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Segurança Pública municipal: o papel das guardas 
municipais na prevenção da violência contra a 
mulher



           Problema de Pesquisa   
(In)Segurança Pública como grave problema social

Papel dos municípios na área da Segurança Pública e 
atribuições das Guardas Municipais (artigo 144, par. 
8º da CF e Lei n.  13.022/2014)

“[...] quem são esses profissionais [agentes da GCM]? O que 
essas guardas municipais, distribuídas pelo país todo, estão 
fazendo? Como é a sua atuação? [...] E que guardas 
queremos em nossas cidades?” (Barroso e Martins, 2016)¹

Barroso, Juliana; Martins, Juliana Teixeira de Souza. A formação das Guardas Civis Municipais do 
Grande ABC. Rev. bras. segur. Pública. São Paulo v. 10, n. 2, 104-117, Ago/Set 2016. 

Fonte da imagem: 
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2015/11/20/inseguranca-publica-motoris
tas-sao-atacados-a-tiros-entre-lem-e-barreiras/



Problema de Pesquisa   
De acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, em 2020, foram  registrados 1350 
mortes por feminicídio e 230 mil casos de lesões 
corporais contra mulheres, no país.¹ 

A cada 

7 horas 
uma 

mulher é morta 
no Brasil Maior parte das ações de combate e prevenção à 

violência contra a mulher acontecem em âmbito 
local, ou seja, no plano municipal. 

1- Disponível em: 
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/6-a-vi
olencia-contra-meninas-e-mulheres-no-ano-pandemico.pdf



Our 
CompanyAssim, este estudo busca contribuir com 

políticas públicas que têm como 
principal protagonista as Guardas 
Municipais - GCMs -, e os arranjos de 
proteção à mulher, tendo como enfoque 
as ações de prevenção à violência. 

Objetivo



Métodos e Procedimentos

 Levantamento 
bibliográfico  

Segurança pública 
(enfoque nas Guardas 
Municipais), políticas 
públicas 
(funcionamento dos 
programas e serviços 
de proteção à mulher), 
violência, gênero e 
raça 
(interseccionalidade). 

 Coleta de Dados e 
Seleção de Municípios

Coleta de dados primários via e-SIC, 
através do envio de Ofícios aos 
municípios com mais de 50 mil 
habitantes. 

Seleção de municípios para 
realização de entrevistas - 
Diadema, Indaiatuba, 
Itaquaquecetuba, Jundiaí, 
Piracicaba, Santos, São Vicente e 
Guarujá - e nova coleta de dados - 
secundários - sobre a criminalidade 
nesses municípios. 

  Entrevistas e 
análises de discurso 

Entrevistas 
semiestruturadas 
com guardas 
municipais atuantes 
em programas de 
proteção à mulher, ou 
idealizadores deste 
programa, e com 
atores da gestão. 

  Produtos Finais

Elaboração do 
relatório final e 
perspectiva de 
divulgação de 
informações 
sistematizadas sobre 
a pesquisa no site do 
NEV. 



Resultados Preliminares
Sobre os Municípios

Dificuldade em receber retorno dos 
municípios via e-SIC, devido às trocas 
de gestão no ano de 2020 e à falta de 
encaminhamento dos pedidos aos 
setores especializados. 

Outras formas de contato foram 
utilizadas.  

98 responderam ao Ofício 
Aproximadamente 70%

A partir das respostas, foi possível 
estruturar um panorama das GCMs do 
estado de SP quanto ao: ano de 
fundação, contingente (proporção de 
gênero), comandante, treinamento, 
hierarquia no município, se é armada e 
se possível programa específico de 
prevenção e combate à violência 
contra a mulher. 

Amostra composta por 139 
municípios

33 da Grande São Paulo, 94 do Interior e 12 
do Litoral

118 possuem GCM e 21 não 
possuem

Fonte: IBGE Munic 



Resultados Preliminares

Dentre aqueles que responderam e 
possuem GCM, 32 possuem 
Programa Específico de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher, 
enquanto 7 estavam em 
desenvolvimento no momento da 
pesquisa. 

Fonte da 
imagem:1https://prefeitura.rio/cidade/prefeito-participa-do-lancamento
-do-programa-ronda-maria-da-penha-em-parceria-com-o-tribunal-d
e-justica/



Resultados Preliminares
Sobre os Municípios Analisados

A maioria das guardas data 
da década de 90. 

Atualmente, todos os 
comandantes são homens e 
a maioria foram nomeados 
em 2021. 

Contingente: 177 - 425 (sendo que a 
maioria está entre 300 e 350). 

Percentual feminino nas GCMs: 5% a 20% .
Os municípios que dispõem de cotas de 
gênero para ingresso na corporação, 
tendem a ter o percentual menor que 11%, 
com exceção de Santos, que possui cota 
de 20% e o mesmo percentual. 



Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

Acerca da estruturação dos 
programas,  analisou-se que as 
Patrulhas Maria da Penha atuam em 
prol de proteção, prevenção, 
monitoramento e acompanhamento 
de mulheres vítimas de violência 
doméstica, que tenham conquistado 
medidas protetivas de urgência pelo 
Poder Judiciário. Nessa perspectiva, 
as GCMs fiscalizam as medidas 
protetivas a partir de visitas 
periódicas das rondas.

Município
Programa específico de 
prevenção à violência 

contra mulher

Ano de criação 
do programa

Diadema Patrulha Maria da Penha 2021

Indaiatuba
Programa Caminho das 

Rosas
2018

Itaquaquecetuba Ronda Maria da Penha 2016

Jundiaí
Patrulha Guardiã Maria da 

Penha
2019

Piracicaba Patrulha Maria da Penha 2017

Santos Guardiã Maria da Penha 2019

São Vicente Em desenvolvimento -

Guarujá
 Patrulha Guardiã Maria da 

Penha 2019

http://www.diadema.sp.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indaiatuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaquaquecetuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jundia%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piracicaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_(S%C3%A3o_Paulo)
https://www.guaruja.sp.gov.br/


Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

A Guarda e o Programa

Programas com participação de 
parcela restrita das Guardas que não 
compõem cultura institucional

Ingresso no Programa por voluntariado 
ou “vocação”

Distanciamento entre a gestão e a 
ponta atuante nos Programas

Visão legalista X Acolhimento



Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

A Intersetorialidade

No geral, os Programas são 
concebidos de forma intersetorial, 
em que há articulação de outros 
serviços. No entanto, atuam em 
trama, a partir de 
encaminhamentos aos diferentes 
setores, sem que haja formação de 
uma rede de atuação articulada. 
Há um destaque na relação próxima 
com o judiciário, pelo 
encaminhamento das medidas 
protetivas.



Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

A Interseccionalidade

Questões de gênero e raça pouco 
discutidas internamente 

Noção de democracia racial

Produção de dados sobre cor/raça das 
vítimas, mas ausência de políticas públicas 
direcionadas

Preocupação com mulheres em situação 
de vulnerabilidade social (dependência 
financeira e moradoras de locais com altos 
índices de criminalidade)

Guarujá: Programa Recomeçar; 

Diadema: 
1. Cursos profissionalizantes com 

apoio de instituições existentes no 
município; 

2. Gestão tem se dedicado à questão 
de raça dentro da GCM; 

Jundiaí: Há formações sobre o tema na 
entrada de novos guardas



Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

Percepção sobre a violência 
contra a mulher

Em sua maioria, os municípios organizam 
treinamentos específicos sobre violência contra a 
mulher antes da implementação do programa, 
assim, as/os agentes da GCM que se interessam 
pela temática adquirem novos aprendizados 
acerca de tipos de violência e desenvolvem 
maior sensibilidade à temática e à atuação nos 
Programas. 
Com a atuação em si, as agentes distanciam-se 
do senso comum sobre a violência contra a 
mulher. 

Guarujá: Depoimento de mudança de 
mentalidade de Comandante após 
contato com atendimento da GCM de 
São Paulo.



Resultados Preliminares
Sobre os Programas Específicos de Prevenção e 
Combate à Violência contra a Mulher

Desafios

Botão do pânico para mulheres com 
medida protetiva (Indaiatuba)

Divulgação dos programas e de 
estatísticas nas redes sociais 
(Indaiatuba e Jundiaí)

Inovações

Investimento em Recursos 
Humanos e EPIs 

Alta demanda x Falta de 
Efetivo e Viatura Específica

Conscientização das/os 
munícipes sobre o Programa

Autoridade das GCMFs 



Our 
Company

Os programas possuem forte caráter protetivo e, quando 
necessário, combativo, sendo importante avançar na 
prevenção. 
Cabe, sobretudo à gestão, trabalhar a intersetorialidade, a 
interseccionalidade institucional e a própria concepção de 
segurança pública, de modo a constituir uma concepção 
inovadora com foco preventivo, cidadão e participativo. 

Conclusões Preliminares



Graduanda em Direito pela FD-USP no 6º 
semestre

Barbara Nicole Lima Orihuela 
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Graduanda em Gestão de Políticas Públicas pela 
EACH-USP no 8º semestre



Graduanda em Gestão de Políticas Públicas  
pela EACH-USP no 6º semestre

Thuanny Amorim Queiroz 

Victória Dandara Toth 

Graduanda em Direito pela FD-USP no 8º 
semestre
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