCM no Atendimento ao Cidadão 8 horas 
4 Gerenciamento de Crise 4 horas 
5 Direitos Humanos 4 horas 
6 Pronto Socorrismo 6 horas 
7 Regulamento Disciplinar 4 horas 

8 Introdução e Conceito da Prevenção e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas 4 horas 

9 Comunicado de Descarte Irregular de Resíduos - CDIR 4 horas 
10 Elaboração de Documentos Oficiais 4 horas 

11 Cautela e Empréstimo Diário de Armamento e Equipamentos 
Correlatos 2 horas 

12 Técnicas Operacionais 6 horas 
13 Defesa Pessoal 10 horas 
14 Educação Física 6 horas 
15 Tiro Prático e Ações de Desarmamento 8 horas 

Avaliação 2 horas 
Total 80  horas 

Fonte: Elaboração própria com dados de SÃO PAULO (2013a, p. 5) 

 

Finalmente, um terceiro grupo de disciplinas, a saber: Motivando para 

Excelência, Postura do GCM no Atendimento ao Cidadão, Gerenciamento de Crise, 

Direitos Humanos, Pronto Socorrismo, Introdução e Conceito de Prevenção e 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Técnicas Operacionais estão mais correlatas às 

diretrizes humanistas e preventivas – elas perfazem pouco menos de metade da carga 

horária.  
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6.1.2. Observação das Aulas 

Feita essa análise acerca da grade de matérias, ficando constatada a inadequação 

de uma parte delas para a construção de uma polícia comunitária local, tornou-se 

evidente a necessidade de acompanhar as aulas propriamente ditas para verificar se 

atendiam ao conteúdo programático. Para tanto, o grupo solicitou autorização para 

assistir às aulas do EQP, sendo autorizado, e selecionou 6 (seis) disciplinas relacionadas 

à atuação da Guarda e uma disciplina sobre armamento, a fim de poder formar melhor 

convencimento a respeito da situação-problema. 

O Centro disponibilizou a programação de duas semanas consecutivas no ato das 

visitas. As aulas são ministradas em segmentos de duas horas e as disciplinas se 

concluem ao longo das duas semanas de cada turma do EQP – ou seja, as aulas não se 

iniciam e se concluem sequencialmente ao longo de um dia, elas são intercaladas ao 

longo do curso. Diante disto, o grupo observou aulas com conteúdo parcial de cada 

disciplina e a respeito do que foi assistido é que se traça o presente diagnóstico.  

O Currículo do Estágio de Qualificação Profissional – EQP (Anexo 1), não 

apresenta as diferentes disciplinas de modo padronizado: a maioria das matérias não traz 

o conteúdo subdivido em aulas, o que impede que se avalie se o instrutor atendeu ao 

programa de aula. 

Em apenas 2 (duas) das 7 (sete) disciplinas houve efetiva participação dos 

alunos, que foram convidados a realizar uma dinâmica de grupo (Motivando para 

Excelência) ou debater os temas propostos (Direitos Humanos). Em uma delas (Pronto 

Socorrismo), foi utilizada teatralidade para transmitir o conteúdo e uso de apresentação 

em formato “PowerPoint” sobre ressuscitação e passo a passo para a utilização de 

aparelho desfibrilador. Nas demais, a técnica utilizada prioritariamente foi a 

apresentação oral das matérias. Em duas delas foram apresentados vídeos, mas o 

equipamento disponível nas salas não tinha tamanho e qualidade suficientes para uma 

boa visualização e uma boa audição. 

Sobre o enfoque preventivo e comunitário, em duas disciplinas eles não foram 

abordados (Postura do GCM no Atendimento ao Cidadão e Técnicas Operacionais). No 

conteúdo sobre Atendimento ao Cidadão estava previsto que se abordasse a atitude, o 

comportamento e a postura do guarda, bem como as habilidades e capacidades 

necessárias ao bom atendimento. As aulas assistidas trataram apenas de hierarquia e 
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disciplina da corporação, que nada contribuem para a qualificação de uma força 

comunitária – embora estivessem constantes no conteúdo. O tópico de Técnicas 

Operacionais objetiva rever as técnicas de atuação dos agentes, dentro da legalidade, 

rumo a excelência no atendimento à população. Todavia, a aula presenciada tratou de 

ação policial e técnicas de proteção, não abordando o que se previa. Uma terceira 

disciplina, Gerenciamento de Crise, tratou parcialmente de uma situação envolvendo a 

população e como deveria o guarda agir. Em parte da aula, entretanto, o estudo se 

voltou à apresentação de carta náutica e requisitos para sua obtenção. Pode-se dizer que 

a aula desperdiçou parte da carga horária para abordar um assunto que, além de não 

previsto, não condiz com a formação de uma guarda amiga e cidadã.  

O EQP deve preparar o guarda para atuar na prática, em contato com a 

população e, eventualmente, situações conflituosas ou delituosas. Porém, as disciplinas 

hoje abordam mais questões burocráticas, de destreza no uso de arma e defesa pessoal e 

condicionamento físico, o que denota que a grade não incorporou os conceitos de 

guarda preventiva e comunitária, que orienta sua atuação para a solução de problemas, 

tornando difícil que os próprios agentes internalizem estas diretrizes. 

Embora fosse considerado inicialmente que quase a metade das disciplinas do 

EQP estivessem relacionadas ao lema da Guarda e às diretrizes de governo, o fato é que, 

levando-se em conta os critérios e valores que embasaram este diagnóstico, as aulas, na 

prática, minimamente ponderaram quanto à formação do agente dentro do exercício do 

poder de polícia administrativa preventiva ou ostensiva preventiva, partindo-se mais 

para análises práticas de poder de polícia administrativa repressiva ou de defesas 

pessoais em situações policiais. 

Por fim, foi constatado que somente participam do EQP os guardas considerados 

“prontos”, enquanto que aqueles em situação “restrita” ou em “readaptação” não podem 

cursar o Estágio.  

 

6.2. Gestão do Estágio de Qualificação Profissional 

Para o efetivo considerado “pronto”, ou seja, dos agentes com porte de arma, a 

participação anual no EQP é obrigatória para a manutenção do porte – são 4.157 (quatro 

mil, cento e cinquenta e sete) servidores nesta situação. Considerando este contingente e 

esta obrigatoriedade, bem como o número de salas de aula disponíveis no CFSU, há a 
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necessidade de elaboração de um calendário prévio das atividades de ensino praticadas 

no Centro, com o escalonamento dos agentes. 

Atualmente, a lista de escalonamento não é definida pelo Centro de Formação, 

mas por cada uma das Inspetorias que, cientes das datas de início das edições, convoca 

os seus subordinados e, portanto, o CFSU não tem um controle sobre todo o efetivo 

municipal e quem teria ou não cursado o EQP ano a ano, ficando a convocação a cargo 

das Inspetorias. O controle de presença dos Guardas é feito a partir de uma planilha do 

aplicativo “Excel”, confeccionada com nomes fornecidos pelas Inspetorias, sem que 

esta relação de nomes seja inserida em um sistema de dados que propiciaria checar 

eventuais falhas. Não há uma ferramenta ou um aplicativo customizado que permita 

acompanhar dentre todo o efetivo da corporação quem realizou o curso a cada ano, em 

que período e com qual rendimento. O que existe é um arquivo onde os servidores do 

Centro cadastram todos os guardas que participam dos cursos. Como resultado da 

inexistência de um programa de convocação seguro, pode-se afirmar que há guardas 

prontos e sem cursar o EQP há 3 (três) anos.  

A respeito da convocação, foram ouvidas várias queixas, como por exemplo, de 

agentes que foram informados de sua participação no curso com 3 (três) dias corridos de 

antecedência – lembrando que o início se dá às segundas-feiras, portanto a divulgação 

teria ocorrido em uma sexta-feira, tendo sido corroborado por outros que esta é uma 

prática comum, salvo quando a Inspetoria é organizada e cientifica seu efetivo com 

certa antecedência.  

Outra reclamação ouvida é que o escalonamento sem prévia ciência ao Guarda 

chega a ter caráter de punitivo, considerando que os servidores realizam os chamados 

“bicos” para complementar a remuneração. A escala de trabalho segue para a maioria da 

corporação a jornada “12x36”, em outras palavras o guarda trabalha por 12 (doze) horas 

e depois goza 36 (trinta e seis) horas de descanso. Na prática, o agente trabalha em dias 

alternados, o que permite realizar trabalhos como segurança privado nos dias de folga e 

aumentar os rendimentos.  

Deste modo, a participação no EQP, que acontece ao longo de todos os dias 

úteis de duas semanas, prejudica a prática de outra atividade remunerada e causa 

insatisfação aos presentes, quando não é comunicada com certa antecedência que 

permita conciliar ou cancelar estas atividades extras.  
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Há uma controvérsia acerca da legalidade ou não do exercício de atividade 

particular pelos guardas, em outras palavras, se o bico como segurança privado é 

permitido. Mais do que a legalidade, é discutível a conveniência para a sociedade como 

um todo que membros da Guarda realizem atividades como segurança particular, ainda 

que em seu horário de descanso – há um claro conflito de interesse entre a atuação como 

força policial estatal e como segurança particular. 

Embora não haja consenso sobre a questão da legalidade, e mesmo da 

moralidade, é fato inquestionável que muitos guardas realizam serviços extras em 

horário de folga. Assim, quando a sua inscrição no EQP é comunicada com 

antecedência de poucos dias, esta atividade fica prejudicada e o guarda passa muitas 

vezes a enxergar o curso como um fardo, ao invés de uma oportunidade de aperfeiçoar 

seus conhecimentos. Mais do que prejudicar a atividade particular paralela, esta falta de 

previsibilidade impede sobretudo que os alunos possam estudar o conteúdo e se 

preparar para as aulas – este um fator ainda mais relevante. 

 

6.2.1. Apresentação dos conteúdos 

Das quinze disciplinas elencadas no programa do Estágio, apenas em duas delas 

(Motivando para Excelência e Cautela e Empréstimo Diário de Armamento e 

Equipamentos Correlatos) o conteúdo encontra-se dividido em aulas, permitindo aos 

instrutores e também aos alunos acompanhar a evolução do aprendizado. Mais do que 

isso: fica sob o julgamento do instrutor qual parte do conteúdo será ministrada a cada 

aula e mesmo a ênfase que se aplica a determinado tópico. É salutar que os professores 

enriqueçam o conteúdo teórico com experiências práticas, da sua atuação profissional.  

Porém, a adoção de um currículo padronizado, detalhando a cada aula os temas a 

serem tratados e quais os avanços esperados, é uma tendência verificada nos sistemas de 

ensino que mais têm avançado em qualidade. A província de Xangai, na China, 

alcançou a maior nota no exame padronizado que avalia o conhecimento dos alunos em 

matemática, linguagem e ciências de diferentes países. Entre as receitas do sucesso, 

destaca-se a adoção de um “currículo padronizado, que especifica o que deve ser 

ensinado a cada aula, com objetivos claros de habilidades e conhecimentos que o aluno 

deve dominar a cada semestre” (IOSCHPE, 2012, p. 79). O que se busca garantir com a 

padronização é que todos os alunos recebam o mesmo conteúdo, que este conteúdo 
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esteja em consonância com as diretrizes e os objetivos esperados e que as melhores 

práticas sejam perpetuadas no sistema, independente de qual professor ministrará a aula.  

Os alunos não recebem previamente o conteúdo das aulas, por meio da 

disponibilização de apostilas, textos ou outros que permitam, a partir do conhecimento, 

incrementar debates e discussões. A falta de material didático para leitura prévia, 

consequência da ausência de padronização do conteúdo das aulas, faz com que as aulas 

sejam muito expositivas. Ao invés de aproveitar o conhecimento dos instrutores para 

debater casos concretos, transmitir situações práticas e dirimir as dúvidas dos alunos, 

parte do tempo é gasta escrevendo no quadro e expondo oralmente os temas, quando o 

conteúdo poderia ter sido lido anteriormente, fazendo com que o tempo em sala de aula 

fosse mais bem aproveitado. Observou-se também que os “Pelotões”, entendam-se 

“Turmas”, não dispunham do calendário das aulas, tomando ciência do tema que seria 

tratado no momento em que o Instrutor assumia a Classe.  

 

6.3. Corpo Docente 

O corpo docente é formado, em sua quase totalidade, por pessoal escalado do 

Quadro da GCM para ministrar aulas em horário de expediente. Esporadicamente 

servidores municipais participam do quadro de docentes, como ocorreu, por exemplo, 

na 10ª edição de EQP do ano de 2013, quando a disciplina de Direitos Humanos foi 

conduzida por servidor municipal, de fora dos quadros da Guarda, para dois pelotões. 

Considerando que na 10ª turma havia seis pelotões e cada pelotão participou de 15 

(quinze) disciplinas diferentes, do total de 90 (noventa) matérias, apenas 2 (duas) 

contaram com um instrutor externo.  

Os instrutores, sejam internos, sejam externos, não são remunerados. Encontra-

se em trâmite na Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 258/2013, que autoriza a 

instituição de uma gratificação para atividade de instrutor. Esta gratificação seria 

concedida aos servidores da Guarda Civil Metropolitana que atuassem como instrutores 

no Centro de Formação em Segurança Urbana. O projeto de lei não prevê a extensão 

desta remuneração para instrutor externo à GCM, ainda que da Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana. 

Por um lado, a instituição da gratificação visa compensar o integrante da Guarda 

que, atuando como instrutor, deixa de cumprir a jornada “12x36” e fica impossibilitado 
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de exercer outra atividade remunerada nos dias de folga. Contudo, o guarda que 

permanece continuamente ministrando aulas no CFSU deixa de exercer suas atividades, 

como o patrulhamento e a ronda escolar, desfalcando a equipe – o que só se justifica se 

este guarda possuir grande conhecimento de determinado assunto, conseguir aliar 

experiências práticas sobre o assunto e ainda habilidade para transmitir conhecimento. 

 

6.3.1. Formação dos Docentes 

Como dito, o corpo docente é composto em sua quase totalidade por pessoal da 

própria Guarda Civil. Não há um processo de seleção formal: o componente da GCM 

manifesta o interesse em ministrar cursos no Centro de Formação e apresenta o seu 

currículo. 

A partir desta informação, foi solicitada a disponibilização dos currículos do 

corpo docente. Um total de 67 (sessenta e sete) documentos intitulados “Histórico 

Pessoal” foram encaminhados. Estes documentos são extraídos da base de dados dos 

Recursos Humanos e apenas listam a formação acadêmica de um servidor e os cursos 

que ele tenha participado. Como primeiro critério de análise, identificou-se um total de 

36 (trinta e seis) agentes com graduação completa em nível superior e outros 31 (trinta e 

um) com graduação incompleta ou sem graduação – 46% (quarenta e seis por cento) dos 

docentes não possuem graduação completa.  

O fato de o instrutor possuir graduação completa indica que ele é possuidor de 

conhecimento em determinado campo, contudo não implica que ele tenha as habilidades 

necessárias para formar os alunos no mesmo campo de conhecimento. O Centro de 

Formação em Segurança Urbana realiza Curso de Capacitação de Instrutores em 

Treinamento. Dos 67 (sessenta e sete) históricos analisados, apenas 3 (três) instrutores 

participaram deste curso, o equivalente a 4% (quatro por cento) do total, conforme 

mostra o Gráfico 1. 

Ressalte-se que mais da metade dos históricos não traziam que o servidor havia 

participado de curso relacionado à pedagogia ou à formação de tutores – ou seja, ele 

poderia ter formação até em nível de graduação em determinado campo do 

conhecimento, mas não frequentou sequer um curso sobre técnicas de ensino. Vinte e 

dois instrutores participaram de curso promovido pela SENASP (Secretaria Nacional de 

Segurança Pública) para “Formação de Formadores” – 33% (trinta e três por cento) do 



 

total de docentes. Outros quatro professores realizaram curso de capacitação para 

instrução de tiro e um professor se formou em instrução de curso ambiental. Um 

instrutor cursou pós-graduação em psicopedagogia. 

 

Fonte: Elaboração própria
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Ao final de cada edição de EQP é solicitado aos discentes que preencham 

Pesquisas de Satisfação e, segundo consta, os resultados são lançados em Bancos de 
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Gráfico 1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos “Históricos Pessoais” dos instrutores

6.4.1. Avaliação do corpo docente pelos alunos 

Ao final de cada edição de EQP é solicitado aos discentes que preencham 
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Foram encaminhados 3 (três) formulários de pesquisas a seguir 

s: a) “Pesquisa de Satisfação Pedagógica”, para fins de medição do grau de 
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No que diz respeito à “Pesquisa de Satisfação”, as questões formuladas não 

permitem que os alunos individualizem a excelência ou a deficiência do corpo docente. 

Isto ocorre porque algumas questões pedem ao aluno que emita uma nota para um 

determinado comportamento sem individualizar os professores e também porque em 

apenas uma questão se pede a atribuição de uma nota para cada professor, mas sem que 

se aprofundem as razões para tal avaliação.  

As questões 4, 6 e 8 desta pesquisa buscam avaliar se os professores foram 

atenciosos, se atentaram para as dificuldades dos alunos e se conseguiram relacionar o 

conteúdo da disciplina a situações práticas. Contudo, uma vez que as perguntas são 

formuladas de modo geral, em um mesmo treinamento com a presença de diferentes 

instrutores, é possível que alguns tenham, por exemplo, conseguido aliar o 

conhecimento teórico às situações práticas, enquanto outros não e o questionário não 

permite individualizar essas diferenças. A questão 4 pergunta como o aluno pontua “o 

conhecimento, a clareza e a objetividade na apresentação do conteúdo das disciplinas 

por parte dos professores”. Novamente a pergunta não possibilita identificar os 

melhores instrutores e ainda agrupa em uma mesma questão aspectos diferentes como 

conhecimento, clareza e objetividade – eventualmente um instrutor pode ter grande 

conhecimento, mas ser pouco claro em sua exposição. 

Neste mesmo formulário existem outras 11 (onze) questões que tratam das 

instalações em aspectos como limpeza e funcionamento dos equipamentos audiovisuais.  

Por sua vez, o questionário “EQP – Avaliação de Satisfação”, do ano de 2012, 

individualiza em sua avaliação a performance dos professores em cinco aspectos:  

(1) se foi claro e objetivo; 

(2) se esclareceu dúvidas; 

(3) se possibilitou um aprendizado interessante e fácil; 

(4) se demonstrou conhecimento do conteúdo; e  

(5) se criou um ambiente participativo para os alunos.  

Para cada instrutor deveriam ser atribuídas notas de 1 (um) a 5 (cinco) para cada 

um dos cinco quesitos acima citados. Após, são elencadas outras onze questões 

discutindo as instalações, os recursos didáticos e se o conteúdo apresentado é aplicável 

no cotidiano do trabalho. Existe, por fim, um espaço em branco para outras 

considerações e é facultada ao aluno sua identificação ao final do formulário. 
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Foram disponibilizadas as respostas de dois “pelotões”, totalizando 69 (setenta) 

questionários preenchidos: 49 (quarenta e nove) questionários demonstram uma 

preocupação dos alunos em atribuir notas diferenciadas para cada instrutor e sobre cada 

quesito – em outras palavras, havia variação das notas dadas para cada aspecto 

solicitado. Outros 11 (onze) questionários foram preenchidos apenas com notas 4 

(quatro) ou 5 (cinco), de modo que cada instrutor recebeu o mesmo conceito para todos 

os cinco pontos apresentados. E, finalmente, 9 (nove) alunos avaliaram todos os 

professores em todos os critérios com a nota máxima, 5 (cinco).  

No espaço livre para considerações, 44 (quarenta e quatro) guardas, o 

equivalente a 64% (sessenta e quatro por cento) das avaliações, reclamaram de modo 

contundente das instalações: as salas são quentes e com pouca ventilação, as cadeiras 

são desconfortáveis, os vestiários são inadequados e não possuem papel e sabão e o 

refeitório não comporta todos os alunos. Percebe-se um sentimento comum à maioria 

dos alunos de que as instalações estão muito aquém do ideal.  

O formulário de pesquisa de satisfação foi alterado em 2013 e, no que concerne 

à avaliação dos docentes, piorou: anteriormente cada instrutor era avaliado em cinco 

quesitos diferentes, enquanto no modelo atual os alunos devem atribuir uma nota única 

para cada professor. Perde-se a oportunidade de avaliar o corpo docente a partir de 

cinco eixos distintos e buscar identificar os pontos de melhoria para cada um. O espaço 

para comentários permaneceu no novo formulário e as questões gerais sobre instalações, 

recursos didáticos, entre outros estão mais bem agrupadas. 

 

6.4.2. Avaliação dos alunos 

A condição para aprovação no Estágio de Qualificação Profissional é que o 

aluno tenha um mínimo de 80% (oitenta por cento) de presença nas aulas e obtenha a 

nota mínima de 7 (sete) pontos na prova aplicada. Caso não seja aprovado, o aluno deve 

se submeter a uma nova avaliação e, ocorrendo nova reprovação, deverá realizar 

novamente o EQP.  

Quanto ao conteúdo da prova aplicada, tivemos acesso a dois modelos recentes, 

sendo que o padrão 2013 aborda mais questões no tema de Direitos Humanos, porém 

ambos poucos exploram os aspectos preventivo e comunitário. A maior parte das 

questões aborda aspectos de cunho penal e administrativo e em algumas se observa um 
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enfoque em conhecimentos básicos, como qual o conceito de agente público ou como 

utilizar corretamente a tonfa9.  

 

6.5. Estrutura 

As salas de aula estão dispostas em duas edificações: uma construção mais 

antiga com 10 (dez) salas, distribuídas em dois pavimentos, com padronização 

semelhante e onde são ministrados os cursos de formação continuada. Estes espaços não 

oferecem um nível de conforto adequado, que seguramente compromete a qualidade do 

Curso e aproveitamento pelo discente: as cadeiras são desconfortáveis e não existem 

projetores instalados – no canto de cada sala está instalada uma televisão cujo diâmetro 

permite uma visualização apenas parcial dos conteúdos exibidos pelos instrutores, nem 

mesmo permitindo a leitura de um parágrafo de 4 (quatro) linhas, visto que a dimensão 

da tela exige que a fonte da letra seja aumentada ao máximo. Quanto ao áudio, 

apresentam qualidade incompatível, forçando os professores a repetir falas presentes 

nos vídeos exibidos, a fim de que o corpo de alunos compreenda o que se passa.  

 

 

Figuras 7 e 8 – Sala de Aula do Centro de Formação em Segurança Urbana 
Fotos realizadas em 27 de junho de 2013 pelos autores 

 

A ventilação não se mostrou adequada porque as janelas são pequenas e os 

condicionadores de ar instalados não podem ser utilizados em função de inadequação 

elétrica. Ademais, as lousas apresentam difícil visualização: ao serem apagadas, ficam 

borradas com a cor do giz anteriormente utilizado (normalmente branco). Há também 

interferência de ruídos entre as salas. 

                                                      
 
9 Tonfa é um equipamento utilizado pela Guarda Civil Metropolitana semelhante a um cassetete. 



59 
 

Existem ainda salas de aula no prédio construído mais recentemente, mas, ao 

longo das visitas realizadas, apenas em uma oportunidade foi observada a utilização de 

uma única sala, para treinamento de nós de corda. Nesta estrutura existem ainda 

banheiros, cozinha industrial, refeitório e espaço para auditório. Todavia, o auditório 

não foi utilizado até o presente momento e as cadeiras adquiridas não foram instaladas e 

encontram-se acomodadas no chão.  

Na sala de informática percebem-se equipamentos modernos e em 

funcionamento, mas a televisão, embora maior do que nas demais salas de aula, não 

permite adequada visualização dos conteúdos. 

A cozinha industrial não é utilizada para preparação de refeições diárias, seja 

para os servidores do CFSU, seja para os alunos visitantes que frequentam o Centro, 

pois os servidores municipais recebem vale-refeição, de modo que a funcionalidade do 

espaço serve apenas para aquecer as marmitas e preparar cafés. Por sua vez, o refeitório 

não tem espaço suficiente para acomodar os 180 (cento e oitenta) alunos que 

frequentam o CFSU diariamente, na medida em que a pausa para almoço é realizada em 

horário idêntico para todas as turmas, de modo que alguns são vistos comendo em pé, 

nas dependências externas (churrasqueira) ou nos poucos bancos disponíveis nos fundos 

e laterais do prédio.  

 

 

Figura 9 – Vestiário masculino do Centro de Formação em Segurança Urbana 
Foto realizada em 27 de junho de 2013 pelos autores 
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O estado de conservação dos vestiários é precário, com vazamentos, azulejos 

quebrados e chuveiros dispostos sem a mínima privacidade uma vez que estavam 

dispostos um ao lado do outro sem uma cabine ou divisória que os isolasse.  

A edificação que abriga o arquivo do complexo está em estado precário de 

conservação, apresentando paredes rachadas, portas e vidros quebrados, forte odor e 

umidade excessiva, provocando um aspecto insalubre. Os vestiários dos inspetores se 

localizam nesta mesma edificação e encontram-se em igual situação de deterioração. Foi 

possível observar que o ambiente do complexo estava limpo, embora nas primeiras 

visitas não houvesse uma empresa contratada para efetuar a limpeza e poda de área 

verde do local, cabendo aos próprios guardas realizar o serviço. 

 

 

Figuras 10 e 11 – Sala de patrimônio e corredor de acesso aos vestiários dos inspetores do 
Centro de Formação em Segurança Urbana 

Fotos realizadas em 27 de junho de 2013 pelos autores 

 

 

Figuras 12 e 13 – Vista externa e interna dos vestiários dos inspetores do Centro de Formação 
em Segurança Urbana 

Fotos realizadas em 27 de junho de 2013 pelos autores 

 



 

6.6. A imagem da Guarda Civil Metropolitana na sociedade

Foi realizada, pelos autores deste diagnóstico, uma pesquisa pela 

através do site “SurveyMonkey.com”, a fim de identificar o conhecimento e a avaliação 

da população acerca do trabalho realizado pela

consistiu de 13 (treze) questões de escolha única ou de múltipla escolha, respondidas 

pelos entrevistados sem identificação. Embora a seleção da amostra tenha sido realizada 

por conveniência, através da divulgação da

pesquisadores, teve êxito na variabilidade geográfica e etária dos respondentes. 

Todavia, houve forte concentração da amostra entre pessoas com ensino superior 

completo e pós-graduação –

Os 286 (duzentos e oitenta e seis) entrevistados são residentes de 63 (sessenta e 

três) distritos diferentes do município, sendo 50,8% do sexo masculino e 49,2% do sexo 

feminino. A grande maioria dos pesquisados, 88,8%, afirmou conhecer a Guar

Metropolitana e, deste contingente, 74,4% identificou corretamente o uniforme pela cor 

azul-marinho, enquanto outros 18,8% apontaram a cor azul, semelhante. Sobre as 

atividades da corporação, uma lista de múltipla escolha foi apresentada e as opçõ

indicadas foram: protege os prédios públicos (68%), combate os camelôs (45%), 

protege a população (45%) e realiza ronda escolar (42,6%). 
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agem da Guarda Civil Metropolitana na sociedade 

Foi realizada, pelos autores deste diagnóstico, uma pesquisa pela 

“SurveyMonkey.com”, a fim de identificar o conhecimento e a avaliação 

da população acerca do trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana. A pesquisa 

consistiu de 13 (treze) questões de escolha única ou de múltipla escolha, respondidas 

pelos entrevistados sem identificação. Embora a seleção da amostra tenha sido realizada 

por conveniência, através da divulgação da pesquisa entre pessoas relacionadas aos 

pesquisadores, teve êxito na variabilidade geográfica e etária dos respondentes. 

Todavia, houve forte concentração da amostra entre pessoas com ensino superior 

– 76% (setenta e seis por cento) do total. 

Os 286 (duzentos e oitenta e seis) entrevistados são residentes de 63 (sessenta e 

três) distritos diferentes do município, sendo 50,8% do sexo masculino e 49,2% do sexo 

feminino. A grande maioria dos pesquisados, 88,8%, afirmou conhecer a Guar

Metropolitana e, deste contingente, 74,4% identificou corretamente o uniforme pela cor 

marinho, enquanto outros 18,8% apontaram a cor azul, semelhante. Sobre as 

atividades da corporação, uma lista de múltipla escolha foi apresentada e as opçõ

indicadas foram: protege os prédios públicos (68%), combate os camelôs (45%), 

protege a população (45%) e realiza ronda escolar (42,6%).  

Gráfico 2 
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26,8%
23,6%

7,9% 2,4%

61 

 

Foi realizada, pelos autores deste diagnóstico, uma pesquisa pela Internet, 

“SurveyMonkey.com”, a fim de identificar o conhecimento e a avaliação 

Guarda Civil Metropolitana. A pesquisa 

consistiu de 13 (treze) questões de escolha única ou de múltipla escolha, respondidas 

pelos entrevistados sem identificação. Embora a seleção da amostra tenha sido realizada 

pesquisa entre pessoas relacionadas aos 

pesquisadores, teve êxito na variabilidade geográfica e etária dos respondentes. 

Todavia, houve forte concentração da amostra entre pessoas com ensino superior 

Os 286 (duzentos e oitenta e seis) entrevistados são residentes de 63 (sessenta e 

três) distritos diferentes do município, sendo 50,8% do sexo masculino e 49,2% do sexo 

feminino. A grande maioria dos pesquisados, 88,8%, afirmou conhecer a Guarda Civil 

Metropolitana e, deste contingente, 74,4% identificou corretamente o uniforme pela cor 

marinho, enquanto outros 18,8% apontaram a cor azul, semelhante. Sobre as 

atividades da corporação, uma lista de múltipla escolha foi apresentada e as opções mais 

indicadas foram: protege os prédios públicos (68%), combate os camelôs (45%), 

A Guarda Civil Metropolitana realiza um trabalho pr eventivo? 

Fonte: Elaboração própria 

22,0%



 

O Gráfico 2 mostra que 44% da população entende que a GCM realiza um 

trabalho preventivo sempre ou frequentemente, enquanto 10% acredita que raramente 

ou nunca atua preventivamente. 

Quando questionados sobre a atuação comunitária da Guarda, 30% dos 

entrevistados aponta que ela atua em parceria com a comunidade sempre ou com 

frequência, contra 16% que dizem que raramente ou nunca a atuação é em parceria. 

Quase um terço dos entrevistados não soube opinar 

familiaridade da população com 
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Com relação ao sentimento de segurança, 33% dos entrevistados apontam que a 

GCM transmite segurança sempre ou frequentemente, 26% diz que às vezes transmite e 

às vezes não transmite segurança, ao passo que 34% da população raramente ou nunca 

sente proteção pela atuação da Guarda Civil Metropolitana (Gráfico 4).
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mostra que 44% da população entende que a GCM realiza um 

trabalho preventivo sempre ou frequentemente, enquanto 10% acredita que raramente 

ou nunca atua preventivamente.  

Quando questionados sobre a atuação comunitária da Guarda, 30% dos 

nta que ela atua em parceria com a comunidade sempre ou com 

frequência, contra 16% que dizem que raramente ou nunca a atuação é em parceria. 

Quase um terço dos entrevistados não soube opinar – o que pode indicar uma falta de 

familiaridade da população com o próprio conceito de polícia comunitária (vide Gráfico 
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A pesquisa questionou os entrevistados se já haviam presenciado o trabalho da 

Guarda Civil. Quando se analisa as respostas sobre a atuação comunitária, preventiva e 

transmissão de segurança, 

GCM têm distribuição semelhante às respostas dos que não presenciaram 

crescimento de respostas “Não sei”, mas a distribuição entre as demais opções segue a 

mesma tendência. 

Dentre o grupo que

ela é educada e cordial sempre ou frequentemente, enquanto 11% aponta que nunca ou 

raramente a atuação é educada e cordial.
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6.7. A autoimagem da Guarda Civil Metropolitana 

Uma segunda pesquisa foi realizada pelos autores no mês de julho para aferir a 

autoimagem dos profissionais da Guarda sobre sua atuação e também sobre o 

treinamento do CFSU. Os 10 (dez) questionamentos foram disponibilizados através do 

aplicativo “SurveyMonkey” e a seleção da amostra também foi realizada por 

conveniência, com a divulgação entre os guardas que presenciavam aulas no Centro de 

Formação nos dias das visitas e ainda de blogs sobre assuntos policiais. Solicitou-se que 

apenas membros da GCM respondessem à pesquisa. A amostra contou com 44 

(quarenta e quatro) respondentes. 

Os dados demonstram que os guardas apontam o próprio trabalho como sendo 

mais preventivo, mais comunitário e transmitindo mais segurança à população do que a 

sociedade avaliou. Enquanto 33% dos respondentes do conjunto da população acredita 

que sempre ou frequentemente o trabalho da Guarda transmite segurança, 86% dos 

guardas que responderam à pesquisa têm esta mesma avaliação. Apenas 30% da 

população avalia que a GCM atua em parceria com a comunidade, contra 66% dos 

guardas que afirmam sempre ou frequentemente trabalhar próximos à comunidade 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 

Comparativo das pesquisas sobre a atuação da Guarda 
(Soma das respostas “Sempre” e “Frequentemente” para 3 quesitos) 

 

Fonte: Elaboração própria  
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A pesquisa ainda revelou, embora a amostra possa ser considerada pequena em 

comparação com o efetivo total da corporação, que 61,3% dos guardas afirmam 

trabalhar permanentemente em uma mesma comunidade ou região. Desta parcela, 

81,5% afirma trabalhar há mais de um ano na mesma localidade – o que é importante 

para que se estabeleça um vínculo entre a Guarda e a população, nos moldes do que 

fundamenta o policiamento comunitário. 

Contudo, 70% dos respondentes apontaram que os treinamentos “nunca”, 

“raramente” ou “às vezes” estão adaptados à realidade da região em que trabalham, 

contra 30% que indicaram que os treinamentos estão “sempre” ou “frequentemente” 

coerentes com as características das comunidades. 

A formulação de um diagnóstico do CFSU teve por finalidade dar 

conhecimento, quanto à estrutura do espaço e a importância na formação e qualificação 

dos agentes, bem como as dificuldades que são enfrentadas, seja na esfera 

administrativa ou no campo do ensino, por docentes e discentes. No próximo Capítulo 

são propostas recomendações e, nelas, inclui-se nova proposta de Estágio de 

Qualificação Profissional (EQP). 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

7.1. Cursos 

 

7.1.1. Detalhamento do conteúdo programático 

O primeiro ponto a ser trabalhado é o detalhamento do atual conteúdo 

programático por aulas: as quinze disciplinas do atual módulo devem descrever qual o 

conteúdo a ser ministrado pelos instrutores a cada encontro. Com isso, introduz-se um 

padrão a ser respeitado por todos os professores: durante suas exposições, eles 

continuarão mesclando conhecimento teórico com experiências práticas de sua atuação 

na Guarda, mas não poderão alterar a sequência dos tópicos ou deixar de abordar algum 

assunto baseando-se no seu julgamento pessoal. Este detalhamento deverá ser 

informado aos alunos, permitindo que conheçam quais os temas que serão abordados a 

cada dia e possam inclusive se preparar para as aulas. O detalhamento do conteúdo vai 

funcionar como um contrato entre o Centro, os professores e os alunos: o Centro 

descreve de modo específico quais conhecimentos devem ser abordados a cada aula de 

cada curso, os professores se comprometem perante o Centro com este programa e os 

alunos poderão avaliar com mais imparcialidade e objetividade quais instrutores 

cumpriram e quais não cumpriram os objetivos inicialmente acordados. 

Com base neste detalhamento, os professores, juntamente com a Assessoria 

Técnica de Coordenação Pedagógica, selecionarão artigos e notícias sobre os tópicos 

das aulas para envio prévio aos alunos. Com isso, as aulas poderão ser menos 

expositivas e mais participativas, com debates, estudos de caso e dinâmicas que 

transportem o conteúdo lido para a prática profissional dos guardas. 

 

7.1.2. Novo Estágio de Qualificação Profissional 

Recomenda-se, sobretudo, a revisão do conteúdo programático do Estágio de 

Qualificação Profissional: como dito no diagnóstico, algumas matérias se encontram 

pouco relacionadas com a revisão de postura e de procedimentos que se espera ampliar 

rumo a uma Guarda mais cidadã. Não é indicado que matérias que já foram 
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apresentadas no Curso de Formação sejam mantidas e repetidas ano após ano na grade 

curricular do Estágio de Qualificação Profissional.  

A metodologia de ensino deve dar maior ênfase ao conhecimento prático, que 

enfoque a observação das ruas, simulação de atendimento ao cidadão, conhecimento das 

comunidades e atividades lúdicas. 

A proposta vai além: não apenas deve ser revista a grade curricular, como se 

deve implantar um novo formato de EQP, com duração de 4 (quatro) anos, em que cada 

módulo anual tenha uma carga de estudos de 80 (oitenta) horas e cujo conteúdo não seja 

repetido. Ao final deste ciclo de quatro anos, o guarda terá cursado o equivalente a 320 

(trezentas e vinte) horas, próximo a uma pós-graduação lato sensu, que possui carga 

mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

Na elaboração da grade curricular, dois estudos foram analisados: o novo 

currículo de treinamento da Polícia da Irlanda do Norte, país que conta com uma força 

policial única, com um enfoque mais humanista, e o currículo proposto para 

treinamento de polícias comunitárias nos Estados Unidos. Segundo ENGELS, 

BURRUSS (2004), a Polícia da Irlanda do Norte apresentava um modelo de atuação 

bastante semelhante ao das forças policiais brasileiras, com as seguintes características: 

a-) uso sistemático da força; 

b-) concessão legal de força desmesurada para atuação da polícia; e 

c-) ausência de mecanismos efetivos para controle do abuso de poder. 

Para mudar a forma de atuação da polícia irlandesa, foi adotado um novo 

currículo nos cursos de formação dos polícias, e como princípios norteadores também 

para a grade sugerida neste estudo, 9 (nove) temas centrais foram considerados: 

1) Teoria e prática de Direitos Humanos; 

2) Diversidade, incluindo igualdade de oportunidades e relações raciais na 

comunidade; 

3) Polícia Comunitária; 

4) Segurança da Comunidade; 

5) Solução de problemas; 

6) Padrões e ética profissionais; 

7) Melhores valores; 
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8) Melhores práticas; e 

9) Saúde e segurança. 

 É muito importante destacar que os conceitos de cidadania, atuação preventiva e 

comunitária devem permear todas as matérias da grade curricular, transversalmente, e 

sempre com enfoque prático. Voltando ao exemplo da Irlanda do Norte (ENGELS, 

BURRUSS, 2004), o estudo não apresenta dados quantitativos sobre a mudança na 

forma de atuação da polícia, mas elenca exemplos da mudança observada na postura dos 

alunos durante o curso. Um caso ilustra bem esta preocupação: em uma disciplina sobre 

atuação no trânsito, apresentou-se uma simulação de uma blitz e um veículo identificado 

como roubado é abordado. O aluno pede que o condutor desça do veículo e, antes de 

interrogá-lo, o conduz até a outra lateral do carro. Quando questionado sobre sua 

conduta, o aluno disse que antes de interrogar o suspeito, deve se preocupar com sua 

integridade física, evitando atropelamento, e também com seus direitos humanos, a fim 

de que amigos e familiares não o vejam de forma vexatória sendo interpelado. 

O outro trabalho propõe as disciplinas com conteúdo voltado à formação das 

polícias americanas segundo princípios do policiamento comunitário (PALMIOTTO, 

BIRZER, UNITHAN, 2000). Uma vez que o policiamento nos Estados Unidos é 

realizado por milhares de órgãos locais, e cada força policial é treinada a partir de 

conteúdos e cargas horárias variados, os autores destacam que as 14 (catorze) 

disciplinas elencadas compõem uma indicação para a formação dos agentes segundo a 

teoria de policiamento comunitário. 

O desenho deste novo EQP é uma grade curricular com conteúdo estendido ao 

longo de 4 (quatro) anos, mantendo a cada módulo a carga de 80 (oitenta) horas, 

conforme Quadro 4. No primeiro módulo o tema é o novo policiamento: as matérias 

apresentam as teorias sobre policiamento comunitário e policiamento orientado ao 

problema, quais os objetivos e fundamentos destes modelos e as experiências 

internacionais. Neste módulo, serão discutidos ainda os conceitos de conflito, segurança 

e ética profissional. O primeiro módulo tem por objetivo apresentar o conceito e 

sobretudo os avanços esperados com esta nova filosofia de atuação da Guarda. 

O segundo módulo enfoca as questões de Direitos Humanos e População: o 

aprendizado vai abordar a diversidade e os grupos vulneráveis na comunidade, como 

são definidos, como se identificam, quais os valores de cada grupo e a forma correta de 

abordagem. Um destaque desta série é o estudo da demografia. É essencial que os 
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alunos conheçam quais são e como são produzidos indicadores sociais e econômicos e 

possam ser capazes de identificar as diferenças em cada comunidade e onde buscar 

dados que auxiliem nas suas atividades. Neste ano serão tratadas ainda as questões 

disciplinares, enfatizando as faltas mais graves na relação da Guarda com a população, e 

a solução de problemas, incluindo a relatividade do conceito de problema perante cada 

grupo da sociedade e os canais disponíveis para solução dentro dos órgãos 

governamentais. 

 

Quadro 4 

Grade Curricular Proposta para EQP de 4 anos 

Disciplina Conteúdo Carga 

Módulo 1: Introdução ao Novo Policiamento 

Introdução ao 
Policiamento Comunitário 

Definição de policiamento comunitário, fundamentos 
deste modelo, objetivos, experiências internacionais 

16 
horas 

Introdução ao 
Policiamento Orientado 

ao Problema 

Definição de policiamento orientado ao problema, 
fundamentos deste modelo, objetivos, experiências 

internacionais 

16 
horas 

Estudo dos Conflitos 
Definição de conflito, desordem social e “desinteligência”, 

qual a abordagem correta 
10 

horas 

Segurança 
Conceito de segurança, fatores geradores de segurança, 

aspectos psicológicos e sociais 
8 

horas 

Ética Profissional 
Legislação aplicável, conceito de moralidade, 

comportamento ético, dilemas éticos 
10 

horas 

Programa Prioritário 
Introdução ao Novo Modelo de Programa Prioritário: 
maior enfoque comunitário e orientado ao problema, 

sentimento de segurança, ética e conflitos 

20 
horas 

Módulo 2: Direitos Humanos e População 

Diversidade na 
Comunidade 

Definição de diversidade, como identificar a diversidade, 
valores dos grupos, crimes de ódio, formas de 

abordagem 

10 
horas 

Grupos Vulneráveis 
Idosos, crianças, pessoas portadores de necessidades 

especiais: estatutos e legislação pertinentes, definição de 
vulnerabilidade, formas de abordagem 

10 
horas 

População 
Quais as características da nossa população, índices 

socioeconômicos, estratos sociais na comunidade, bases 
de dados disponíveis, como utilizar os dados 

20 
horas 

Faltas Disciplinares 
Conceito e legislação sobre perjúrio, corrupção, uso de 
tóxicos, alcoolismo, abuso de autoridade, uso excessivo 

da força 

10 
horas 
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Solução de Problemas 
Conceito de problema para a comunidade, relatividade 
de problema entre os indivíduos, canais de solução nos 

órgãos públicos 

10 
horas 

Programa Prioritário 
Estudo da diversidade, dos grupos vulneráveis e da 

demografia no programa prioritário 
20 

horas 

Módulo 3: Técnicas Operacionais 

Técnicas Operacionais 
Comunitárias 

Patrulha comunitária, formas de integração, construindo 
confiança com a população local 

16 
horas 

Técnicas Operacionais 
Preventivas 

Definindo prevenção, estudo do ambiente, ocorrências 
situacionais 

16 
horas 

Gerenciamento em 
Situações de Crise 

A atuação da Guarda em situações de crise: grandes 
manifestações, invasão de prédios públicos, ameaça ao 

patrimônio 

8 
horas 

Espaços Públicos 

Definição de espaços públicos, competência para 
guardar, ocupação indevida e ocupação legal, 

manutenção dos espaços públicos, convivência, 
permissão e autorização de uso 

10 
horas 

Modelo SARA/IARA 
Utilizando o modelo de Identificação, Análise, Reação e 

Avaliação 
10 

horas 

Programa Prioritário 
Técnicas Operacionais Comunitárias e Preventivas para 
o Programa Prioritário, os espaços públicos dentro do 

programa prioritário 

20 
horas 

Módulo 4: Simulação para a Excelência 

Abordagem com 
Excelência 

Técnicas de abordagem com discrição, respeito à 
cidadania, ação educadora 

20 
horas 

Cenários 
Estudo de cenários, riscos, eventos críticos, 

contingências 
10 

horas 

Psicologia 
Fundamentos psicológicos de indivíduos e massas, 

fatores indutores, comportamentos, reações 
10 

horas 

Negociação 
Técnicas de negociação para solução pacífica de 

conflitos 
10 

horas 

Tendências Criminais 
Atuais 

Novas modalidades de crimes e conflitos com o avanço 
de novos meios de comunicação e outros fatores 

10 
horas 

Programa Prioritário 
Abordagem com excelência no programa prioritário, 

psicologia dos grupos envolvidos, negociação 
20 

horas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cursando o terceiro módulo, os alunos participarão de simulações práticas de 

operações, como realizar atividades seguindo os preceitos comunitários e agindo com 
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foco na solução dos problemas. Compõem, ainda, esta terceira etapa, conteúdos sobre o 

modelo IARA de atuação (em que o policial Identifica um determinado ato, Analisa as 

diferentes opções, Responde a este ato e finalmente Avalia os resultados alcançados) e 

sobre os espaços públicos – tema importante na visão de que ao Estado cabe garantir e 

incentivar a utilização e preservação dos espaços de convivência. 

Finalmente, no último módulo, busca-se atingir a excelência na atuação: os 

guardas estudarão simulação de abordagem, psicologia dos indivíduos e dos grupos, 

cenários de risco e técnicas de negociação para solução de conflitos.  

Neste novo desenho, cada módulo reservaria 20 (vinte) horas para o 

agrupamento dos guardas de acordo com o programa prioritário que participam. Os 

cinco programas prioritários (Ronda Escolar, Proteção Ambiental, Proteção ao 

Patrimônio Público, Proteção aos Agentes Públicos e Proteção às Pessoas em Situação 

de Risco) seriam abordados nestas disciplinas complementares. Por exemplo: o guarda 

que participa do programa de Ronda Escolar, no módulo 2, estudaria a diversidade e os 

grupos vulneráveis no ambiente escolar, quais os indicadores sociais e econômicos da 

população escolar a serem acompanhados e os problemas que mais atingem este 

segmento da população. Já o guarda que realiza Proteção Ambiental, no módulo 3, 

frequentaria disciplinas que tratassem das técnicas de atuação preventiva e comunitária 

deste programa, quais são os espaços públicos em que ele atua, o que é permitido 

utilizar e mesmo ocupar sem prejudicar o meio ambiente. 

Nos módulos, não mais constaria disciplina de prática de tiro, a fim de incluir os 

guardas restritos e evitar um descompasso de atualização de informações e treinamento. 

Os guardas continuariam realizando este treinamento anualmente, por um dia, com a 

mesma carga horária hoje aplicada (8h), visto ser disciplina obrigatória para o porte de 

arma, porém desvinculada dos módulos do EQP. A medida facilitaria a montagem do 

calendário de aulas e otimizaria a utilização do stand de tiro. Entendemos também, 

dadas a complexidade e a gravidade da questão do porte de arma, que nesta mesma 

oportunidade devam ser abordadas questões psicológicas, conduzidas por especialistas, 

que possam avaliar o profissional individualmente e em atividades coletivas. 

Esta proposta tem como fundamentos: que não haja repetição de conteúdos 

anualmente, que haja uma integração das disciplinas a cada módulo, que as aulas 

enfatizem a simulação de ocorrências do dia a dia da Guarda e que haja um 

fortalecimento do conceito de atuação preventiva e comunitária. O curso deve 
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convencer os guardas de que esta atuação é mais exitosa e condizente com as diretrizes 

propostas para a corporação. 

 

7.2. Gestão 

 

7.2.1. Medidas de curto prazo 

Ao levarmos em consideração as medidas de curto, médio e longo prazos, 

partimos de dois pressupostos: prazos e custos. No que concerne aos prazos, estimamos 

em curto o período de 0 (zero) a 3 (três) meses; de médio, o tempo entre 3 (três) a 6 

(seis) meses e; em longo, quando superior a 6 (seis) meses. No que diz respeito aos 

custos, considerando que o CFSU não é uma unidade orçamentária e esta não foi a 

situação-problema contextualizada no Termo de Referência, não se realizou estimativa 

detalhada para implantação de cada medida proposta. Contudo, todas as recomendações 

buscaram utilizar ao máximo e tão somente os recursos disponíveis: as medidas de curto 

prazo, por exemplo, não implicam qualquer gasto por parte do Centro de Formação em 

Segurança Urbana. Entre as demais medidas, como se verá, algumas implicam 

dispêndios, como a instituição de gratificação aos instrutores, mas outras podem ser 

realizadas com os recursos já existentes no Centro, como mudanças na forma de 

avaliação. 

Uma medida de fácil implementação que traria mais dignidade e conforto aos 

alunos é a adoção de 2 (dois) turnos de almoço. Como o refeitório ainda não comporta 

os cerca de 180 (cento e oitenta) alunos que frequentam diariamente o CFSU em um 

mesmo espaço para almoço, estipular dois horários diferentes traria maior rotatividade 

dos espaços disponíveis para sentar. Esta medida não é necessária para os intervalos da 

manhã e tarde, quando apenas um café é oferecido e busca-se um breve relaxamento 

entre as matérias.  

Outra recomendação para o curto prazo é a obrigatoriedade de cada Inspetoria 

informar ao Centro de Formação os guardas que participarão de cada turma do EQP 

com 20 (vinte) dias de antecedência. Os alunos deverão ser informados com esta mesma 

antecedência para que possam organizar seus compromissos particulares às duas 

semanas de treinamento.  
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Com base nestas indicações, o CFSU poderá encaminhar aos alunos os textos e 

artigos recomendados para leitura prévia com antecedência de 15 (quinze) dias, 

preferencialmente documentos digitalizados por e-mail a fim de economizar recursos 

com impressão e correio. Os alunos também deverão receber, com no mínimo 5 (cinco) 

dias de antecedência, a grade horária do curso, contendo a distribuição das disciplinas 

ao longo das duas semanas, com a informação das Turmas, Salas e programação das 

Aulas. 

 

7.2.2. Medidas de médio prazo 

Deve-se implementar um sistema informatizado de convocação dos alunos, 

semelhante a um banco de dados, ou seja, de baixa complexidade e com interface 

simples. O CFSU se encarregará de divulgar o seu calendário de turmas, contendo as 

vagas disponibilizadas a cada período. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana 

inserirá as informações no sistema, como a quantidade de vagas disponibilizadas por 

período, o quadro de agentes que devem realizar o curso anualmente e as férias 

agendadas. Deve ainda incluir escalas de preferência em consonância com os programas 

prioritários: nos meses de férias, por exemplo, que sejam convocados prioritariamente 

agentes do programa de ronda escolar, enquanto que nos períodos de grandes eventos, 

como Fórmula Indy, dê-se prioridade à convocação de guardas com funções 

administrativas. 

O sistema de convocação deve ser capaz de permitir a cada Inspetoria e a cada 

guarda, antes do início do ano, conhecer o período em que cada um realizará o Estágio 

de Qualificação Profissional. Deve-se registrar toda e qualquer alteração de agenda, 

tornando o planejamento passível de modificações, porém motivadas e de modo a não 

acarretar vagas não preenchidas a cada módulo. 

Com esta medida, pretende-se assegurar prévio conhecimento da convocação 

para o curso de EQP, a fim de compatibilizar a participação do discente, porém 

permitir-lhe alguma conciliação com outras atividades particulares, como por exemplo, 

períodos de férias familiares ou escolares dos filhos e, assim, contribuir para que os 

agentes se sintam prestigiados e motivados a realizar anualmente o estágio, evitando-se 

ausências.  
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7.2.3. Medidas de longo prazo 

Recomendamos a participação também dos guardas restritos no Estágio de 

Qualificação Profissional, uma vez que ele foi reprovado em teste psicotécnico para o 

uso de arma de fogo, mas pode desempenhar as demais atividades. No caso dos guardas 

restritos, apenas a disciplina envolvendo prática de tiros seria dispensada. Contudo, o 

mesmo conhecimento que se espera transmitir ao guarda com porte de arma deve 

também ser repassado a quem no momento não esteja apto ao porte. Eventualmente, 

como previsto na legislação, este guarda pode ser aprovado em futuro teste psicológico 

e precisa possuir o mesmo nível de formação e atualização dos demais membros. 

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana é responsável por estabelecer as 

políticas e diretrizes da área de segurança no município e, para a implantação destas 

diretrizes, conta com a Guarda Civil Metropolitana, a quem compete executar a política 

municipal de segurança urbana. Logo, é essencial que haja uma avaliação periódica da 

atuação da Guarda.  

O Governo do Estado de São Paulo, por exemplo, monitora anualmente, através 

de pesquisas de opinião, a satisfação da população com os serviços prestados no 

Poupatempo. Anualmente deveria ser realizado levantamento, por instituo de pesquisa, 

a fim de mensurar se o trabalho da Guarda Civil Metropolitana é percebido pela 

população como preventivo, baseado nos princípios humanitários e se transmite 

segurança, entre outras posturas que se deseja reforçar. 

Outra medida de longo prazo, que permitirá monitorar a utilização da 

metodologia pela Administração Municipal, é a aferição da qualidade dos cursos 

realizados pelo CFSU. Recomenda-se que uma entidade externa, com base no conteúdo 

programado e nas diretrizes de polícia comunitária e preventiva, faça avaliações para 

checar se os alunos estão sendo treinados adequadamente. Como o Centro de Formação 

já realiza avaliação de todos os alunos, à entidade externa caberia realizar testes por 

amostragem para comparar se o conteúdo aprendido reflete o currículo implementado e 

se os testes aplicados pelo Centro exigem o grau de conhecimento compatível com as 

diretrizes da Secretaria. 
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7.3. Corpo Docente 

 

7.3.1. Gratificação 

Como exposto no diagnóstico, existe um projeto de lei na Câmara de Vereadores 

de São Paulo que institui o pagamento de uma gratificação para os servidores da Guarda 

Civil Metropolitana, que atuem como instrutores do Centro de Formação em Segurança 

Urbana. 

A gratificação deve ser instituída para os instrutores, mas sem a restrição que 

eles sejam servidores da Guarda Civil Metropolitana. A fim de introduzir novos 

conhecimentos e diferentes metodologias no ensino do EQP, é muito importante que 

haja uma composição entre instrutores com experiência de atuação na GCM e também 

profissionais e estudiosos de outras Secretarias ou de fora dos quadros da Prefeitura. 

Assim, o pagamento da gratificação para os servidores da Prefeitura Municipal que 

ministrarem aulas no CFSU busca incentivar e reconhecer a vinda de novos tutores para 

enriquecer o corpo docente. 

 

7.3.2. Novos instrutores 

Recomenda-se a realização de processo seletivo para escolha dos docentes do 

Centro de Formação em Segurança Urbana. A seleção deve avaliar o currículo dos 

candidatos e também seus conhecimentos sobre determinado assunto com a realização 

de prova. Inicialmente o concurso se realizaria entre os servidores da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana e, posteriormente, entre todos os servidores da 

Prefeitura Municipal interessados. Esta recomendação busca iniciar o processo seletivo 

com um número menor de possíveis candidatos a fim de que o Centro possa testar os 

prazos e processos para tanto e, posteriormente, se preparar adequadamente para avaliar 

currículos e convocar para provas um contingente maior de candidatos. 

Outra medida concernente ao corpo docente diz respeito à contratação de 

profissionais externos aos quadros da Prefeitura. Muitos estudiosos brasileiros possuem 

conhecimentos avançados, inclusive em experiências realizadas no exterior, de 

policiamento comunitário, preventivo e orientado ao problema. Parte do conteúdo 

proposto na grade curricular do novo EQP aborda estes temas, ou seja, treinar os 
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profissionais da Guarda para uma atuação cada vez mais pautada pelos princípios 

modernos em segurança. Logo, parte das matérias do EQP deveria ser ministrada por 

profissionais contratados em função de o seu notório saber. 

Mais ainda: deve haver uma inserção maior dos profissionais da Guarda no 

ambiente acadêmico. Analisando os currículos dos atuais instrutores, foi possível 

constatar alguns cursos sobre segurança realizados na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). Será auspicioso que parte das matérias do EQP seja realizada 

fora do CFSU: amplia-se o leque de instrutores à disposição do Centro, com mais 

variedade de teorias e práticas, os guardas se sentem valorizados pela Administração ao 

realizar o curso em uma Universidade prestigiada (o que poderia servir inclusive como 

incentivo à formação acadêmica) e o Centro fortalece o seu papel de formulador de 

política pública, elaborando o conteúdo programático e os objetivos do EQP, mas sem 

ser obrigado a realizar a totalidade das aulas.  

Assim, a melhoria do corpo docente do CFSU perpassa a instituição de um 

processo seletivo e de uma gratificação que estimule a vinda de profissionais de outros 

órgãos da Prefeitura, bem como a contratação de estudiosos de segurança urbana e de 

cursos com Universidades. Os instrutores da Guarda continuarão contribuindo 

especialmente com a experiência no desempenho das suas funções, a qual se somarão 

conhecimentos e experiências de outros profissionais. 

 

7.4. Avaliação 

 

7.4.1. Avaliação do corpo docente pelos alunos 

A medida prioritária é que se volte a utilizar no questionário de avaliação o 

modelo de 2012, onde cada professor recebia notas para cinco quesitos diferentes e não 

uma nota única para cada docente como o questionário atual prevê. 

Posteriormente, deve-se revisar as questões do formulário de avaliação, 

permitindo ao aluno apontar a excelência e os pontos a melhorar para cada instrutor e 

sobre diferentes aspectos. Os questionários devem ser distribuídos após a última aula de 

cada sexta-feira, em momento em que os instrutores se ausentassem da aula para evitar 

constrangimento aos guardas. Na primeira sexta-feira, avaliar-se-iam os professores 
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cujas matérias se encerraram nesta primeira semana. Na segunda sexta-feira, seriam 

avaliados os demais professores e também aspectos de estrutura e gestão do curso. 

Finalmente, estes dados compõem um panorama muito detalhado do 

relacionamento entre docentes e discentes e deve compor um banco de dados da CFSU, 

inclusive para que os instrutores sejam orientados a melhorar determinadas falhas ou 

mesmo sejam substituídos, caso não desempenhem adequadamente. 

 

7.4.2. Avaliação dos alunos 

Orienta-se que as avaliações dos alunos sejam refeitas, introduzindo mais os 

conceitos de guarda preventiva e comunitária, com enfoque em questões práticas e sem 

repetição de conceitos introdutórios do Curso de Formação: as provas devem exigir dos 

guardas reflexão sobre suas ações. É preciso, ainda, elaborar versões diferentes das 

provas, para que sejam aplicadas randomicamente ao final de cada turma e, 

eventualmente, aos alunos reprovados, e sua elaboração deve ficar a cargo da Assessoria 

Técnica de Avaliação de Aprendizagem. 

Os acertos dos alunos a cada questão devem compor a base de dados dos 

instrutores, acerca dos conteúdos por eles ministrados, permitindo que se avalie sua 

capacidade de transmitir os conhecimentos esperados daquela disciplina. 

A compilação destas avaliações, tanto a realizada pelos alunos sobre o corpo 

docente quanto as provas aplicadas aos discentes, deve anualmente ser apresentada pelo 

Centro de Formação à Secretaria Municipal, indicando os avanços obtidos na seleção do 

quadro e no aprendizado dos alunos e os pontos a melhorar. É imprescindível que estes 

dados sobre a atuação dos instrutores e o aprendizado dos alunos sejam aproveitados 

para acompanhamento da gestão do CFSU pela Administração Municipal. 

Deve ser implementado um formulário para que os instrutores redijam uma 

avaliação geral de cada turma, se houve alguma ocorrência indesejada, de modo a 

subsidiar a diretoria do Centro de Formação na ponderação das avaliações do corpo 

docente pelos alunos.  
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7.5. Estrutura 

Quanto à estrutura predial, dividimos em dois grupos: no primeiro, estão as 

reformas necessárias e urgentes; no segundo, as de longo prazo que, embora não 

emergenciais, são recomendáveis. Entre as recomendações prementes estão: 

1-) reforma dos vestiários dos guardas: incluindo a verificação das partes 

elétricas e hidráulicas que estanquem vazamentos e outras fontes causadoras de mofo e 

poças d’água; instalação de boxes individualizados e vasos sanitários com tampas; 

aquisição de novos armários para os vestiários e em número adequado aos alunos que 

frequentam o CFSU simultaneamente; troca das tábuas de passar roupa; e 

2-) revisão e adequação da parte elétrica de modo a permitir a utilização de 

aparelhos condicionadores de ar nas salas de aula; e 

3-) viabilizar o uso do novo prédio: instalação das poltronas já adquiridas no 

auditório e conclusão da rede elétrica. 

Concluídas estas primeiras melhorias na infraestrutura, recomenda-se a adoção 

destas outras medidas, em ordem de importância: 

1-) melhoria das salas de aula: aquisição de aparelhagem de áudio e vídeo de 

maior dimensão e alcance que permitam acompanhar as exposições com clareza, 

aquisição de novas cadeiras com encosto anatômico; 

2-) demolição do prédio que abriga o arquivo morto, patrimônio e vestiários dos 

inspetores e construção de um novo prédio, que abrigue os arquivos em segurança e 

cujos vestiários atendam às normas trabalhistas. Verificação das rachaduras e reforma 

dos muros limítrofes à rua; 

3-) aquisição de mobiliário para o refeitório em quantidade compatível com o 

tamanho do público recebido pelo CFSU;  

4-) reforma do prédio administrativo para conserto das rachaduras existentes e a 

construção de mais um banheiro, de modo a permitir a diferenciação por gênero, que 

hoje inexiste; e 

5-) reforma da quadra esportiva para que se torne mais um equipamento de 

confraternização e integração do corpo da Guarda. 
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No futuro, propõe-se a realização de um concurso público para elaboração de 

projeto que transforme as instalações atuais em um complexo de ensino moderno, com 

salas de aulas equipadas com recursos audiovisuais e também simuladores para cursos 

práticos como de gerenciamento de crise, pronto socorrismo e técnicas operacionais e 

ainda auditório para eventos de debates, formação e conscientização sobre temas de 

segurança pública, que envolvam não somente servidores da Secretaria de Segurança 

Urbana, como também funcionários de outros órgãos, membros da sociedade civil 

organizada e os munícipes, para que o Centro passe a formar verdadeiramente uma 

cultura de segurança preventiva e comunitária, que respeite os direitos humanos, em 

toda a sociedade. 

 

7.6. Recomendações Extras 

Destacamos outras duas mudanças visando à construção de um ambiente 

agradável ao aprendizado: que em sala de aula, mantendo o respeito entre os presentes, 

haja um menor rigor quanto à hierarquia, a fim de deixar os discentes à vontade para 

expressar suas opiniões e que os grupos de alunos passem a ser tratados como “turmas” 

e não “pelotões”. Embora seja digno de nota o respeito que pauta o comportamento dos 

guardas e seus superiores, e também com o público externo ao Centro de Formação, há 

um excesso de formalidades, por exemplo, para se ausentar da sala. Esta hierarquia 

militarizada pode implicar constrangimento para se manifestar ou debater determinado 

conteúdo. 

Acreditamos ainda que a confecção e distribuição de uma cartilha, contendo os 

programas desenvolvidos pela Guarda, dados da corporação, serviços disponíveis aos 

cidadãos, como a população pode contatar a Guarda (citando o atendimento telefônico 

153), entre outras informações importantes seria muito importante para aproximar a 

sociedade da GCM. 

 

7.7. Resumo das Recomendações 

 

O Quadro 5 apresenta as recomendações agrupadas por período de tempo. 
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Quadro 5 

Resumo das Recomendações 

 ÁREA MEDIDA 

CURTO 
PRAZO 

Cursos Detalhar o conteúdo do curso atual aula a aula 
Gestão Divisão dos alunos em dois turnos de almoço 
Gestão Comunicação prévia da participação dos alunos no EQP  

Avaliação 
Voltar a utilizar o formulário de Avaliação do EQP de 
2012 

MÉDIO 
PRAZO 

Cursos Seleção de artigos e notícias para os alunos previamente 

Gestão 
Envio dos textos e da grade das disciplinas para os 
alunos 

Gestão Implantação de sistema informatizado de convocação 
Docentes Instituição de gratificação para servidores da Prefeitura 
Docentes Processo seletivo para servidores da SMSU 

Avaliação 
Refazer o questionário de Avaliação do EQP de modo 
individualizado 

Avaliação Elaborar novas avaliações dos alunos 

Estrutura 
Reforma dos vestiários, adequação elétrica e utilização 
do novo prédio 

Extra Distribuição de cartilha sobre o trabalho da GCM 

LONGO 
PRAZO 

Cursos 
Implantação de curso seriado de 4 anos de duração com 
revisão da grade curricular 

Gestão Avaliação da qualidade dos cursos por entidade externa 
Gestão Participação dos guardas “restritos” no EQP 
Docentes Processo seletivo para servidores da Prefeitura 
Docentes  Contratação de profissionais e Universidades 

Avaliação 
Implementar um banco de dados das avaliações dos 
instrutores 

Estrutura 
Aquisição de móveis e equipamentos, construção de 
novo prédio para arquivo e vestiários dos instrutores, 
reforma do prédio administrativo e da quadra 

Fonte: Elaboração própria 
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8. CONCLUSÃO 

 

No novo paradigma de política pública de segurança, a prevenção de situações 

que possam desencadear em criminalidade, violência ou desordem social pode se dar 

por meio da execução de outros serviços, como por exemplo, de iluminação; mediação 

de conflitos; combate e prevenção às drogas; restrição ao horário de funcionamento de 

bares; e programas de proteção escolar. Se a segurança se dá de forma articulada, 

preparar o efetivo da guarda para o policiamento comunitário exige a conscientização 

para o novo modelo de policiamento, mais próximo das causas sociais do que da 

repressão às condutas inadequadas.  

Neste estudo, buscou-se conhecer como se dá a formação e os cursos de 

qualificação da Guarda Civil Metropolitana e, em especial, como o Estágio de 

Qualificação Profissional (EQP) prepara o efetivo para uma política de segurança 

cidadã, capaz de promover sensação de segurança. 

Assim, a partir da situação problema apresentada no Termo de Referência 

(Anexo 1), realizamos pesquisa exploratória, entrevistas semiestruturadas, observação 

direta de aulas de EQP, análise de documentos e aplicação de questionários à população 

e à própria Guarda, para fins de diagnosticar em que medida o CFSU dialoga com as 

políticas públicas de segurança para uma atuação de caráter preventivo e comunitário. 

No Município de São Paulo, a atual gestão tem a meta de consolidar o valor dos 

direitos humanos por meio das políticas públicas e, no que tange à segurança, implantar 

um “programa territorializado de prevenção da violência e da criminalidade” 

(PROGRAMA DE METAS, 2013, p. 1). Ou seja, a atuação da Guarda Civil 

Metropolitana, principal órgão executar da política de segurança municipal, deve se 

pautar por uma atuação comunitária, preventiva e de respeito aos direitos humanos. 

Nas pesquisas realizadas, foi possível constatar a dissonância entre a percepção 

da população sobre o trabalho da GCM e a autoimagem da corporação: os guardas civis 

acreditam que seu trabalho é muito mais preventivo, comunitário e que transmite 

segurança à sociedade do que aponta a própria população. 

Ocorre que a formação da Guarda Civil Metropolitana, tal qual praticada pelo 

Centro de Formação em Segurança Urbana, requer uma formação mais atualizada, 
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inclusive com a inclusão de teorias, novos paradigmas, modelos de policiamento 

comunitário e técnicas de gerenciamento de crise e operacionais. A grade curricular e o 

conteúdo programático previsto e ministrado privilegiam matérias de conteúdo pouco 

relacionado à atuação mais preventiva, comunitária e humanista. O corpo docente, não 

obstante os esforços e dedicação, atua voluntariamente, em ambiente dotado de 

infraestrutura insatisfatória, e inexiste um procedimento formal para o processo seletivo 

dos instrutores. 

Existe também uma falha na gestão do curso, que prejudica um melhor 

aproveitamento das aulas: os alunos são informados com pouca antecedência da sua 

participação no EQP, muitas vezes com apenas 3 (três) dias de antecedência, e não 

recebem qualquer material para leitura prévia ou conhecimento das aulas a serem 

cursadas. O ideal seria que a convocação ocorresse com antecedência e os guardas 

recebessem textos sobre o conteúdo das disciplinas e o tempo em sala de aula fosse 

aproveitado para debater práticas de atuação, simulação de ocorrências e esclarecimento 

de dúvidas. 

A avaliação dos alunos enfoca aspectos de cunho penal e administrativo e 

exploram conhecimentos básicos, como o conceito de agente público enquanto as 

avaliações do corpo docente são pouco aprofundadas e individualizadas. É 

recomendável que as provas busquem medir o conhecimento dos alunos sobre esta nova 

filosofia de policiamento comunitário e orientado ao problema, enquanto que a 

avaliação do corpo docente deve ser realizada para identificar eventuais melhorias ou 

mesmo a necessidade de substituir determinado instrutor. 

Em suma, é preciso implementar um novo modelo de Estágio de Qualificação 

Profissional, com novos instrutores trazendo conteúdos atualizados, parceria com 

universidades para realização de disciplinas fora do CFSU, mas sob os preceitos por ele 

definidos, alteração na didática em sala de aula e melhorias na infraestrutura. Sobretudo 

o conteúdo do curso precisa ser alterado para explorar a filosofia preventiva e 

comunitária, que consta como meta do poder público municipal. As matérias devem 

trazer esta inovação e serem formuladas para buscarem simulação de situações reais e a 

abordagem correta para cada caso e não repetirem conteúdos já ministrados tanto no 

curso de formação quanto em módulos anteriores do EQP.  
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com a Coordenadora Giovanna Lima 
Secretaria Municipal de Segurança e Planejamento 

 
 
Data: 24/06/2013 
Local: Coordenadoria de Análise e Planejamento (Rua Augusta, 435, 3º andar) 
Participantes: Evian Elias, Paulo Jábali Junior 
 
 

Pauta 
 

1. A metodologia proposta está adequada ao Termo de Referência? 
2. Qual a avaliação sobre o conteúdo dos cursos de EQP? 
3. A Secretaria possui dados das avaliações realizadas pelo CFSU? 
4. Qual a formação dos docentes da CFSU? 
5. Como a Secretaria de Segurança Pública colabora com o CFSU para buscar 

modernização, adaptabilidade dos conteúdos? 
6. Vamos realizar pesquisa com a população sobre a imagem da GCM. Quais as 

sugestões de questões? Onde podemos divulgar? 
7. Casas de Mediação: quantas mediações ocorreram? Quais os indicadores dessas 

mediações? Houve redução nos casos de desinteligência? 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista com o Coordenador Luiz Geraldo de Souza Junqueira 
Centro de Formação em Segurança Urbana 

 
 
Data: 27/06/2013 
Local: CFSU 
Participantes: Evian Elias, Paulo Jábali Junior 
 
 

Pauta 
 

1. Organograma 
- atribuições do Conselho 
- quem responde pelo CFSU? 
 
2. Agenda EQP 
- o EQP é obrigatório? 
- deve ser cursado anualmente pelos Guardas do Nível I, 3a. Classe (logo após a 
formação?) ou só vão cursar o EQP depois? 
- a periodicidade dos cursos é quinzenal? 
- quantos alunos participam a cada edição? 
- qual a duração? 
  
3. Conteúdo Programático - Curso Presencial 
- em que momento é feita a Agenda do Curso? É uma programação semestral, anual? 
- quando a Agenda é montada, como se dá a inclusão do conteúdo programático para 
aquele ano? De acordo com a matriz SENASP? 
- quando a agenda é montada, como se dá a escala dos Instrutores? Os Instrutores são 
fixos, rotativos? 
  
4. Instrutores 
- quem são os Instrutores do CFSU (currículo, qual a posição na GCM)? 
- qual o grau de formação dos Instrutores do EQP? São especialistas ou mestres? 
- qualquer Instrutor ministra qualquer disciplina ou são separados por especialidade? 
- os Instrutores são fixos? Há rotatividade? Como se dá a escala? 
- se os Instrutores são fixos e não podem ministrar Aulas (porque conciliam o 
magistério com a função de Inspetor ou Classe Distinta), o EQP não se realiza ou a aula 
é suspensa? 
  
5. Convocação Guardas 
- quantos guardas prontos temos hoje para cursar o EQP? 
- como se dá a convocação dos Guardas para cursar o EQP? 
- e quanto aos guardas não prontos, mas que realizam funções administrativas, que 
modelo de curso de qualificação é oferecido? 
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6. Do não atingimento número qualificações EQP 
- há casos em que Guardas prontos ficam mais de um ano sem realizar o EQP ou até 
mais de 2 anos?  
- quem tem esse controle?  
- o que implica a não realização ou oferta de EQP em se tratando de curso obrigatório?  
- existe algum tipo de sanção à Municipalidade pelo órgão federal?  
- existe algum tipo de sanção ao CFSU ou à GCM? 
  
7. Pesquisa Satisfação EQP 
- solicitar os modelos de questionários 
- reiterar a solicitação dos dados das pesquisas de satisfação do EQP para os últimos 4 
anos (2 Turmas por ano - serão cerca de 1.000 resultados) 
     
8. Cursos à Distância 
- o CFSU está se preparando para realizar Cursos à distância? 
  
9. Diretrizes 
- além do site, qual o canal que existe para transmitir diretrizes emergenciais, como por 
exemplo, para saberem como se conduzir e se sentirem amparados em caso de comoção 
social, movimentos sociais, passeatas?  
- quem confecciona os POPs? 
- como o CFSU prepara os GCMs para atuarem de acordo com a filosofia dos POPs 
quando estejam a serviço das mais diversas Secretarias e tenham que atuar de acordo 
com as especificidades de cada uma? 
- como o CFSU se relaciona com a SMSU para que esta dialogue com as demais 
Secretarias, tornando-as cientes dos POPs, inclusive Subprefeituras, no que diz respeito 
ao combate à indevida ocupação do espaço urbano? 
 
10. Instalações  
- podemos conhecer cada uma das 10 Salas de Aula e Instalações? 
- podemos conhecer o Laboratório? 
 
11. Certificado ISO 
- o CFSU obteve Certificado ISO pela redução no consumo de papel? 
- como são ministradas as aulas no Curso (ênfase aos Recursos audiovisuais)? 
 
12. Expectativas CFSU 
- contratos 
- Orçamento 
- ampliação e modernização 
- remuneração dos docentes 
- automação 
- reconhecimento dos cursos pelo MEC 
 
13. Outros 
- quais as críticas do Coordenador ao modelo de ensino atual do CFSU?  
- quais as expectativas do Coordenador em relação ao CFSU? 
- quais as expectativas do Coordenador em relação à GCM? 
- quais as expectativas do Coordenador em relação à SMSU? 
- quais as expectativas do Coordenador em relação ao Governo Municipal? 
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ANEXO 2 

 

 

Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PADRÃO PARA CURSOS DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM 

SEGURANÇA URBANA 

SMSU 

PAP/0024/DFP 

Emitente 
DIRETORIA DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
Revisão: 

01 

Pág. 
93/1
16 

Título do 
Documento: 

CURRICULO DO ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL – EQP 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 O Estágio de Qualificação Profissional – EQP, embasado nos 

Princípios de Legalidade; Direitos Humanos, das Garantias Individuais e 

Coletivas, da Participação Social e de melhoria no atendimento ao 

cidadão, objetiva: 

 

� Atender os requisitos impostos pela Lei Federal 10.826, de 22 de 

dezembro de 2.003, que trata sobre o Estatuto do Desarmamento e 

legislação complementar, no que tange ao porte de arma das Guardas 

Municipais; 

� Transmitir conhecimentos técnicos e científicos voltados para a 

preservação da vida humana, segurança cidadã e atendimento ao 

público; 

� Capacitar física e tecnicamente os integrantes da Guarda Civil 

Metropolitana no uso de técnicas de defesa pessoal e armas não letais; 

� Capacitar os Integrantes da Guarda Civil Metropolitana a agir dentro 

dos princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade, quando 

necessário o uso da força; 

� Resgatar a imagem do Guarda, trabalhando os conceitos de 

gerenciador das coisas públicas, focando na motivação, no 
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reconhecimento da imagem como e reforçando o processo institucional 

necessário a sua existência.   

� Estreitar os vínculos com a comunidade paulistana, propiciando uma 

maior sensação de segurança. 

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar aos integrantes da GCM as noções básicas relativas aos Programas 

(Diretrizes) desenvolvidos pela Instituição, conscientizando-os quanto à 

importância de cada um no desempenho de suas missões; 

 

I. Aprimorar os integrantes da GCM para desempenhar, com 

eficiência, destreza e competência, as atividades pertinentes à função; 

II. Aprimorar os integrantes da GCM na aplicação do Direito, como 

parâmetro para bem desempenhar suas missões constitucionais; 

III. Resgatar e desenvolver habilidades voltadas para a área 

operacional; 

IV. Proporcionar conhecimentos que o capacite, técnica e fisicamente, 

no uso e manuseio de equipamentos de defesa pessoal e armas não 

letais; 

V. Padronizar conduta, postura e atitude dos integrantes da Guarda 

Civil Metropolitana na prestação de um serviço com qualidade; 

VI. Resgatar, aprimorar e desenvolver o perfil profissional consciente 

dos integrantes da GCM, em prol do interesse público. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

A Estrutura Curricular do Estágio de Qualificação Profissional – EQP será 

composta por carga horária mínima de 80 horas/aula. 
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Os integrantes da Guarda Civil Metropolitana deverão cumprir a carga 

horária mínima do EQP no período de doze meses. 

 

 

MODULO 80 h/a 
Carga 
h/a 

1 Motivando para excelência 4 h/a 
2 Noções de Planejamento Institucional 4 h/a 
3 Postura do GCM no Atendimento ao Cidadão 8 h/a 
4 Gerenciamento de Crise 4 h/a 
5 Direitos Humanos  4 h/a 
6 Pronto Socorrismo  6 h/a 
7 Regulamento Disciplinar  4 h/a 

8 
Introdução e Conceito da Prevenção e Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas 

4 h/a 

9 Comunicado de Descarte Irregular de Resíduos - CDIR 4 h/a 
10 Elaboração de Documentos Oficiais  4 h/a 

11 
Cautela e Empréstimo Diário de Armamento e 
Equipamentos Correlatos 

2 h/a 

12 Técnicas Operacionais 6 h/a 

13 Defesa Pessoal 
10 
h/a 

14 Educação Física 6 h/a 
15 Tiro Prático e Ações de Desarmamento 8 h/a 

Avaliação 2 h/a 

Total 
80 
h/a 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DAS MATÉRIAS: 

 

Compreender a finalidade e importância da Guarda Civil Metropolitana na 

atuação frente aos Programas estabelecidos e seus resultados para o 

cidadão. 

Atualizar os conhecimentos de forma eficiente, com vistas à prestação de 

serviço público de qualidade. 

Adotar as posturas adequadas e corretas no cumprimento de sua missão. 

Compreender alguns fatores naturais e sócio-econômicos que levam as 

pessoas a se instalarem em áreas de risco, colocando em jogo a própria 

vida. 
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1. Motivando para excelência - 04h/a: 

 

Objetivo:  

 

Acolher o efetivo, possibilitar espaço para expressão, verbalização e 

integração do grupo. Conscientizar sobre a importância da auto-imagem, 

relações interpessoais e aprendizado para o estabelecimento de uma 

identidade profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - 04h/a: 

 

 

Motivando para excelência I - 02h/a 

- Dinâmica grupal: promoção de relação interpessoal, vínculos, bem-

estar e receptividade para o aprendizado no CFSU. 

- Organização da fala: confluência de idéias , acolhimento e elaboração 

das falas. 

 

 

Motivando para excelência II- 02h/a 

- Conceito psicológico de crença: efeito das crenças no percurso 

profissional e tipos de crenças. 

- Conceito de personalidade e papéis sociais. 

- Atividade para auto-imagem profissional. 

- Conceito de Identidade social e profissional. 

- Dinâmica de encerramento: identificação, ponto de vista e reflexão.  

 

 

2. Noções de Planejamento Institucional - 04 H/A 

 

Objetivo: 

 

Delinear de forma clara os órgãos pertencentes à estrutura da SMSU, 

cujo foco é demonstrar a importância do GCM como protagonista da ação 

de desenvolvimento da marca e da imagem institucional.  
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Proporcionar o reconhecimento das ações de planejamento institucional 

da GCM como ferramenta da eficiência do serviço prestado à 

municipalidade.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

 

- A importância do planejamento pelos órgãos da SMSU nas ações 

estratégicas desenvolvidas pela GCM para a promoção da imagem 

institucional – 02h/a 

- Indicadores de violência, criminalidade e vulnerabilidade. Parcerias e 

ações conjuntas. – 02h/a 

 

3. Postura do GCM no Atendimento ao Cidadão – 08h/a. 

 

Objetivo: 

  

Capacitar e qualificar o GCM na excelência no atendimento ao cidadão. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� O papel do GCM na prestação de serviços ao cidadão; 

� Atitude, comportamento, correção e apresentação pessoal; 

� Postura do GCM nas diversas modalidades de patrulhamento 

�  Postura em atividades a pé: 

  .   Postura em atividades com uso de viaturas; 

  .   Postura comportamental durante o atendimento ao Cidadão. 

� Importância e responsabilidade do GCM no atendimento ao público: 

� Competências, habilidades e atitudes básicas para prestação de 

serviço de qualidade; 

� Técnicas de atendimento ao público em geral, dentro do contexto da 

Guarda Civil Metropolitana; 

� Hierarquia e disciplina; 

� Cerimonial de eventos.  

 

4. Gerenciamento de Crise - 04h/a: 
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Objetivo: 

  

Atuar como gestor de situações de crise, a fim de garantir a segurança 

pessoal do efetivo e do cidadão, preservando e garantindo a dignidade 

humana, observando os princípios de legalidade, necessidade e 

proporcionalidade contribuindo na ação do Guarda Civil Metropolitano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Gerenciamento de Crise; 

� O que é Crise; 

� Gerenciamento; 

� Finalidade; 

� Técnicas de negociação; 

� Atendimento de qualidade em situações de conflito, reclamações e 

ofensas. 

 

 

 

5. Diretos Humanos – 04 h/a 

 

Objetivo: 

  

Transitar sobre o tema e a lógica dos direitos humanos, buscando suas implicações 

na ação do agente de segurança, aplicação os conceitos para que o GCM possa ver o 

outro como um sujeito de direito tão igual e pleno. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Evolução dos Direitos Humanos, Primeira Geração – direitos civis e políticos; 

� Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU 1948); 

� Declaração Universal dos Direitos dos Povos (1976); 

� Princípios Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

� O Policial e os Direitos Humanos. 
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6. Pronto Socorrismo – 06h/a 

 

Objetivo: 

 

Atualizar o GCM quanto aos procedimentos a serem administrados pela 

GCM em uma situação mais comum de urgência e emergência no 

desempenho de sua função até a chegada dos profissionais de saúde. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Biossegurança:  

� Uso de EPIs  

�  Calendário Vacinal Adulto 

  

 

Qualidade de Vida 

� DST  

� Hipertensão, Diabetes Mellitus e Colesterol  

 

DEA – Desfibrilador Externo Automático  

� Uso e manuseio  

� Acionamento da equipe especializada  

 

7. Regulamento Disciplinar – 04 h/a 

 

Objetivo: 

 

Rever a Legislação que lhe é pertinente, bem como abordar no 

Regulamento disciplinar os artigos mais importantes, visando mantê-los 

atualizados e conscientes de seus deveres e obrigações para com a 

Organização, para com o serviço operacional e para com o Cidadão 

durante o exercício da sua missão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - 04h/a: 

 

� Procedimentos Disciplinares; 

� Prazos, Competência e Provas; 

� Extinção da punibilidade e do Procedimento Disciplinar; 

� Recursos (quais os recursos, prazos e onde protocolar), alterações 

dadas pela lei 14.380/07; 

� Exercício prático (elaboração de situação hipotética para trabalhar 

com os alunos). 

 

 

 

8 – Introdução e Conceito da Prevenção e Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas – 04 h/a 

 

Objetivo:  

 

Propiciar aos participantes o conhecimento dos Organismos Parceiros da 

Rede Integrada de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, 

noções básicas das legislações, conceitos legais e direitos das vítimas, 

exemplificando os princípios, normas e convenções sob a ótica da 

Organização das Nações Unidas, que é garantidora da confiabilidade e da 

alta qualidade necessária ao profissional  

da Segurança Urbana e contudo, contribuir para que os participantes da 

disciplina de Prevenção e Enfrentamento do Tráfico de Pessoas 

compreendam as dimensões socioambientais do problema e os múltiplos 

interesses das pessoas envolvidas neste tipo de crime, a diversidade 

humana e o poder das organizações do tráfico de pessoas na sociedade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

- Introdução e Conceitos da Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas 

- Rotas do Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo / Perfil das Vítimas 
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- A complexidade da sociedade contemporânea, receptora do Tráfico de 

Pessoas 

- Diversidade humana, econômica e cultural na cidade de São Paulo com 

foco no trabalho escravo 

- Desenvolvimento do relacionamento humano: Tráfico de Pessoas X 

Contrabando de Pessoas 

- Porquê? – Características, objetivos, necessidades e garantias de direitos 

das vítimas 

- Tipos de encaminhamentos aos vitimados. 

 

 

 

9 . Comunicado de Descarte Irregular de Resíduos - CDIR - 04 

H/A 

 

Objetivo: 

 

Atualizar o agente de Segurança em ação fiscalizadora do Transporte 

Irregular de Resíduos no âmbito da Cidade de São Paulo, visando à 

melhoria contínua, com vistas às novas técnicas de ensino, seguindo os 

ritos desta egrégia instituição de ensino, assim como a imagem da 

Instituição Guarda Civil Metropolitana. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Legalidade (Análise de caso concreto) 

� Ação Fiscalizadora (Poder de Polícia Administrativo) 

� Procedimento e Abordagem, Reconhecimento de Ocorrência 

Administrativa  

� Preenchimento (CDIR, Comprovante de Recolhimento e Auto de 

Apreensão) 
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10 – Elaboração de Documentos Oficiais – 04 h/a 

 

Objetivo: Orientar e padronizar o preenchimento dos documentos 

oficiais 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

- Elaboração de Documentos Oficiais; 

- RAS – Registro de Atividades e Serviços; 

- RO – Relatório de Ocorrências; 

- ROCA – Relatório de Ocorrências Administrativas; 

- Relatório Circunstanciado - orientação 

 

11. Cautela e Empréstimo Diário de Armamento e Equipamento 

Correlatos – 02h/a. 

 

Objetivo: 

 

Aplicar as regras de segurança referentes ao manuseio, guarda, 

conservação, utilização e porte do armamento, nas situações de serviço, 

folga ou deslocamentos, visando garantir a sua integridade física, o 

patrimônio público e principalmente proteger a vida de terceiros que 

estejam envolvidos ou não em fato delituoso. 

Conscientização quanto às conseqüências da inobservância dos preceitos 

legais e demais orientações mencionadas na Portaria 438/09/SMSU, 

relacionadas ao porte de arma de fogo concedido pela chefia. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Requisitos e Responsabilidades na concessão de porte e/ou cautela 

de arma de fogo; 

� Conseqüências de atos irregulares concernentes ao porte e/ou 

cautela de arma de fogo, estudos de caso. 
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12. Técnicas Operacionais – 06 h/a 

 

Objetivo:  

 

Objetivar na premente e continua necessidade de rever as técnicas de 

atuação dos Guardas Civis Metropolitanos, dentro da legalidade, bem 

como dar continuidade aos preceitos técnicos de formação e qualificação 

objetivando nosso plano de excelência nos atendimentos a população. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Aspectos jurídicos no uso de algemas; 

� Uso Diferenciado da Força (princípios: da Legalidade, Necessidade, 

Proporcionalidade, Moderação e Conveniência); 

� Legalidade da busca pessoal; 

� Legalidade nas abordagens (policiais e sociais); 

� Proteção do perímetro em local de crime; 

� Práticas de abordagem e busca pessoal. 

 

13. Defesa Pessoal – 10 h/a 

 

Objetivo: 

 

Atualizar o GCM na atuação durante as situações operacionais nos 

programas prioritários da SMSU, a fim de garantir um atendimento ao 

público com qualidade, observando os princípios de dignidade da pessoa 

humana. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

�  Aula teórica dissertação e reflexão conceitual sobre Defesa Pessoal 

Policial e Defesa Pessoal civil; reprodução de vídeos de ocorrências e 

discussão em grupo. 

�  Técnicas de imobilização, algemação e condução; 
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�  Análise de crise e tomada de decisão quanto à técnica de 

imobilização a ser adotada; 

�  Situações problema e possíveis soluções; 

�  Formas de utilização da voz na execução das atividades do Guarda 

Civil Metropolitanas. 

�  Técnicas de defesa pessoal com uso de tonfa em situações diversas 

na atuação da GCM; 

 

�  Situações problema e possíveis soluções; 

�  Revisão e avaliação geral do aprendizado. 

 

14 . Educação Física – 06h/a 

 

Objetivo: 

Conscientizar e proporcionar ao GCM os conhecimentos necessários, bem 

como da importância da prática de Atividades Físicas na melhoria do 

desempenho das suas missões e para a qualidade de vida ativa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Teórica 

� Qualidade de vida; 

� Importância da Atividade Física dentro e fora do serviço; 

� Tipos de Atividade Física (aeróbio/anaeróbio); 

� Materiais esportivos adequados; 

� Realização da forma correta.  

 

Prática 

� Aquecimento / Alongamento; 

� Atividade aeróbia (benefícios práticos da atividade física); 

� Conhecimento da atividade anaeróbia (academia); 

� Atividades coordenativas; 

� Atividades Lúdicas; 

� Atividades de relaxamento; 

� Feedback. 
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15. Tiro Prático e ações de desarmamento – 8 h/a 

 

Objetivo: 

 

Proporcionar o treinamento necessário para que o GCM, atenda às 

exigências da legislação federal (Lei Federal 10826/2003). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� Teoria e manejo 

� Tiro prático 

� Campanha de Desarmamento. 

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

 

O corpo discente será avaliado através de verificação baseada no 

conteúdo de curso, expressa em nota que variará de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez), aproximadas a décimos e conceitos, conforme a tabela abaixo: 

A Verificação será aplicada ao final do curso, sendo composta de prova 

objetiva, contendo, no mínimo, uma questão sobre cada matéria 

abordada. 

 

NOTA CONCEITO 

0,0 a 4,9 Insuficiente 

5,0 a 6,9 Regular 

7,0 a 8,4 Bom 

8,5 a 9,5 Muito Bom 

9,6 a 10,0 Excepcional 
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PERFIL DOS INSTRUTORES 

 

Instrutores capacitados, indicados pela Secretaria Municipal de 

Segurança Urbana, pelo Coordenador do Centro de Formação em 

Segurança Urbana ou pelo Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, 

com formação acadêmica, conhecimentos técnicos ou notório saber na 

disciplina que irá ministrar e servidores da Comissão Municipal de Direitos 

Humanos.  

 

AVALIAÇÃO DOS INSTRUTORES: 

 

O Instrutor será avaliado pelos instruendos através de pesquisas de 

satisfação ao término do curso, contendo os seguintes critérios; 

 

� Domínio dos Conteúdos; 

� Didática; 

� Técnicas de Ensino; 

� Planejamento de Aula; 

� Pontualidade e Assiduidade. 

 

CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO: 

 

Será considerado aprovado o integrante que obtiver freqüência mínima 

de 80 % do curso, bem como nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, 

nos termos da Portaria 274/SMSU-GAB/12. Caso o avaliado não obtenha 

a aprovação, deverá ser submetido a nova avaliação. Em ocorrendo nova 

reprovação o avaliado deverá ser submetido a um novo EQP. 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: 

 

Todo efetivo da Guarda Civil Metropolitana, priorizando aqueles que 

estejam empenhados em atividades operacionais. 
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ALUNOS POR TURMA: 

  

175 Guardas Civis Metropolitanos, divididos em pelotões de, no máximo, 

35 alunos. 

Havendo disponibilidade de salas de aula, o Centro de Formação em 

Segurança Urbana ampliará o número de integrantes por turma, 

consultado o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana. 

 

NÚMERO DE TURMAS: 

 

21 Turmas.  

 

RECURSOS MATERIAIS: 

 

� Data Show 

� Quadro negro, apagador e giz. 

� Legislação; 

� Tatame; 

� Tonfas, algemas e bastão retrátil. 

 

METODOLOGIA: 

 

� Aulas expositivas, dialogadas e práticas; 

� Dinâmicas em Grupo; 

� Palestras e visitas. 

 

CRONOGRAMA / PERÍODO: 

 

Carga Horária – 80 horas 

Calendário conforme Plano anual de Cursos 

 

Turma 1 com início previsto para 07/01 a 18/01/2013 

 

DURAÇÃO DO CURSO: 10 dias úteis ou 80 h/a. 
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LOCAIS: Centro de Formação em Segurança Urbana, ou outro local 

previamente destinado para os cursos ou instruções. 

 

UNIFORME: 

 

BÁSICO INTERNO – Conforme Decreto Nº 51.646, de 20 de julho de 

2010. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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