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"A maior necessidade do mundo é a de  homens – 

homens que não se compra nem se vendam, homens 

que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos; 

homens que não temam chamar o erro pelo seu nome; 

homens, cuja consciência seja tão fiel ao dever como a 

bussola o é ao polo; homens que permaneçam firmes 

pelo que é reto ainda que aconteça tudo errado." 

(Ellen G. White)  
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RESUMO 

A Segurança Pública é notadamente um dos grandes reclamos da sociedade contemporânea, 

um desafio para o gestor estatal, que tenta, utilizando das mais variadas estratégias, minorar as 

estatísticas criminais. No Estado de Rondônia, assim como nos demais entes da federação 

brasileira, índices de criminalidade estão em alta. Contando com apenas 52 municípios, 

algumas cidades rondonienses se destacam por figurar entre as mais perigosas do Brasil, em 

um universo de mais de cinco mil municípios. As polícias militares, órgãos responsáveis por 

garantir a segurança da sociedade, não têm alcançado o sucesso almejado no combate aos 

ilícitos. A inovação social é uma possibilidade, decorrente da construção coletiva, que busca 

respostas adequadas às demandas sociais, especialmente as complexas. É neste contexto que, 

dentro da organização Polícia Militar de Rondônia (PMRO), surge o projeto denominado 

Guarda Mirim, como tentativa de redução da criminalidade, com foco na formação cívica, de 

valores sociais, e até mesmo no ingresso no mercado de trabalho. A ação é voltada às crianças 

e adolescentes em alto grau de vulnerabilidade. A pesquisa tem como questão central: Quais 

fatores influenciaram o surgimento e a continuidade do Projeto Guarda Mirim nas 

cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena, no Estado de Rondônia? O trabalho emprega 

como concepção filosófica o construtivismo social.  O lócus da pesquisa são os 2º, 3º e 7º 

Batalhões da Polícia Militar de Rondônia, unidades militares onde estão situados os projetos 

mais antigos e estruturados. Dentre os resultados da pesquisa, destaca-se que a Guarda Mirim 

é uma proposta decorrente da filosofia de polícia comunitária, por isso, inovadora ao formato 

posto de combate à criminalidade. Agrega atores sociais, institucionais e organizacionais, dos 

quais se destacam a Polícia Militar e a sociedade. O projeto tem como característica principal 

a resolução ou minoração de um problema social sério e grave -  que é a criminalidade - por 

meio de ações diferenciadas, inovadoras no contexto atual, pois lida com ações distintas da 

repressão do modelo tradicional de polícia. O engajamento da comunidade no projeto 

possibilita o aperfeiçoamento das ações, bem como garante a sua continuidade. O surgimento 

da Guarda Mirim é decorrente da filosofia de polícia comunitária agregada a necessidade 

social de junção de aspectos morais e cívicos à profissionalização dos jovens. 

 

Palavras-Chave: Inovação Social. Policiamento comunitário. Criminalidade. Guarda Mirim. 
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ABSTRACT 

Public Security is one of the great demands of contemporary society, a challenge for the state 

manager, who attempts, through a variety of strategies, to reduce criminal statistics. In the 

State of Rondônia, as well as in other entities of the Brazilian federation, crime rates are on 

the rise. Counting on only 52 municipalities, some cities in Rondônia stand out to be among 

the most dangerous in Brazil, in a universe of more than five thousand municipalities. The 

military police, bodies responsible for ensuring the safety of society, have not achieved the 

desired success in combating illicit activities. Social innovation is a possibility, arising from 

collective construction, which seeks adequate responses to social demands, especially 

complex ones. It is in this context that, within the organization of the Military Police of 

Rondônia (PMRO), the project called Guarda Mirim appears as an attempt to reduce crime, 

focusing on civic formation, social values, and even entry into the labor market. The action is 

aimed at children and adolescents in high degree of vulnerability. The research has as central 

question: What factors influenced the emergence and continuity of the Projeto Mirim Guard 

in the cities of Ariquemes, Ji-Paraná and Vilhena, in the State of Rondônia? The work 

employs as social philosophical constructivism. The research locus is the 2nd, 3rd and 7th 

Battalions of the Military Police of Rondônia, military units where the oldest and most 

structured projects are located. Among the results of the research, it is worth noting that 

Guarda Mirim is a proposal derived from the community police philosophy, which is why it is 

innovative in its anti-crime format. It adds social, institutional and organizational actors, of 

which the Military Police and society stand out. The main characteristic of the project is the 

resolution or reduction of a serious and serious social problem - that is, crime - through 

differentiated, innovative actions in the current context, since it deals with actions distinct 

from the repression of the traditional police model. Community engagement in the project 

enables the improvement of actions, as well as ensuring their continuity. The emergence of 

the Mirim Guard is due to the community police philosophy added to the social need to join 

moral and civic aspects to the professionalization of young people. 

 

Keywords: Social Innovation. Community policing. Crime. Guard Mirim. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gestores de cento e noventa e uma nações do mundo aprovaram, no ano 2000, um 

conjunto de metas que seriam alcançadas até o ano de 2015, com a finalidade de permitir o 

desenvolvimento global. Entre tais metas estavam a redução da pobreza, da desigualdade, 

importantes ao desenvolvimento do planeta. (ONU, 2013). Expirado o prazo, boa parte das 

metas não foram alcançadas, especialmente no campo social -  redução da desigualdade, 

segurança, mortalidade -  pouco se avançou. Várias lacunas carecem de ser preenchidas, uma 

das mais importantes é a redução dos elevados índices de criminalidade. 

 A doutrina infere que as autoridades não alcançam os objetivos pretendidos por conta 

do modelo tradicional de polícia, que prestigia técnicas e ações de caráter essencialmente 

repressivos. As taxas de homicídio aumentam largamente, o que requer que os gestores da 

segurança pública avancem na forma de trabalho, uma vez que, o tradicional não traz o 

resultado almejado.  

Fruto deste debate, surge a ideia de polícia comunitária, na qual as comunidades 

participam ativamente da construção da Segurança Pública, fruto da crítica ao modelo posto, 

se revela como superação à polícia tradicionalmente repressiva e reativa, superação da 

concepção onde a função primordial das polícias é cumprir a lei, e em segundo plano, atender 

a comunidade.  

No Estado de Rondônia, algumas ações da Polícia Militar (PROERD, Pequeno 

Samurai, Patrulha Escolar, Patrulha Maria da Penha e Guarda Mirim), aplicam os 

fundamentos da filosofia de polícia comunitária, dentre as quais se destaca o projeto 

denominado Guarda Mirim, concretizado como uma criação conjunta de variados atores, que 

rompem as barreiras do campo da segurança pública, no intuito de combater o crime por meio 

de iniciativas que prestigiem ações preventivas. 

A Guarda Mirim é uma construção coletiva, visando a resolução das necessidades 

identificadas e demandadas pela sociedade. A proposta é replicada em pelo menos doze 

localidades do Estado de Rondônia, cada uma com aspectos particulares alinhados ao arranjos 

e ditames da comunidade local. O foco é tratar o fenômeno criminalidade de maneira diversa 

da concepção meramente legal, não somente com o emprego da força física ou após a 

ocorrência do ilícito.  
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A cada novo ator engajado no projeto são acopladas novas demandas, e constituídos 

novos arranjos entre os diversos atores, na busca pela melhoria pretendida. A Guarda Mirim, 

altera a lógica que percebe a sociedade como cliente do serviço para aquele onde o cidadão é 

parceiro na construção da solução.   

A proposta trabalha com jovens e crianças, parcela da sociedade mais atingida pela 

criminalidade, e também a responsável pela maior parte das taxas de crimes graves (os que 

mais matam e os que mais morrem). A intenção é impedir ou reduzir o contato de crianças e 

adolescentes com aspectos ligados ao crime, direcionando suas energias paras ações 

socialmente construtivas, em resumo, a finalidade é a prevenção criminal. 

 

1.1 Contextualização 

 

A inovação, em sua concepção moderna, deriva das ideias propostas por Schumpeter, 

que enfatizavam a importância do desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento 

econômico. Uma invenção, após sua implementação, gera riqueza, ciclo que se repete. Neste 

pressuposto, as inovações rompiam as estruturas e padrões existentes (no sistema econômico), 

e alcançavam protagonismo também em questões de desenvolvimento, uma vez que alterava 

rapidamente o cenário existente (SCHUMPETER, 1988). A inovação passa a ser 

compreendida como uma excelente oportunidade para diferenciar-se, agregar valor, e crescer 

economicamente (DRUCKER, 2008). A inovação permite que as empresas atinjam níveis 

superiores de competitividade, aprimorando suas práticas e reduzindo custos, e em tese, os 

benefícios seriam imediatamente transferidos à sociedade.  

Ocorre que o modelo é criticado. Suscita a seguinte dúvida: Os benefícios 

econômicos, provenientes da inovação, se transformam automaticamente em benefícios 

sociais? A resposta dos teóricos é que o modelo promove uma visão limitada de progresso 

humano, tendente a confiar quase que exclusivamente em princípios de economia de mercado, 

negligenciando outras dimensões do desenvolvimento, especialmente o ligado ao aspecto 

social (OLIVEIRA; BREDA-VÁZQUEZ, 2012).  

O dilema é que com a superação da ideia que relacionava crescimento econômico e 

bem-estar social (os benefícios econômicos não são transformados automaticamente em 

sociais), como serão enfrentados os desafios sociais complexos e urgentes no mundo? 

(OCDE, 2011).  
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Uma das propostas de rompimento do paradigma de inovação meramente com viés 

econômico são os estudos do psicólogo James Taylor (1970). O teórico indica uma nova 

concepção de inovação: a inovação social. Para este autor, o tipo de inovação advém de uma 

invenção social (originada nas comunidades), tendente a resolver, ou pelo menos minorar, as 

necessidades indicadas pela própria comunidade, evidenciando que pequenos movimentos 

sociais, podem provocar um grande impacto social.   

A ideia se consolidou rapidamente como uma possibilidade de avanço na superação 

do pressuposto puramente econômico de desenvolvimento, destacado na propositura 

schumpeteriana. A propositura é voltada as demandas e necessidades sociais, apresentada 

como uma espécie de remédio ou ajuste aos efeitos indesejados da inovação tecnológica, que 

são: pobreza, desigualdade, criminalidade, entre outros (GODIN, 2012). As inovações sociais 

decorrem e são formadas pelos processos coletivos, disseminados por atores, com a finalidade 

de gerar melhorias ou respostas sociais e de atender às necessidades sociais importantes 

(CORREIA; OLIVEIRA; GOMEZ, 2016). 

A inovação social procura responder questões específicas (os principais problemas 

que as sociedades enfrentam) e, ao fazê-lo, estabelece as bases de novas formas de pensar 

(OCDE,2011). Por isso, permite modernos processos de mudança e de transformação sociais 

(SGARAGLI, 2015), por meio de novas estratégias, conceitos e ideias, que atendam às 

necessidades sociais, e fortaleçam a sociedade civil, ou seja, tem um visível propósito de 

melhoria social (OCDE, 2011).   

Os problemas sociais relacionados à segurança pública, são exemplos de 

necessidades sociais importantes, e tomam cada vez mais lugar nos debates da sociedade. A 

criminalidade, a sensação de insegurança, e os homicídios causam perdas às famílias, 

prejuízos às empresas, e ao próprio Estado. Dados apontam que a criminalidade se tornou tão 

nociva que “o anseio por segurança, muitas vezes leva ao entendimento de que a ação 

criminosa pode ser freada pela intimidação provocada pela dureza da ação policial” 

(SALES; NUNES, 2008, p. 8.098). Por isso a sociedade exige uma nova postura, diversa do 

modelo tradicional, feito com predominância de ações de caráter repressivo e de pouca 

efetividade.  

Dentre as várias Corporações criadas para o combate ao crime, a Polícia Militar é a 

que, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 667 de 02 de julho de 1969, foi “instituída para a 

manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito 
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Federal [...]” (BRASIL, 1969). Mesma previsão da Carta Magna, em seu artigo 144, § 5º, que 

reforça que cabe as polícias militares “a polícia ostensiva e a preservação da ordem [...].” 

(BRASIL, 1988).  

Os atores da segurança pública (sociedade e Estado) tentam superar o modelo 

tradicional de combate à criminalidade, e implementar outras formas mais efetivas para 

redução da criminalidade, diversas da idealizada no modelo burocrático repressivo. 

Destacam-se as tratativas de policiamento comunitário, participativo e inclusivo (KAHN, 

2007), onde emprego da polícia é pensado em um novo modelo de atividade, voltado às 

demandas da comunidade, e planejadas em parceria com a mesma comunidade (BAYLEY; 

SKOLNICK, 2001; SKOLNICK; BAYLEY, 2002).  

Na estrutura da Polícia Militar de Rondônia surgiram diversas ações (Guarda Mirim, 

Programa de Resistência as Drogas, Pequeno Samurai, entre outras) que empregam preceitos 

de polícia comunitária, com o intuito de atender melhor a comunidade. A Guarda Mirim se 

destaca entre todas atividades, ao considerar que, além de tentar reduzir a criminalidade por 

meio de uma ação voltada à formação cívica e social, atender crianças e adolescentes, em 

idade escolar, com alto grau de vulnerabilidade, ainda é executada com ativa participação da 

comunidade. O projeto agrega não só agentes públicos, mas a sociedade civil, empresas 

privadas e diversas entidades, que participam na tomada de decisão e no controle das ações. A 

proposta é interessante pois preleciona uma nova abordagem para as demandas da segurança 

pública, incentivando a prevenção, ao invés do combate repressivo, armado e letal. 

 

1.2 Problematização 

 

No ano de 2016, foram quase sessenta mil homicídios em solo brasileiro, o prejuízo 

social decorrente da perda de vidas é incalculável. Além do custo social, existe ainda o 

elevado custo à economia, são cento em trinta bilhões de reais que anualmente deixam de ser 

investidos na produção industrial, em função da violência, impactando consideravelmente na 

competitividade da indústria nacional brasileira (CNI, 2016).  

No Estado de Rondônia o cenário não é diferente, dividido em cinquenta e dois 

municípios, e mesmo contando com polícias (Civil e Militar) entre as mais confiáveis e 

eficientes do Brasil, tem várias cidades figurando nas primeiras posições no ranking nacional, 
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quando o assunto é (in)segurança pública, elevados índices de violência, e mortes violentas 

(BRASIL, 2012).   

 Neste cenário, surgiu o projeto Guarda Mirim, que tem como característica principal a 

tentativa de minoração da criminalidade juvenil, por meio de ações diferenciadas, inovadoras 

no contexto tradicional da Segurança Pública, atendendo crianças e jovens com aulas voltadas 

ao civismo, moral, profissionalização, dentre outros aspectos.  

Entende-se que o projeto é uma inovação de caráter social impactante porque reside na 

tentativa de mudar a realidade de crianças e adolescentes pela promoção da prevenção por 

meio de ações diferenciadas daquelas prescritas pela segurança pública tradicional à Polícia 

Militar, inserindo no rol de responsáveis pela segurança pública, além da comunidade, 

diversos outros atores interessados na mudança do cenário social posto.  

Diante do exposto, surge como relevante levantar a seguinte pergunta de pesquisa: 

Quais fatores influenciaram o surgimento e a continuidade da inovação social Guarda 

Mirim nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena, no Estado de Rondônia? A 

compreensão do fenômeno permite o vislumbre de novas possibilidades de atuação policial e 

de novas formas de interação entre comunidade e Polícia, visando a resolução/redução da 

criminalidade, problema socialmente relevante, por meio da prevenção e do empoderamento 

da sociedade. 

 

1.3  Objetivos da Pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o fenômeno do surgimento e continuidade do projeto social Guarda 

Mirim nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena, no Estado de Rondônia, enquanto 

exemplo de inovação social. 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

Especificamente, pretende-se:  

1 - Identificar atores envolvidos no projeto, bem como seus papéis;  

2- Avaliar as necessidades sociais (motivações) no espaço social na qual o projeto 

Guarda Mirim foi criado; 
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3 - Analisar os processos de inovação social realizados; 

4 - Identificar as melhorias sociais encontradas. 

1.4 Justificativa 

 

Estudar o tema segurança pública, além de importante economicamente, permite 

compreender acontecimentos que impactam diretamente na vida do ser humano, tendo em 

vista que a vida em comunidade é por vezes cercada de conflitos, que podem evoluir 

paulatinamente caso não sejam corretamente tratados e saneados.  

Novas estratégias para redução da criminalidade, além da sua elevada importância 

para a sociedade civil, pois preservam vidas, são relevantes para o Estado, quando permite a 

diminuição dos conflitos sociais, e também para o mercado, onde reduz os custos com aparato 

de proteção e vigilância. 

Do ponto de vista teórico, a análise feita pelo referencial utilizado, possibilita além 

da comparação dos fenômenos entre si, a estruturação do processo de evolução e suas 

nuances. A compreensão do processo é sobremaneira importante para as ciências sociais, uma 

vez que, além de possibilitar a compreensão do fenômeno em si, permite que o debate tome 

corpo e avance na propositura de novas propostas de solução de problemas sensíveis à 

comunidade, no caso em tela, o problema da criminalidade.  

A pesquisa permite a compreensão de evento que uma organização pública, policial e 

burocrática, com finalidade principal de repressão aos ilícitos, e que estabelece, inicialmente 

em sua estrutura, uma proposta inovadora de redução dos índices criminais por meio de ações 

sociais, primando sobretudo pela prevenção.   

O projeto Guarda Mirim foi construído para atender a sociedade com uma 

abordagem diferenciada no trato dos problemas da segurança pública, prestigiando a 

prevenção em faixas socialmente vulneráveis. A sociedade, motivo da elaboração do projeto, 

carece de melhor compreender seus objetos, seu funcionamento, e suas carências, para a 

regular manutenção e aprimoramento da proposta (RONDÔNIA,1998).    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceitos de Inovação e Inovação Social 

 

O conceito de inovação, durante a maior parte de sua história, carregou uma 

conotação pejorativa, visto como comportamento desviante. Foi por intermédio da religião 

que entrou pela primeira vez no discurso comum no mundo ocidental, por volta dos anos de 

1400, e atingiu o clímax na década de 1630, quando Henry Burton e William Prynne 

acusaram os bispos da igreja de inovar em assuntos de disciplina e doutrina 

eclesiásticos.  Durante o Renascimento, a ideia de inovação compartilhou um lugar com o da 

heresia nos discursos religiosos, particularmente após a Reforma, mais tarde, passou a ser 

equiparado às revoluções políticas (GODIN, 2012).   

Na perspectiva econômica, o conceito decorre das ideias propostas por Schumpeter, 

que enfatizavam a importância do desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento 

econômico. A partir da segunda metade do século XX, a inovação (tecnológica) passa a ser 

palavra de ordem e emblema da sociedade moderna (GODIN, 2012), cuja propositura girava 

em torno de mudanças no sistema produtivo, envolviam uma invenção (produto, processo ou 

sistema melhorado por uma nova ideia ou modelo), que por fim gerava riqueza 

(SCHUMPETER, 1988). Esse ciclo se repetia, e suas melhorias, em tese, repercutiam nos 

diversos setores da sociedade, de maneira automática. 

Ainda no prisma econômico, a inovação explica as mudanças no ciclo capitalista, 

não apenas pautada por interações restritas entre oferta e demanda, mas considerando as 

variações decorrentes das novas tecnologias, que passam a ser vertentes de crescimento. As 

mudanças alteram a dinâmica existente nas relações comerciais e sociais, uma vez que, 

estabelecem uma ruptura no sistema econômico existente, desalinhando padrões, formas e 

protocolos, causando modificações na relação entre as empresas, despontando como 

protagonista em questões de desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1988).  

A inovação, em tal contexto, é vista como uma oportunidade para diferenciar-se dos 

demais envolvidos no mercado (quando um ator desponta e muda a lógica existente, se 

diferenciando dos demais), pois agrega valor aos produtos, serviços ou processos, reduz 

custos, otimiza processos, e ainda possibilita o crescimento econômico (DRUCKER, 2008).  



21 

 

 

 

 

 

Essa perspectiva trata a inovação como sendo a “implementação de um produto, bem 

ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2006, p. 55).  

Embora a orientação econômica prescreva técnicas de gestão que, em tese, levam as 

organizações à atingir níveis superiores de competitividade, não há clareza que os benefícios 

econômicos da inovação se revestem também em benefícios sociais. Diversos autores criticam a 

abordagem por promover uma visão limitada de progresso humano, tendente a confiar quase que 

exclusivamente em princípios de economia de mercado, negligenciando outras dimensões do 

desenvolvimento, especialmente a social (OLIVEIRA;  BREDA-VÁZQUEZ, 2012).  

Em resumo, o pressuposto do conceito é composição entre benefícios econômicos e 

benefícios sociais, o que é sumariamente contraditado pelos desafios sociais enfrentados pela 

humanidade (OCDE, 2011). 

É importante destacar que isso não quer dizer que a inovação perde sua importância. 

Pelo contrário, continua a ser um instrumento de melhorias de aspectos relevantes da vida 

humana, reduzindo os custos e o impacto da atividade industrial, melhorando o uso dos 

elementos naturais                                                                                                                                                                                                                   

e não renováveis. Entretanto é indispensável deixar claro suas restrições enquanto elemento que 

propulsor de melhorias sociais. O foco das pesquisas e dos debates começa a se deslocar para 

a dimensão social, pois o modelo posto (tecnológico/econômico) não contempla aspectos 

importantes (políticos e sociais) da vida humana (CORREA; OLIVEIRA; GOMEZ, 2016).  

Nas últimas décadas do século XX surge um conceito complementar (ou 

concorrente?) ao de inovação tecnológica, a “inovação social”.  Desde os primeiros 

pensamentos teóricos sobre o tema (DRUCKER, 1957) até os mais recentes (MULGAN, 

2007), a inovação social tem sido apresentada como uma nova ideia, ou pelo menos o 

interesse pelo novo, ou relativamente novo, com a finalidade resolver problemas sociais 

(necessidades sociais) importantes, demandados pela comunidade.  

A origem da expressão inovação social não é exata, alguns datam como início os 

anos de 1970 (CLOUTIER, 2003), em contraste, outros sugerem origem em Benjamin 

Franklin, Emile Durkheim, Max Weber (GODIN, 2012), rebatido por uma gama de outros 

autores que entendem que as primeiras referências de inovação social remontam ao século 

XIX, quando o economista William Lucas Sargant, em 1858, classificou, pejorativamente, 
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algumas personalidades da época como inovadores sociais, entre eles, Charles Fourier e 

Adam Smith, que foram criticados por proporem o bem-estar no lugar do trabalho, como 

solução para os problemas sociais, relacionando a inovação social ao socialismo (GODIN, 

2012).  

A origem mais retratada remonta a James Taylor (1970), que primeiro teórico grafou, 

em estudos acadêmicos, o termo “inovação social”. Os trabalhos evidenciaram que um 

pequeno movimento social pode ter um grande impacto na comunidade, e inicialmente definiu 

a inovação social como sendo uma invenção, que pode surgir sem a utilização de qualquer 

método de controle, por conta da cooperação espontânea entre diferentes equipes, em um 

projeto para o desenvolvimento de novos procedimentos de reabilitação psicológica em 

populações de baixa renda, com foco particular na questão do processo formador da inovação 

social, ou seja, na construção coletiva.  Esse trabalho é seminal porque evidenciou que as 

melhorias sociais são geradas em decorrência da construção coletiva, visando a solução das 

demandas sociais importantes para aquela mesma comunidade (TAYLOR, 1970).  

As ciências sociais lançam mão do conceito para referenciar às mudanças sociais que 

visam à satisfação das necessidades humanas, e que não são supridas pelos atuais sistemas 

públicos ou privados (MOULAERT et al., 2005).  Apesar das divergências, a ideia vem se 

consolidando como alternativa ao modelo tradicional de desenvolvimento, apresentada como 

um remédio (ou ajuste) aos efeitos indesejáveis da inovação tecnológica, e se destacando 

como fenômeno de melhoria de qualidade de vida.  

Essa aparente dicotomia não representa incompatibilidade entre inovação tecnológica 

e inovação social, pois há evidente permeabilidade entre ambas (BIGNETTI, 2011). 

Entretanto, por conta disso, alguns autores sustentam que conceito de inovação social teria 

necessariamente surgido após o da inovação tecnológica (GODIN, 2012). Mas, em essência, 

uma inovação social se distingue da inovação tecnológica principalmente em função da 

finalidade (tem objeto de solucionar/atenuar um problema social), da estratégia empregada 

(construção coletiva), do lócus (geralmente se desenrola na própria comunidade), do processo 

de desenvolvimento (é gerada pela interação e demanda de vários atores), e da difusão do 

conhecimento gerado (BIGNETTI, 2011), e não pela origem cronológica.  

Outra distinção importante, é que a inovação tecnológica privilegia o pressuposto da 

apropriação de valor (ex. extraindo os lucros do mercado), em contrapartida a proposta da 
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inovação social é voltada para a criação de valor (ex. inova, produz e entrega produtos, 

serviços e processo aos atores interessados) (MIZIK; JACOBSON, 2003).  

O tema se tornou tão relevante que o Fórum Econômico Mundial, do ano de 2008, 

definiu o “poder da inovação colaborativa” como tema central dos debates, evidenciando  a 

importância da colaboração em rede e no campo econômico-organizacional, por sua aptidão 

de facilitar a realização de ações e transações conjuntas para alcançar objetivos 

organizacionais (BALESTRI; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010). 

O fator gerador e principal da inovação social é, portanto, o movimento social 

(processo), definido como um grupo de atores que compartilham as mesmas condições, 

interesses, visões, objetivos ou ideias, e que estão determinados a realizar uma ou mais ações 

destinadas a enfrentar algum tipo de necessidade social. Suas ações são consideradas 

socialmente inovadoras se introduzirem mudanças em um cenário social caracterizado por 

injustiça (MOULAERT et al., 2005).  

Mulgan (2007) diverge neste ponto, pois entende que a inovação social deve produzir 

algum resultado na sociedade e assumir a forma de programas ou organismos replicáveis, com 

papel central nas políticas urbanas (OLIVEIRA; BREDA-VÁZQUEZ, 2012), ou seja, a 

aplicação da criatividade para fins especificamente sociais (MOULAERT; NUSSBAUMER, 

2005; MULGAN, 2007) alça o resultado social da inovação como sua maior qualificadora, e 

não a atividade (processo) provocada no/pelo grupo social. 

Mesmo com as divergências conceituais que partem dos pressupostos de processo ou 

do resultado, o cunho social se estabelece como maior qualificante da inovação social, as 

novas ideias devem funcionar no cumprimento de metas sociais, atividades e serviços 

inovadores, motivados pelo objetivo de atender uma ou mais necessidades sociais 

(MULGAN, 2007).   

Há uma tentativa teórica de proporcionar uma compreensão comum do conceito, 

onde a ideia de inovação social, se liga às novas estratégias, conceitos e organizações, que 

atendam às necessidades sociais de todos os tipos - condições de trabalho, educação para 

desenvolvimento comunitário, saúde entre outras - e que ampliem e fortaleçam a sociedade 

civil, com um visível propósito social (OCDE, 2011). Horta (2013), organizou e apresentou as 

diversas concepções de inovações social encontradas na doutrina especializada, que podem 

ser visualizadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Definições sobre inovação social 

Autores Definições 

Fairweather (1967) 

Inovação social significa gerar soluções alternativas para os 

problemas sociais com um mínimo de perturbação da ordem. 

 

Taylor (1970) 

 Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, 

novas invenções sociais. 

 

Autores Definições 

Mumford (2002). 

A geração e a implementação de novas ideias sobre como as pessoas 

devem organizar atividades interpessoais, ou interações sociais, para 

atender a uma ou mais metas em comum. 

Cloutier (2003). 

Uma resposta nova, definida na ação e com efeito duradouro, para 

uma situação social considerada insatisfatória, que busca o bem-estar 

dos indivíduos e/ou comunidades. 

Social Innovation Review 

(2003). 

O processo de inventar, assegurando apoio e implementação de 

soluções inovadoras para as necessidades e os problemas sociais. 

Moulaert et al. (2007). 

Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, 

focada na satisfação de necessidades humanas (empowerment) através 

da inovação nas relações na  comunidade e na governança 

comunitária. 

Mulgan et al. (2007b). 

Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; 

atividades inovativas e serviços que são motivados pelo objetivo de 

satisfazer necessidades sociais e que são predominantemente 

desenvolvidas e difundidas através de organizações cujos propósitos 

primários são sociais. 

Phills, Deiglmeier e Miller 

(2008). 

É uma nova solução para um problema social que é mais eficaz, 

eficiente, sustentável ou são adaptações de soluções já existentes 

que revertam em valor para toda a sociedade e não somente para as 

empresas privadas. 

Kimberlee et al. (2009). 
Refere-se ao uso da imaginação ou da criatividade para a mudança 

social, em vez da mudança tecnológica. 

Andrew e Klein (2010). 

É o resultado de uma reconfiguração das relações socioespaciais 

(de novas maneiras de localizar atividades sociais no espaço urbano e 

rural). 

Murray, Caulier-Grice e 

Mulgan (2010). 

Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que, simultaneamente, 

respondem às necessidades sociais e criam novas relações sociais ou 

colaborações. 

Bignetti (2011). 

A inovação social é aqui definida como o resultado do 

conhecimento aplicado a necessidades sociais através da 

participação e da cooperação dos atores envolvidos, gerando soluções 

novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a 

sociedade em geral. 

CRISES (2013). 

Uma intervenção iniciada por atores sociais para responder a uma 

inspiração, para prover uma necessidade, para beneficiar- se de uma 

oportunidade capaz de modificar as relações sociais, para transformar 

os padrões de comportamento estabelecidos ou para propor novas 

orientações. 

Fonte: Horta, 2013. 
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Os vários conceitos encontrados na literatura apontam que a inovação social toma 

sentido diferenciado dependendo do foco dado na pesquisa, bem como da área da trabalhada. 

Para Cloutier (2003), os estudos que versam sobre o tema evoluem gradativamente em 

termos de produção acadêmica. Mas o tema carece ser melhor explorado, pois ainda não se 

consolidou como corpo robusto de conhecimentos (MULGAN, 2006; CAJAIBA-

SANTANA, 2013).  

 

2.3 Inovação social como resultado e como processo 

 

A diversidade de definições, esculpidas por estudiosos de diferentes áreas de 

conhecimento impossibilitaram a inovação social de alcançar um significado único, é o que 

alerta Horta (2013). Diante disso, cabe ao pesquisador, dependendo da necessidade da 

pesquisa, escolher a perspectiva de inovação social que deseja incorporar no trabalho. No 

campo da gestão, em geral, a inovação social é estudada com foco em duas perspectivas: 

resultado e processo (CORREA; OLIVEIRA; GOMEZ, 2016).   

A perspectiva que destaca os resultados (MULGAN, 2007; PHILLS et al., 2008) 

considera que a proposta alvitrada pela inovação social precisa ir além das necessidades 

específicas, e visar o valor social, com base em princípios, aspirações e criação de novos 

significados. O ponto de partida para a inovação é uma ideia de uma necessidade que não está 

sendo satisfeita, acoplada com uma outra ideia de como isso poderia ser alcançado e satisfeito 

(MULGAN, 2006.), ou seja, saber/prever quais as inovações serão bem-sucedidas e como 

alcança-las (PHILLS et al., 2008).  

A perspectiva centrada em processos discute a inclusão, capacitação e cooperação 

entre os atores envolvidos, como forma de obter transformações sociais impactantes, que 

podem representar mudanças nas condições da relação social (BIGNETTI, 2011). Discute 

ainda como a inovação social provoca mudanças nas relações sociais de poder, e gera 

melhoria também em termos de resultados, por exemplo: condições de vida, satisfação, taxas 

de expectativa de vida, entre outros (CORREA; OLIVEIRA; GOMEZ, 2016).  Por tal prisma 

a inovação social é interpretada como sendo um processo coletivo de criação, em que os 

membros da comunidade aprendem, inventam e colocam para fora novas regras de jogo 

social, ou, em outras palavras, novas práticas sociais (HOWALDT; SCHWARDZ, 2010). 
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Embora pouco explorada pela literatura, há também uma proposta teórica que tenta 

acoplar as duas vertentes (processo e resultado), na qual inovação social não seria definida 

unicamente por sua finalidade e natureza inovadora de soluções, mas também pelo seu 

processo (CLOUTIER, 2003). O Quadro 2 organiza os três conceitos, indicando os 

respectivos teóricos responsáveis pela construção acadêmica.  

 

 

Quadro 2 - Inovação Social: Processo e Resultado 

Conceito Autores 

 

 

Processo 

A inovação é um processo coletivo de criação, os 

membros da comunidade aprendem e inventam. A 

cooperação entre os atores envolvidos é a forma de 

obter e transformações sociais impactantes,  

Bignetti (2011); Howaldt; 

Schwardz (2010);  

Correa; Oliveira; Gomez 

(2016). 

 

 

Resultado 

Considera que a inovação social precisa ir além das 

necessidades específicas, com a finalidade de criar de 

novos significados. O ponto de partida é uma 

necessidade que não está sendo satisfeita, acoplada 

com uma ideia de como isso poderia ser alcançado. 

Mulgan (2007); Phills et al., 

(2008);  

Mulgan (2006); Phills et al., 

(2008). 

 

Misto 
A inovação não pode ser vista como somente 

processo ou resultado, mas como uma junção das 

duas. 

Cloutier (2003). 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos autores estudados. 

 

O importante é que, em qualquer das perspectivas abordadas, a inovação social se 

consolidou como uma possibilidade de superação do pressuposto meramente econômico de 

desenvolvimento. As iniciativas sociais são usadas para resolver questões importantes à 

comunidade, de forma alternativa e maneira participativa, com a finalidade de melhoria das 

condições de vida da sociedade (COMISSÃO EUROPEIA, 2013).  

 

2.2 As Dimensões da Inovação Social 

 

Com base nos conceitos expostos, a caracterização da inovação social pressume a 

visualização dos papéis desempenhados pela organização e atores envolvidos, a identificação 

das necessidades sociais, e das soluções inovadoras implementadas, além da geração de valor 

social resultante do processo. Tais aspectos, podem ser categorizadas, segundo Correa et al. 
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(2016), nas seguintes dimensões: 1) Atores; 2) Processos; 3). Necessidades sociais; 4). 

Melhorias sociais; 5) Inovatividade. 

De acordo com o paradigma em destaque, os atores (indivíduos) são imprescindíveis 

para a inovação social, uma vez que, o processo de inovação é de criação coletiva, 

compartilhada e abrangente, sendo destacados como os protagonistas da resolução de suas 

demandas (TARDIF; HARRISSON, 2005; SGARAGLI, 2015). Os atores são divididos em:  

sociais, organizacionais e institucionais. Atores sociais são os membros da sociedade, as 

associações, cooperativas ou entidades de classe. Os atores organizacionais são os agentes do 

segundo setor, ou seja, empresas, organizações de economia social, empresas coletivas e 

privadas. Já os atores institucionais são os representantes da autoridade estatal em todos seus 

níveis (TARDIF; HARRISSON, 2005).  

A dimensão dos “processos” agrega especialmente uma abordagem participativa, 

atendendo a dois requisitos básicos: diversidade de atores, que enfatiza a importância da 

colaboração entre os atores envolvidos, e participação do usuário, que se refere à atividade 

dos indivíduos que representam a área vislumbrada (CLOUTIER,2003). Observasse uma 

perspectiva de mudança na dinâmica das relações sociais e de poder, de modo a levar a uma 

maior inclusão de indivíduos em melhores condições sociais (CORREA; OLIVEIRA; 

GOMEZ, 2016). 

Na perspectiva das “necessidades sociais” a inovação social não é compreendida 

como tentativa de satisfazer as deficiências decorrentes da ausência do governo ou do 

mercado, mas antes, como uma oportunidade para encontrar respostas aceitáveis às severas 

crises sociais, econômicas ou ambientais (PISANO; LANGE; BERGER, 2015). As 

reivindicações sociais devem ser identificadas por seus atores, posteriormente articuladas de 

forma cooperativa com as demais partes afetadas, visando à satisfação das necessidades 

sociais (MULGAN, 2006) 

Quanto às “melhorias sociais”, tal dimensão é focada no resultado social 

especificamente provocado. A inovação social é caracterizada de acordo com seus objetivos 

de mudança, destacando a preocupação em realmente resolver as questões sociais e a busca 

por melhores condições de vida para indivíduos e suas comunidades (CLOUTIER, 2003). A 

proposta deve ser mais eficaz do que as soluções existentes. Deve gerar melhorias em termos 

de resultados (WESTLEY, 2008). 
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Por última, a “inovatividade” ressalta a característica comum das inovações, a saber, 

serem novas soluções ou respostas. A dimensão inovatividade se relaciona com a extensão e 

profundidade das mudanças causadas no ambiente. É uma condição importante para a 

inovação social, embora não seja essencial (CLOUTIER, 2003). O impacto é mais 

determinante para a inovação social do que o seu fator de novidade. A principal preocupação 

é a disseminação de conhecimento entre todas as partes envolvidas, sempre em busca de uma 

solução que possa ser facilmente aplicada pela comunidade (CORREA; OLIVEIRA; 

GOMEZ, 2016). 

O teórico Correa et al (2016) resumiu as dimensões da inovação social de maneira 

funcional, conforme ficou estruturado na Figura 1, a seguir: 

 

 

Figura 1 - As Dimensões da Inovação Social 

 
  Fonte: Correa; Oliveira; Gomez, 2016. 

 

 

 

Melhorias sociais 

Para mobilizar atores: 
- Estimular a participação dos atores; 
- Gerar novas formas de organização do 
trabalho; 
- Gerar novas atitudes e 
comportamentos; 
Avaliar inovação social para 
desenvolver habilidades; 
Para disseminar a inovação em outras 
regiões; 

Atores 

 

 

 

 

 

 
Social 

Institucional 

Necessidade social 

Para provocar transformação social: 
- Mudanças ambientais; 
- Melhorias nas condições de vida; 
- Atender interesses coletivos  
Para estimular ganhos sociopolíticos: 
- Emancipação política.  

Mapear o contexto de crise em que 
necessidades sociais são inseridas:  
Para gerenciar o processo de 
identificação das necessidades 
sociais; 
Para identificar prioridades; 
Para identificar mudanças 
estruturais. 

Cooperação entre atores 
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Para uma ideia ser considerada inovação social, além da ação social motivada pela 

tentativa de atenuar necessidades urgentes, deve contemplar das dimensões dos atores, das 

necessidades, do processo, das melhorias sociais, e ainda da inovatividade . 

Na seção seguinte são apresentadas algumas linhas doutrinárias específicas do campo 

Segurança Pública, uma vez que a Corporação objeto da análise tem suas ações nesse 

universo.  

 

2.3 Paradigmas de Segurança Pública e Ação Policial 

 

Na democracia ocidental, governo e limitação do poder estatal, são uma combinação 

indissolúvel (FERREIRA FILHO, 1988). Tal simbiose permite que o governo realize seus 

fins, contudo sem restringir de maneira desmedida ou excessiva a vida do ser humano, 

inclusive quando se trata da ação policial. A pessoa humana, sejam quaisquer as referências - 

homem, mulher, masculino ou feminino - não tem preço, não é substituível, não tem 

equivalente, a pessoa não é coisa e também não é meio, é antes, um fim em si mesma, pelo 

qual tem dignidade, conceito primordialmente humano. A coisa tem valor relativo (preço), o 

ser humano tem valor íntimo, ou seja, dignidade que é intrínseco (KANT, 1986).  

A dignidade é inerente ao ser humano, é uma meta permanente do Estado 

Democrático mantê-la, pois é qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 

humano, que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa contra qualquer ato de cunho degradante e desumano (SARLET, 2011). Qualquer 

medida de força tomada pelo Estado, carece de respeitar o conteúdo da dignidade da pessoa 

humana. Tal princípio é tão importante que foi alçado à fundamento da República Federativa 

do Brasil, quando da promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

As agências policiais, em especial dos Estados democráticos, também são 

responsáveis por refletir, nas atividades de policiamento, as ideias consignadas no princípio 

da dignidade da pessoa. Nesse contexto, o papel das agências de segurança pública e a sua 

forma de agir no emprego da força, estão cada vez mais em evidência, onde o emprego da 

força, especialmente a letal, é objeto de contestação por parte da sociedade e das autoridades 

de controle. Porém, antes de avançar em qualquer debate, é necessária uma compreensão mais 

ampla do próprio termo “polícia”, uma vez que sua forma de atuação é estreitamente ligada ao 
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seu processo histórico. O termo pode ser abordado de várias maneiras, em termos históricos, 

doutrinários, etimológicos, e ainda legal (SENASP, 2017).  

Na perspectiva histórica brasileira, as organizações policiais do tipo moderno, 

caracterizadas por ter caráter de serviço público, especializado e profissional, surgem no 

período do século XVIII para o século XIX. No período colonial brasileiro não havia estrutura 

de uma polícia profissional, separada do sistema judicial e das unidades militares (SENASP, 

2017). Em 1809 foi criada a Guarda Real de Polícia no Rio de Janeiro, subordinada a 

Intendência Geral da Polícia. A Guarda Real era uma força policial de tempo integral, 

organizada militarmente e com ampla autoridade para manter a ordem e perseguir criminosos. 

No mesmo período tomou forma a Secretaria de Polícia, que teve suas atribuições definidas 

em 1833, embrião do que hoje é conhecido como Polícia Civil (SENASP, 2017). 

A doutrina especializada define polícia como sendo o grupo de pessoas autorizadas 

para regular as relações interpessoais, dentro de determinado grupo social, por meio da 

aplicação da força física. Por tal perspectiva, a polícia servindo a comunidade é condição 

essencial de sua própria existência (BAYLEY, 2001). 

Em termos etimológicos, a grafia polícia deriva do termo grego polis, usado para 

descrever a constituição e organização da autoridade coletiva, com a mesma origem da 

palavra política, ligada ao exercício dessa autoridade coletiva (COSTA, 2004). 

No aspecto legal, conforme proposto pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), as 

agências policiais são diferenciadas de acordo com as funções desempenhadas na estrutura do 

Estado. Em linhas gerais, a polícia é um aparato estatal com a finalidade de proteção social e 

resolução de conflitos, conforme predispõe o artigo 144 da Carta Constitucional. Após a 

Constituição Federal de 1988, o sistema brasileiro de policiamento ficou caracterizado pela 

existência de forças múltiplas e descoordenadas, onde mais de uma força tem autoridade 

sobre a mesma área (BAYLEY, 2001). 

Em meio a tantas tentativas de conceituar a atividade policial, começa a tomar forma, 

no início dos anos de 1980, uma discussão que trata do papel das policias, momento em que 

as corporações policiais começam a ser questionadas pela sociedade brasileira. As policias 

passam a ser vistas como serviço público essencial, e alguns Estados criam agências de 

controle externo, como as Ouvidorias de Polícia. A segurança pública se transforma em tema 

de discussão envolvendo acadêmicos, movimentos sociais, políticos e as próprias lideranças 
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policiais. Os debates do crescimento da criminalidade evoluem, tendo como pano de fundo o 

paradigma do Estado democrático de direito (SENASP, 2017).   

Bauman (2009) destaca que os indivíduos, devido às transformações sociais e 

econômicas, em especial o crescimento das cidades e o enfraquecimento das relações afetivas, 

estão com medo, tendendo a isolar-se, motivo pela qual a casa deixa de ser moradia, mas cada 

vez mais assume o papel de proteção contra a violência, pois são criados muros, grades e 

outras barreiras para manter o homem abrigado em seu lar ou seu trabalho. O anseio por 

segurança leva a sociedade a pressionar o Estado por providências, o que por vezes conduz ao 

entendimento de que a ação criminosa pode ser freada somente pela intimidação provocada 

pela dureza da ação policial (SALES; NUNES, 2008), direcionando o Estado para priorizar o 

uso de ações letais, em detrimento de medidas alternativas, menos gravosas. 

As corporações policiais, especialmente as responsáveis pelo policiamento ostensivo 

e pela manutenção da ordem, encontram certa dificuldade em lidar com a sociedade, ora 

operando com rigidez excessiva, ora não fazendo frente aos crimes mais graves. Surge a 

necessidade de novas abordagens para enfrentamento do crime. O debate é extremamente 

complexo, considerando que a diferença básica dos policiais das demais pessoas, é que são 

autorizados legalmente a utilizar à coerção física no comprimento do seu dever (MESQUITA, 

1999).  

Ocorre que, por interpretação constitucional, o uso da força pelo Estado e, por fim a 

ação letal das Instituições Policiais, deve ser exceção na atividade de segurança pública 

(SALES; NUNES, 2008). Há quem defenda, como Nunes (2008, p. 20), que “[...] o padrão de 

organização do sistema policial interage com a cultura política autoritária disseminada na 

sociedade, resultando em um instrumento poderoso de dominação de classe”, muito embora 

tenha sua carga ideológica na afirmação, mas que não pode ser meramente descartada.  

Dos debates internos e comunitários, nasceu a compreensão que é imperioso que, 

autoridades e comunidade, implementem ações inovadoras para redução da criminalidade, 

empregando o menor nível possível de ação letal, consignado sempre a participação das 

comunidades interessadas. As Corporações Policiais começam a compreender que o papel da 

polícia em diminuir a ameaça do crime, não vem apenas da prisão de criminosos, mas também 

por intermédio da mobilização ativa da população, de modo a atingir tanto as causas quanto 

os sintomas do ato criminoso. Para tanto, a polícia começa a encarar as reinvindicações 

sociais como oportunidade de se envolver nos processos fundamentais de interação social. Em 
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resumo, a polícia deve se envolver em situações não relacionadas à lei para proporcionar uma 

prevenção de crimes mais eficaz (BAYLEY, 2001).  

A sociedade começa a exigir uma quebra de paradigma, novas formas de atuação, e 

melhores resultados. A polícia precisa mostrar como resolver, em parceria com os demais 

atores sociais, problemas sociais importantes, como a concentração de mortalidade nas idades 

jovens no Brasil, que aos 20 anos de idade, atinge a impressionante marca de mais de sessenta 

e quatro mortes por cem mil jovens (WAISELFIS, 2016).  

Uma escalada que começa nos 13 anos de idade, quando as taxas de homicídio 

quadruplicam, crescendo de forma contínua até os 20 anos de idade.  Mesmo sem a existência 

de dados oficiais confiáveis, os especialistas concordam que o perfil de quem mata é parecido 

com o de quem morre, ou seja, as faixas mais jovens são responsáveis por boa parte das 

mortes de pessoas, também, jovens (WAISELFIS, 2016). 

O aumento da criminalidade, o distanciamento dos policiais da comunidade, e uma 

visão científica da gestão de segurança pública exigiram que as polícias ampliassem a 

percepção, entendendo que o trabalho policial vai além de lutar contra o crime e exercer o 

policiamento ostensivo, mas antes, objetiva a construção de um relacionamento de 

cooperação, com base na participação comunitária na busca de soluções dos problemas locais, 

e também como forma de controle das entidades policiais (SENASP, 2017). Neste panorama, 

a Polícia Comunitária se destaca como forma de superação do paradigma de policiamento 

tradicional, conforme se desdobra na seção seguinte. 

 

2.4 Polícia Comunitária 

 

No campo da Administração Pública há variadas propostas de melhorias nos serviços 

públicos ofertados à comunidade, que vão desde projetos de qualificação e inclusão no 

mercado de trabalho (OLIVEIRA; BREDA-VÁZQUEZ, 2012), educação comunitária 

(OCDE, 2011), artes e criatividade (RODRIGUES, 2015), e tantos outros. Na Administração 

da Segurança Pública não é diferente. As organizações policiais tentam aprimorar suas ações, 

no intuito de reduzir ações policiais repressivas, aplicando-as somente quando efetivamente 

necessárias.  

Um dos exemplos mais importantes do novo modelo de atividade policial são as 

tratativas de Polícia Comunitária, exemplo: Vigilância de Bairros (KAHN, 2007), Conselhos 

Comunitários de Segurança (NEVES, 2005) entre outros. Há uma grande diferença, em 
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termos práticos, entre o modelo tradicional de polícia e o modelo proposto de polícia 

comunitária, embora não necessariamente excludentes, conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Modelo Tradicional X Polícia Comunitária 

Questão Modelo Tradicional Polícia Comunitária 

Qual o papel 

central da polícia? 

É uma agência 

governamental responsável, 

principalmente, pela 

aplicação da lei. 

A polícia é o público e o público é a polícia 

os profissionais de segurança pública são 

aqueles pagos para conferir atenção às 

necessidades dos cidadãos. 

Como se dá a 

relação entre a 

polícia e outras 

agências públicas? 

As prioridades entre os 

órgãos são conflitantes, ou 

seja, cada um atua de forma 

isolada. 

A polícia é uma agência dentre várias 

responsáveis por melhorar a qualidade de 

vida. 

Qual o foco da 

polícia? 

Foco na resolução de 

crimes. 

Perspectiva mais ampla de resolução de 

problemas. 

Como a 

eficiência da 

polícia é medida? 

 

 

Por prisões e apreensões. 

Pela ausência de crimes, desordens e medo 

do crime. Por exemplo, a realização de 

pesquisas de vitimização, avaliações da 

qualidade dos serviços prestados e da 

confiança nas OSP são mecanismos de gestão 

pelo modelo de polícia comunitária. 

Quais são as 

principais 

prioridades? 

Crimes econômicos (p. ex. 

roubos a bancos) e aqueles 

que envolvem violência 

Aqueles problemas que mais incomodam 

a comunidade 

Questão Modelo Tradicional Polícia Comunitária 

Com o que as 

polícias lidam 

especificamente? 

Incidentes ou ocorrências. Demandas e problemas da comunidade. 

O que determina a 

efetividade da 

polícia? 

Tempo resposta. Cooperação do público e confiança na 

polícia. 

O que representa o 

profissionalismo 

para a polícia? 

Respostas rápidas e efetivas 

para crimes graves. 

Estar próximo da comunidade e resolver 

seus problemas. 

Qual o papel dos 

comandos 

centrais? 

A função do comando é 

prover os regulamentos e as 

determinações que devem 

ser cumpridas pelos 

policiais. 

A função do comando central é estabelecer e 

fomentar os valores organizacionais. Ou seja, 

atua em nível estratégico. propiciando 

condições de trabalho, como a 

descentralização e a autonomia. 

Como a polícia 

encara a condenação 

criminal? 

Como um objetivo. Como uma ferramenta                  dentre tantas outras. 

Como ocorre a 

prestação de 

contas? 

Somente ao superior e 

quanto questionado. 

À comunidade, de acordo com as 

necessidades locais, e aos  

superiores. 

Como se dá a 

organização do  

policiamento ? 

De acordo com o número 

de ocorrências, 

privilegiando os picos ou 

hot spots. 

De acordo com as necessidades de segurança 

da comunidade, ou seja, em casos de 

sintomas de desordem e incivilidades,  medo 

do crime e crimes. 
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Fonte: Brasil (2017), adaptado de Sparrow (1988). 
 

O modelo tradicional ou profissional de policiamento é caracterizado pela 

organização burocrático-legal, voltada para a aplicação da lei, na qual o papel da comunidade 

era receber, passivamente, os serviços de controle do crime exercido pelos policiais 

(KELLING; MOORE, 1988). Já a Polícia Comunitária, para Kappeler e Gaines (2011), exige 

que o profissional de segurança pública considere estratégias e táticas, atuando de forma 

analítica e resolutiva, possibilitando outras maneiras de lidar com os fatores que geram 

problemas para a comunidade, tais como desordens e o medo do crime. 

Friedman (1992) define a Polícia Comunitária como uma política e uma estratégia 

que visam alcançar o controle eficiente da criminalidade, redução do medo do crime, melhoria 

da qualidade de vida e dos serviços policiais, por meio de uma dependência proativa de 

recursos comunitários que buscam mudar as condições causadoras de crime.  Ao explicar a 

necessidade de policiamento comunitário, faz a seguinte reflexão: em que medida os oficiais 

podem controlar o crime quando não são eles que o produzem. Em outras palavras, assumindo 

que a comunidade produz crime, o trabalho da polícia tem um impacto melhor na taxa de 

criminalidade com ou sem a ajuda dos vários elementos da comunidade? 

O modelo pressupõe que a polícia desenvolva um novo formato de relacionamento 

com as pessoas da comunidade, permitindo-lhes uma maior voz na definição de prioridades 

locais e envolvendo-as em esforços para melhorar a qualidade de vida geral em seus bairros 

(CARTER, 1996).  

 A Polícia Comunitária se estabelece como filosofia (maneira de pensar) e estratégia 

(modo de agir) organizacional (de toda a estrutura), que proporciona novos arranjos entre 

população e a polícia, baseados na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade 

devem, juntas, identificar, priorizar e resolver problemas da Segurança Pública 

(TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1994). Provoca mudanças tanto no campo da abstração 

quanto nas ações dos membros e da organização, e é aplicada a qualquer estrutura que possua 

função policial ou de atendimento à comunidade (BRASIL, 2017). É nesta perspectiva, 

baseada no conceito de que policiais e cidadãos trabalhando juntos, de maneiras criativas, 

podem ajudar a resolver problemas contemporâneos da comunidade relacionados ao crime, 

medo do crime, desordem social (CARTER, 1996).  

Nesse sentido, a polícia comunitária seria uma interação, em um mesmo nível, entre 

polícia e sociedade, em que o público é visto como coprodutor da segurança e da ordem 
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juntamente com a polícia (SKOLNICK; BAYLEY, 2002). Por tal proposta a Polícia 

Comunitária é: 

uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria 

entre a população e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia como a 

comunidade devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas 

contemporâneos como crimes, drogas, medo do crime, desordens físicas e morais, e 

em geral a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida geral 

daquela área.” (TROJANOWICZ; BUCQUEROUX, 1999, p. 4). 

 

A definição formulada por Trojanowicz  e Bucqueroux (1999)  trata de duas dimensões 

da polícia comunitária. Uma dimensão definida como moral ou filosófica e uma outra 

dimensão denominada de instrumental, conforme disposto no Quadro 4. 

 

Quadro 4 -  Dimensões da Polícia Comunitária 

Dimensão moral ou filosófica Dimensão instrumental 

Diz respeito aos valores e princípios e às normas 

relevantes à polícia comunitária. Representam a 

sua base de sustentação valorativa, as quais se 

referem ao dever ser. 

Diz respeito às questões práticas de 

organização e de execução da polícia 

comunitária. 

Fonte: Brasil, 2017. 

A dimensão moral ou filosófica (Polícia Comunitária) ressalta a vocação do trabalho 

policial em servir a comunidade, representa uma forma de perceber como o trabalho policial se 

insere na sociedade. Toda a organização deve compartilhar dessa perspectiva, antes mesmo de 

pensar como devem ser desenvolvidas suas atividades (BRASIL, 2017). O imperativo pugna 

pela promoção de novos valores que orientem a atividade policial, adaptáveis às necessidades 

da região, inclusive por meio de estratégias de controle criminal, mas não somente por isso 

(BRASIL, 2017). 

A dimensão instrumental ou de policiamento comunitário, é originado nos anos 70 e 

80 (América do Norte e da Europa). Se alavancou quando organismos policiais começaram a 

promover uma série de inovações na sua estrutura, funcionamento e na forma de lidar 

trabalhar com a sociedade na diminuição do evento criminoso. O policiamento comunitário 

permitiu um novo modelo de polícia, orientada para um novo tipo de policiamento, mais 

voltada para as demandas da comunidade (BAYLEY; SKOLNICK, 2001; SKOLNICK; 

BAYLEY, 2002).  

Todas as unidades policiais podem ser orientadas pela filosofia de polícia comunitária, 

desde unidades com atividades muito específicas, como controle de distúrbios civis e 
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policiamento ambiental, até aquelas dedicadas ao policiamento rotineiro, como as unidades de 

radiopatrulhamento ou do policiamento a pé, mas não são todas unidades executam atividades 

de policiamento comunitário (BRASIL, 2017).  

A efetividade das ações de polícia comunitária depende da concretização de três 

momentos: iniciativa do policial, apoio do Comandante e participação da comunidade, ou 

seja, a falta de efetivo policial e de recursos materiais não são impedimentos para realização do 

projeto. O Quadro 5, esclarece cada uma dessas etapas: 

 

Quadro 5 - Etapas Para Concretização de Projetos de Policiamento Comunitário 

Iniciativa do 

policial: 

Se o policial executor, que está nas ruas, na ponta da linha, em contato direto com o povo, não 

quiser que haja um projeto social, esse não acontecerá .Muitas vezes ele não quer, e isso se dá 

por diversas razões, sendo as mais comuns: queixa de falta de efetivo e recursos materiais, má 

vontade do policial (que está condicionado a se limitar a patrulhar e nada mais) e experiências 

anteriores de frustração de seus projetos, quer por dificuldades impostas por seus chefes, pares ou 

pela própria comunidade. 

Apoio do 

Comandante: 

 De nada adiantará a iniciativa do policial se o Comandante imediato  não “comprar” a ideia e 

jogar um “balde de água fria” no projeto proposto. É preciso que, uma vez capacitados e 

conscientizados, os Comandantes apoiem projetos, quer com remodelação, quer com estrutura e 

anuência. 

Participação 

da comunidade 

O projeto recebeu a iniciativa do policial e o apoio do Comandante, mas, assim que é submetido 

à comunidade, ele sofre resistência. Isso porque, assim como os organismos policiais, a 

comunidade também conhece aquela polícia reativa, e, no início, é natural que recue  diante da 

oferta de um projeto que, ao final, será útil. Destarte, compete à instituição policial reverter esse 

panorama, o que não é uma tarefa fácil! 

Fonte: Brasil, 2017. 

A Polícia Comunitária (filosofia) assume a importância da participação democrática 

de membros das comunidades na identificação e resolução das causas do crime e dos 

problemas sociais.  

Com essa vertente, consignada no Manual de Polícia Comunitária da Polícia Militar 

de Rondônia (RONDÔNIA, 2001), surgiram várias ações (policiamento comunitário) de 

combate à criminalidade que destacavam a nova forma de trabalho com a comunidade 

(Guarda Mirim, Programa de Resistência às Drogas, Pequeno Samurai, entre outras). É 

necessário compreender, além dos conceitos da filosofia, os elementos que ressaltem a 

configuração da Organização que executora as ações de policiamento comunitário: Polícia 

Militar de Rondônia, o que é visto no próximo tópico. 

 

2.5 Organização Polícia Militar de Rondônia 

 

As polícias militares são responsáveis por garantir a segurança da sociedade, por 

meio do policiamento ostensivo fardado e repressivo (GRECO, 2016). Deste modo, entre as 
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várias Corporações criadas para o combate ao crime, a Polícia Militar é, nos termos do artigo 

3º do Decreto-Lei 667 de 02 de julho de 1969, “instituída para a manutenção da ordem 

pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal [...].” 

(BRASIL, 1969). Realiza as atividades de policiamento ostensivo e a preservação da ordem 

pública, primando pela proteção à pessoa, a defesa social e a qualidade de vida das 

comunidades, logo, tem sua atribuição voltada à prevenção da criminalidade (BRASIL, 1988). 

Quando não for possível evitar que o crime ocorra, compete a Polícia Militar a repressão 

imediata, tomando todas as providências no sentido de identificar e prender em flagrante o 

autor ou autores do delito, além de adotar outras providências de interesse da Justiça 

(RONDONIA, 2007). 

A Polícia Militar de Rondônia – PMRO foi criada pela Lei Federal nº 6.270, de 26 de 

novembro de 1975, que delimitou naquela época o efetivo previsto em 750 policiais militares. 

Atualmente a Lei nº 509, de 08 de setembro de 1993 (e suas alterações), fixou o efetivo 

previsto da PMRO em um total de 8.638 policiais militares, distribuídos em unidades por todo 

o território de Rondônia. Normalmente, a estratégia da PMRO, e das demais polícias 

militares, é o combate franco ao crime, pontuando o êxito de suas operações, especialmente 

em aspectos quantitativos. No caso da PMRO, no ano de 2017 a Polícia Militar atendeu 

71.065 ocorrências em todo Estado de Rondônia, das quais, somente 7.750 envolviam ilícitos 

potencialmente graves (armas, drogas, roubos ou infratores recapturados), conforme Relatório 

de Produtividade da PMRO (2018), ou seja, pouco mais de 10% do total geral de seus 

atendimentos são efetivamente crimes graves, ou envolvendo infratores perigosos, conforme 

descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Relatório de Produtividade da PMRO – 2016 e 2017 
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   Fonte: PMRO, 2018. 

 

Em pesquisa, denominada Estudos Sobre Vitimização, realizada em todo território 

nacional, o Ministério da Justiça e Cidadania, a Polícia Militar de Rondônia figura entre as 

três corporações policiais militares mais confiáveis do Brasil, como exemplo de atendimento 

do cidadão e resolução de demandas, embora contando com severas restrições de orçamento e 

efetivo (BRASIL, 2017). A pesquisa abordou os seguintes aspectos da atuação da Polícia 

Militar: a) Punição dos policiais com mau comportamento; b) Rapidez e qualidade no 

atendimento emergencial; c) Abordagem policial no atendimento emergencial; d) 

Apresentação pessoal dos policiais como a maneira de se vestir e falar; e) Proteção dos 

direitos das pessoas; e, f) Trabalho na organização, no ordenamento do trânsito. Do referido 

trabalho extraiu-se um indicador geral de qualidade de atuação das Corporações Policiais 

Militares, onde a Polícia Militar de Rondônia ocupa a terceira melhor colocação, se 

destacando em âmbito nacional, no quesito qualidade (BRASIL, 2017). 

Um policial bem formado e qualificado promove um melhor atendimento à 

comunidade. Sendo assim é a formação policial um momento importante para a difusão da 

filosofia de polícia comunitária. Nos cursos de ingresso na carreira policial militar, em 

Rondônia, são passados conteúdos voltados à implementação e execução do policiamento 

comunitário, contando, inclusive, com matéria específica. Trata-se, portanto, de movimento 
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deliberado de implantação de uma política maior de polícia comunitária. Embora o início dos 

projetos guarda mirim estejam relacionados às iniciativas isoladas, forças normativas da 

PMRO, induzidas por meio da academia de polícia (DIMAGGIO e POWELL, 1991), e por 

oficiais com a perspectiva do policiamento comunitário, foram responsáveis pelo o esforço de 

se tornar não apenas visão de alguns, mas de toda a Corporação.  

É possível perceber a busca por melhorias do serviço público prestado pela Polícia 

Militar de Rondônia, como a tentativa de superar o modelo de policiamento tradicional e 

implementar o policiamento comunitário, adaptando a estrutura policial militar às exigências 

da segurança pública, e o ajustamento da organização, dentro de uma nova ordem pública, na 

qual a colaboração e a integração comunitária sejam os novos e importantes referenciais, o 

que implica um novo policial e uma nova polícia (RONDONIA,2001).  

A Polícia Militar de Rondônia tenta fortalecer certas atitudes e competências para 

que o policial possa atuar de forma cooperativa e colaborativa no planejamento de ações 

policiais, e reconhecer a importância de atuar como facilitador (protagonista) do processo 

orientado para resolução do problema, conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Plano de Unidade Didática: Gestão Integrada e Comunitária 

Nº. ORD UNIDADE DIDÁTICA 

01 Breve histórico da polícia comunitária; 

02 A polícia comunitária como filosofia de um trabalho integrado; 

03 A comunidade como “Locus Privilegiado”; 

04 As redes sociais como foco nas ações comunitárias; 

05 Os conselhos de segurança pública; 

06 Fundamentos e princípios da gestão integrada e comunitária; 

07 Mecanismos do Estado que favorecem a implantação da gestão integrada e comunitária no âmbito da segurança pública; 

08 Policiamento Orientado por problema; 

09 Estratégias que favorecem a participação e mobilização da comunidade; 

10 Experiências de gestão integrada e comunitária na área de segurança pública internacional e nacional; 

11 Doutrina comunitária institucional. 

Carga horária total – 20 h/a (AC) 

Fonte: PMRO, 2018. 

 

A construção do policial, com viés comunitário é iniciada nas academias de formação 

policial militar, com conteúdo próprio e especializado, onde são fomentados debates acerca 

do papel da Polícia Militar e da percepção que a comunidade tem de tal papel, conforme 

documentos coletados na Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO, 2018).  

Neste caminho, além da ação enérgica e repressiva, a Polícia Militar de Rondônia 

tem atuado em diversas ações alternativas, com caráter prioritariamente preventivo, no intuito 

de reduzir a criminalidade (RONDÔNIA, 2001), das quais se destacaram as seguintes: 
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a) PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência: Um 

programa que atende estudantes, crianças e adolescentes, de escolas públicas ou privadas, 

com uma formação voltada à valorização da vida e resistência as drogas, realizada por 

policiais militares especialmente habilitados. 

b) Pequeno Samurai: Projeto desenvolvido em Unidades Operacionais, no qual 

são ministradas aulas de defesa pessoal a crianças e adolescentes, além de conhecimentos 

sobre civismo e patriotismo; 

c) Patrulha Escolar: Projeto que atende especialmente o público de escolas 

conflituosas, com momentos de civismo, palestras e orientação para resistência às drogas e 

contra violência; 

d) Escola no Quartel: Atende escolas públicas e privadas com uma visita de 

crianças e adolescentes nas Unidades Operacionais, participação em solenidades militares, e 

conhecimento da rotina e trabalho policial; 

e) Guarda Mirim: Atende crianças e adolescentes, matriculados em escolas, 

preferencialmente em áreas de risco e alta criminalidade. Trabalha com uma formação para a 

cidadania e formação profissional.  

O projeto Guarda Mirim se destaca entre os elencados, pois  não é propriamente um 

serviço disponível ao cidadão, mas antes, uma parceria construída por meio de diversos 

arranjos, onde a comunidade e o ente público, definem o destino e a modelagem da atividade 

proposta. Atende às crianças e adolescentes em alto grau de vulnerabilidade, residentes, 

preferencialmente, em regiões de alta criminalidade, além daqueles encaminhados pelos 

órgãos de proteção social (Conselho Tutelar, Promotoria) (RONDONIA, 2016). A Guarda 

Mirim destaca a ideia do policiamento orientado pelas demandas sociais, proposta do modelo 

de polícia comunitária, que opera no sentido de incluir a comunidade na formulação das 

estratégias de segurança pública, conforme discutido na seção seguinte. 

2.6 O Projeto Guarda Mirim 

 

A Guarda Mirim é uma ação da Polícia Militar de Rondônia, executada por policiais 

militares e cidadãos voluntários, geralmente com estatuto social e sede própria, funciona com 

apoio da prefeitura, associações privadas e comunidade civil, atendendo principalmente 

crianças e jovens em condição de vulnerabilidade, com instrução e aulas de civismo, moral, 

profissionalização, dentre outras (PMRO, 2018).   
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O objetivo principal do projeto Guarda Mirim é apoiar a família e as instituições de 

ensino na boa formação do caráter do adolescente, e que o mesmo possa estar preparado para 

enfrentar os desafios de um mundo de desigualdade social e tão carente de respeito pelo ser 

humano. O projeto contribui para a formação intelectual, moral, civil e física dos 

adolescentes, fornecida por uma equipe multiprofissional.  

O ingresso no projeto Guarda Mirim é aberto à comunidade da cidade onde é 

sediado. Caso a procura extrapole o número de vagas existentes, os candidatos são submetidos 

à testes físicos e intelectuais (de acordo com a idade e escolaridade), para posterior ingresso. 

Além disso, é dada preferência aos alunos encaminhados pelos Órgãos de proteção da criança 

e do adolescente: Ministério Público, Conselho Tutelar, Vara da Criança (RONDÔNIA, 

2016).    

Para permanecer no projeto, as crianças e os adolescentes precisam estar 

matriculados e frequentando a escola, além de ter um bom comportamento, dentro e fora de 

sala de aula e bom rendimento escolar. A Guarda Mirim possibilita além da formação cívica e 

social,  o ingresso do menor no mercado de trabalho, intuito de afastá-lo da conduta delitiva 

(RONDÔNIA, 2016). 

Em síntese a proposta do projeto social Guarda Mirim é promover a prevenção do 

crime em faixas socialmente vulneráveis (entre 12 e 17 anos), conforme exposto no Plano de 

Curso (RONDÔNIA, 2016):  

I- Planejar e selecionar disciplinas de cunho socioeducativo que visem o 

esclarecimento sobre direitos sociais básicos do adolescente e de sua família; 

II- Prestar serviços gratuitos, de assistência social e psicológica, de forma continuada 

e planejada sem qualquer discriminação de usuários;  

III- Prestar serviços de utilidade pública e que também resultem em benefícios para a 

iniciativa privada;  

IV- Estimular a participação da sociedade para, junto com o Poder Público, participar 

com absoluta prioridade, na solução de problemas sociais da Infância e Juventude, com a 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes; 

V- Conscientizar as crianças e adolescentes a respeito do exercício da cidadania, de 

seus direitos e das obrigações, dos valores éticos e morais, preparando-os para ingresso no 

mercado de trabalho.  
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Embora a Polícia Militar de Rondônia seja ator relevante neste processo, a sociedade 

exerce igualmente papel fundamental, demandando a necessária simbiose na gestão da 

Guarda Mirim, setor público e sociedade, com a finalidade de atender as crianças. Portanto, a 

proposta é a conjunção de entes públicos, privados e sociedade civil, que surgiu como opção 

para reduzir a criminalidade. Tal perspectiva é uma característica importante da inovação 

social (PISANO; LANGE; BERGER, 2015).  

O Policial Militar é o mediador desse processo de ensino-aprendizagem, que 

estimula os mesmos a fazerem suas escolhas e auxiliando-o a descobrir alternativas e a refletir 

sobre as consequências de cada uma (RONDONIA, 2016), seguindo um currículo estruturado 

e previamente estabelecida. A matriz curricular da Guarda Mirim contempla disciplinas de 

Formação Geral, Formação Específica e Formação Profissionalizante (RONDÔNIA, 2016): 

a) Formação Geral: Moral, Ética e Cidadã;  

b) Formação Específica Guarda Mirim: Ordem Unida, Hierarquia e Disciplina, 

Civismo; 

c) Formação Profissional: Cursos de qualificação para inserção no mercado de 

trabalho. 

 A formação geral, a formação específica e a formação profissionalizante são 

subdivididas em disciplinas que embasam o conteúdo, a metodologia e a confluência de 

proposituras para a produção do conhecimento.  Em linhas gerais, cada projeto, congrega por 

ano, em torno de cento e cinquenta crianças e adolescentes, utilizando o modelo de formação 

militar como parâmetro das demais atividades.  

As guardas mirins não comportam, em sua estrutura, coordenação estadual, 

governamental ou mesmo privada. Suas ações são desenvolvidas e adaptadas de acordo com 

conveniência e interesse da comunidade local. Cada gestor local, ouvidos os atores do 

processo, implementa suas próprias rotinas, quantidade, forma de ingresso. Entretanto, há 

coesão quanto ao teor das matérias base: Ordem Unida, Hierarquia e Disciplina, e Civismo 

(RONDÔNIA,2016). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa  
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O trabalho tem como concepção filosófica o construtivismo social, visto que, a 

inovação social pressupõe a busca, efetivada por atores sociais, por soluções que resolvam 

problemas socialmente relevantes (CORREA; OLIVEIRA; GOMEZ, 2016).  

Os indivíduos buscam entender o mundo que vivem, levando o pesquisador a buscar 

a complexidade de visões em vez do reducionismo. O objetivo, do construtivismo, é se basear 

tanto quanto possível na visão dos participantes, ou seja, em vez de começar por uma teoria 

(como no pós-positivismo), os investigadores geram ou desenvolvem indutivamente uma 

teoria ou padrão de significado. Assim, frequentemente, os pesquisadores construtivistas 

abordam os “processos” de interação entre os indivíduos (CRESWELL, 2014). 

A pesquisa emprega ainda uma abordagem qualitativa, na qual, conforme Creswell 

(2010), o pesquisador tenta compreender ou interpretar os significados que os outros têm 

sobre o mundo, ainda que possa ter suporte de dados quantitativos.  A abordagem é 

qualitativa, pois se levou em consideração que neste tipo de pesquisa, o pesquisador envolve-

se diretamente com a situação estudada na busca por dados que em um determinado processo 

permita o entendimento da situação estudada pela visão que têm os sujeitos envolvidos 

(VERGARA,1998).  

A abordagem escolhida permite que o pesquisador colete pessoalmente os dados, 

utilizando protocolos estabelecidos, o que garante maior proximidade entre o pesquisador e a 

pesquisa, o que reflete na qualidade dos dados apresentados. Muito embora seja natural (em 

pesquisas qualitativas) que os pesquisadores coletem múltiplas formas de dados, em vez de 

confiarem em uma única fonte de dados. Por fim, em todo processo da pesquisa qualitativa o 

pesquisador mantém foco na aprendizagem do significado que os participantes dão ao 

problema ou questão, e não ao significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou 

que outros teóricos expressam em suas obras (CRESWELL, 2010).  

Quanto à natureza da pesquisa, apresenta-se como exploratória e descritiva, posto 

que a pesquisa descritiva descreve o comportamento dos fenômenos. É utilizada para 

identificar e obter informações sobre as características de um determinado problema ou 

questão. Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. E é exploratória, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Pode 

envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema 

pesquisado. (GIL, 2008) 
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É descritiva também porque tem como objetivo primordial a descrição das 

características do fenômeno Guarda Mirim da Polícia Militar do Estado de Rondônia (GIL, 

2008). Além do que, exige do pesquisador uma série de informações do acontecimento, no 

intuito de descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).  

Neste caso o Estudo de Campo é o mais apropriado, uma vez que, a busca pelo 

aprofundamento de uma realidade específica, por meio da observação direta das atividades do 

grupo. O estudo de campo apresenta algumas vantagens, tendo em vista que é desenvolvido 

no local em que ocorrem os fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos. O 

pesquisador apresenta nível maior de participação, tornando-se maior a probabilidade de 

respostas mais confiáveis, por parte dos sujeitos (GIL, 2008) 

 

3.2 Escolha das Unidades de Investigação 

 

Há em Rondônia doze projetos Guarda Mirins, conforme já descrito. Para esta 

pesquisa optou-se por investigar os projetos realizados nos Batalhões de Ji-Paraná (Segundo 

Batalhão), Vilhena (Terceiro Batalhão) e Ariquemes (Sétimo Batalhão). A escolha é devido a 

esses batalhões serem os mais antigos no desenvolvimento de ações da Guarda Mirim no 

Estado de Rondônia, portanto os mais estruturados.  

Na investigação buscou-se identificar atores representativos que concorreram para o 

resultado Guarda Mirim nas localidades definidas. Trata-se de amostra intencional, buscando 

ter dados relevantes para o problema de pesquisa proposto. Neste caso, trata-se de uma 

amostra não-probabilística (MARCONI & LAKATOS, 2005).  

O Quadro 7 caracteriza de maneira específica aspectos de cada local pesquisado. 

 

Quadro 7 - Caracterização dos Locais de Pesquisa 

Ord. Discriminação Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

01 Habitantes Município 
107.345 pessoas 

132.667 

pessoas 
95.630 pessoas 

02 Área Territorial 
4.426,571 Km² 6.896,649 km² 

11.669,146 

km² 

03 Posição no Mapa da 

Violência/ Brasil-2016 
95º 2096º 809º 

Ord. Discriminação Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

04 Total de Homicídios ano 2017 33 35 27 

05 Total de Ocorrências ano 2017 

(sem infração de transito) 
3112 2749 3025 
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06 Efetivo PM Previsto 893 893 893 

07 Efetivo PM Existente 400 400 400 

08 Tempo de Funcionamento 

ininterrupto da Guarda Mirim 
6 anos 28 anos 29 anos 

09 Efetivo Policial na Guarda 

Mirim 
1 1 1 

10 Quantidade de alunos 

Atendidos 
150 150 150 

Fonte: IBGE, 2017; Waiselfis, 2016; PMRO, 2018. 

 

A Guarda Mirim é uma associação da qual participam agentes do setor público e 

privado. A Polícia Militar cede o efetivo para instrução, em geral um ou dois policiais 

militares. A associação, juridicamente constituída, da qual fazem parte os interessados no 

projeto (pais, mães, voluntários) trata da manutenção e das condições de funcionamento do 

projeto. A prefeitura e agentes particulares (empresas, associações, cooperativas) apoiam na 

manutenção física e financeira da Guarda Mirim. 

Os atores envolvidos, prima facie, no processo são os constantes no Quadro 8: 

 

Quadro 8 -  Atores Envolvidos no Processo 

Ord. Ator Organização Subjacente Tipo de Ator 

01 Batalhão da Polícia Militar Polícia Militar Institucional 

02 Associação Comercial Empresários Organizacional 

03 Prefeitura  Município Organizacional 

04 Comunidade Responsáveis por alunos Social 

05 Policial Militar Polícia Militar Institucional 

06 Voluntários - Social 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os atores em destaque são os que emergem já na fase preliminar da pesquisa, o que 

não significa que sejam somente estes, bem como que estejam presentes em todos projetos 

objetos da pesquisa. 

 

3.3 Definição Constitutiva e Operacional dos Constructos 

 

Para definição dos constructos desta proposta de pesquisa, foram utilizados, 

enquanto fundamentação, os trabalhos desenvolvidos por Correa, Oliveira e Gomez (2016), 

onde a inovação social é uma questão de processo, no qual a capacidade dos indivíduos em 

construir as relações sociais é fundamental (SGARAGLI, 2015). 
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A inovação social, por conseguinte, é um processo de criação do grupo 

(HOWALDT; SCHWARDZ, 2010), no qual o envolvimento dos atores depende da existência 

de necessidades não satisfeitas (TARDIF; HARRISSON, 2005). Tais atores são categorizados 

em organizacionais, institucionais e sociais (PISANO; LANGE; BERGER, 2015). É uma 

oportunidade para encontrar respostas às múltiplas crises sociais, econômicas e ambientais 

que enfrentam as sociedades (DAGNINO, 2002), onde a crise conduz a mudança social 

(MAURER; SILVA, 2014). 

Para orientação da pesquisa foram dispostos os seguintes constructos com suas 

definições constitutivas e operacionais para esta pesquisa, conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Definições do constructo 

 
Constructo Definição constitutiva Definição operacional Questões de pesquisa 

Atores 

organizacionai
s, sociais e 

institucionais 

Indivíduos ou organizações privadas, públicas 

ou o próprio que estão envolvidas na cooperação 
de uma determinada inovação social (CORREA 

et al., 2016) 

Indivíduos, ONGs, 

associação de bairro, PMRO 
e outros atores que se 

envolveram e concorreram 

para a atual condição do 
guarda mirim em Rondônia. 

Quais atores são importantes no 

processo de inovação social? 
Quais organizações são importantes no 

processo de inovação social? 

Quais instituições são importantes no 
processo de inovação social? 

Em que grau cada um dos atores está 

engajado? 
Quais novas atitudes e comportamentos 

dos atores foi possível ser percebido a 

partir da inovação social? 

Necessidades 

sociais 

A inovação social deve ser caracterizada pelos 

objetivos de mudanças a serem realizadas, 

observando a solução de um problema social que 
melhore condições de vida (CLOUTIER, 2003) 

Verificação da necessidade 

de mitigação de problemas 

criminais envolvendo jovens 
e adolescentes, concorrendo 

para uma sociedade mais 

justa. 

- É mapeado o contexto da crise na qual 

as necessidades sociais são demandadas? 

- É gerenciado processo de 
identificação? 

- É definido prioridades? 

- É identificado mudanças estruturais?  

Processos de 

inovação 

A inovação social deve atender a dois requisitos 

relacionados ao processo: a diversidade de atores 

e a participação do usuário (CLOUTIER, 2003). 
A diversidade enfatiza a importância da 

cooperação entre os muitos atores envolvidos. A 

participação do usuário refere-se à participação 

ativa de indivíduos / organizações que 

representam essa dimensão. Compreende todas 
as fases do processo de inovação social 

(CORREA et al., 2016). 

Divisão das 

responsabilidades e a 

participação dos atores 
envolvidos nas atividades. 

Desde a criação da 

associação, possibilidade de 

liberação do policial para ser 

comandante, engajamento da 
comunidade e prefeituras, ou 

seja, do inicio até o final do 

processo de inovação. 

- Quais processos existem para avaliar a 

inovação social? 

- Quais processos existem para o 
desenvolvimento de novas habilidades? 

Quais processos existem para disseminar 

inovação para outras regiões? 

Melhoria 

social 

A inovação social deve ser vista como uma 

oportunidade para encontrar respostas para 

múltiplas crises sociais, econômicas e 
ambientais que enfrentam as sociedades. São 

novas práticas através de iniciativas de inovação 

social, usando mecanismos de solidariedade 
local e reciprocidade que reconhecem novas 

estruturas de governança (PISANO, LANGE ; 

BERGER, 2015) 

Redução da exposição 

juvenil a criminalidade, 

melhoria na condição social 
e familiar dos egressos da 

guarda mirim e na 

comunidade local. 

Quais mudanças foram percebidas com a 

Guarda Mirim? 

Houve mudança na qualidade de vida? 
Interesses coletivos foram reunidos? 

Houve políticas emancipatórias? 

Constructo Definição constitutiva Definição operacional Questões de pesquisa 

Inovatividade As inovações sociais aparecem como um 

resultado positivo pós crise.O resultado deve ser 

"novo", sem precedentes no ambiente em que 

O resultado de todas as 

interações do processo de 

inovação social no projeto 

Não há questão de pesquisa para 

inovatividade. 

Inovatividade é resultado de todas as 
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emergem (TARDIF; HARRISSON, 2005). O 
impacto da inovação é um traço mais 

determinante para a inovação social do que seu 

fator de novidade (CORREA et al., 2016). 

guarda mirim. demais dimensões. 

Fonte: Elaborado pelo autor,com base nos autores estudados. 

A orientação metodológica qualitativa deve promover a compreensão dos constructos 

(CRESWELL, 2010). Os construtos elaborados possibilitam a construção de uma pesquisa 

robusta e confiável. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Os dados serão tratados por meio de análise de conteúdo, com a finalidade de apurar 

as questões de pesquisa, com base nos construtos explanados. Os instrumentos de coleta de 

dados utilizados foram (CRESWELL, 2010): a) Entrevista, b) Documentos, e c) A técnica 

observacional. O Quadro 10 resume os motivos da utilização de cada instrumento. 

 

Quadro 10 - Fontes de dados 

Fontes de dados Objetivos  

Documentos Analise da historicidade e formação da guarda mirim. 

 

Analise da historicidade, pelo prisma do participante, 

bem como acessa informações não escritas. 

Analise do evento ocorrendo, ou seja, possibilita 

confronto com os demais dados coletados. 

Entrevistas  

Observação direta 

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como documentos, foram considerados matérias de jornais, revistas, sites, e 

documentos  administrativos. A documentação foi recolhida no período de janeiro a maio de 

2018, e tem seus motivos expostos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Documentos e Razão da Seleção 

Documentos Razão da seleção 

Relatórios de Conclusão de Curso Guarda Mirim Compreender a história, a missão e os valores da da Guarda Mirim 

Estatuto Social Obter informações sobre o projeto 

Plano de Curso da Guarda Mirim Compreender as diretrizes teórico-conceituais e metodológicas 

que orientam a educação no Projeto. 

Termos de Convênios  Compreender o papel de cada um na parceria. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O instrumento de coleta utilizado foi construído com base na fundamentação teórica, 

precedido de um pré-teste, aplicado na Guarda Mirim de Ariquemes, o que permitiu ajustes 

no roteiro de entrevista final, e proporcionou ao entrevistador flexibilidade para formular as 

perguntas durante a entrevista, uma vez que, a investigação se baseou nas experiências, ideias, 

valores e na estrutura simbólica dos entrevistados (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; 

SILVA, 2006).  

A entrevista foi realizada com os atores sociais, institucionais e organizacionais, 

envolvidos no processo de criação e gestão da Guarda Mirim (Indivíduos, ONGs, associação 

de bairro, PMRO e outros atores que se envolveram e concorreram para a atual condição do 

guarda mirim em Rondônia.),  Foram realizadas 9 entrevistas, devidamente autorizadas pelo 

comandante de cada área militar (APÊNDICE, A), com base em um roteiro (APÊNDICE, B) 

e com duração entre trinta e cinquenta minutos, devidamente gravadas e transcritas. A razão 

da escolha dos entrevistados deu-se pela função que ocupam no projeto (01 - comandante do 

Batalhão, 02 - policial militar responsável pelo projeto, e 03 - membro da comunidade 

presidente/diretor da associação Guarda Mirim).  

O Quadro 12 destaca o perfil de cada um dos entrevistados, bem como o local e a 

duração da entrevista.  

Quadro 12 - Perfil dos Entrevistados na Entrevista em Profundidade 

Entrevistada e razão da escolha 
Data, local e duração da(s) 

entrevista(s) 

 

E01 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Ariquemes, 10 anos de atividade 

policial militar e 6 anos à frente do projeto. 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h45min  

Local: Sede da Guarda Mirim – 

Ariquemes  

 
E02 

Presidente da Associação Guarda Mirim de 

Ariquemes (civil). Um ano na função 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h40min  

Local: Sede da Guarda Mirim – 

Ariquemes 

 

 

E03 

Comandante (Tenente Coronel) do 

Batalhão da Polícia Militar em Ariquemes, 

20 anos de atividade policial militar. 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Ariquemes 

 

E04 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Ji-Paraná, 29  anos de atividade 

policial militar e 20 anos à frente do projeto. 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h40min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Ji-Paraná  

 

Entrevistada e razão da escolha 

 

Data, local e duração da(s) 

entrevista(s) 
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E05 

Representante da Associação Guarda Mirim de 

Ji-Paraná (civil). Voluntário há dois anos no 

projeto. Ex-militar Exército Brasileiro 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Ji-Paraná 

 

 
E06 

Subcomandante (Capitão PM) do Batalhão da 

Polícia Militar em Ji-Paraná, 16 anos de 

atividade policial militar. 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Ji-Paraná. 

 

 
E07 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Vilhena, 12 anos de atividade policial 

militar e 4 anos à frente do projeto. 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h50min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Vilhena 

 

 
E08 

Representante da Associação Agente Mirim de 

Vilhena (professora). Cinco anos de atuação 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h50min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Vilhena 

 

E09 

Comandante (Tenente Coronel) do Batalhão da 

Polícia Militar em Vilhena, 23 anos de atividade 

policial militar. 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Vilhena. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em relação à escolha do procedimento de análise de dados, devido à grande 

quantidade de dados, foi feita analise de conteúdo utilizando o software Atlas.Ti – versão 7.0, 

apropriado para análise qualitativa de informações obtidas, por meio da codificação e da 

criação de redes, que tiveram como paradigma o construto que dá suporte ao trabalho.  

Bardin (2006, p. 38) ressalta que a análise de conteúdo consiste em:  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens. ... A intenção da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não). 

 

Por último, a observação foi utilizada com o intuito de entender os acontecimentos em 

tempo real, pois também tem um caráter contextual, tendo em vista que trata do contexto do 

evento (YIN, 2005). O confronto desta técnica com as demais pode dar maior fidedignidade à 

pesquisa, conforme disciplina Gil (2002). 

 O método observacional oferece grau mais elevado de precisão nas ciências sociais, 

estuda o fato social já ocorrido ou acontecendo (GIL, 2007).  A observação aconteceu em 

cada uma das unidades da Guarda Mirim, respectivamente, no dia 06 de maio (Ariquemes), 

no dia 21 de maio (Ji-Paraná) e em 23 de maio (Vilhena). Foram analisados: comportamentos 

(formação ou não de grupos informais), as condições ambientais (estrutura e organização), por 

meio de relatórios e registros fotográficos do ambiente. 
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A intenção é explorar o processo ocorrido na organização Polícia Militar de 

Rondônia, que culminou com a criação e efetivação do projeto denominado Guarda Mirim. A 

questão inicial de pesquisa pode evoluir, uma vez que se trata de um projeto com 

características emergentes (CRESWELL, 2010). Por conta disso, o processo de interpretação 

de dados pode utilizar-se de diferentes formas para alcançar o significado das comunicações 

nele cifradas. A escolha depende do material a ser ponderado, dos objetivos da pesquisa e das 

posições do analisador (CHIZZOTTI, 2006). 

Além disso, a pesquisa adotou como testes para validade e confiabilidade, os 

modelos destacados por Yin (2015): 

a) Validade do constructo: estabelece medidas operacionais corretas para os 

conceitos estudados no trabalho; 

b) Validade externa: estabelece o domínio ao qual as descobertas de um estudo 

podem ser ou não ampliadas, por meio da generalização analítica; 

c) Confiabilidade: demonstra que as operações - coleta de dados e outras- podem ser 

repetidas, e apresentem resultados idênticos – certificando que caso outro pesquisador siga 

exatamente os mesmos procedimentos descritos deve chegar às mesmas descobertas e 

conclusões. 

A estratégia utilizada para a análise foi a triangulação dos dados obtidos na 

documentação, nas entrevistas e na observação direta, garantindo assim validade e 

confiabilidade ao estudo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Constituição e Engajamento dos Atores Sociais no Projeto Guarda Mirim 

 

 Executado há décadas pela Polícia Militar de Rondônia, o projeto Guarda Mirim ainda 

não conta com um conceito formal que traduza os contornos da sua própria identidade. No 

entanto, com base nesta pesquisa, iniciam-se os resultados com aquilo que os dados 

evidenciam. Conforme a coleta realizada:  

 
A Guarda Mirim é um projeto que tem como principal finalidade a redução do 

contato juvenil com o crime, por meio de ações voltadas prioritariamente à 

prevenção, utilizando de atividades educativas, cívicas e sociais, que preencham os 

horários ociosos das crianças e adolescentes, e agreguem valores éticos e de 

cidadania, primando pela construção cidadã.  

 

 

O conceito apresentado sobre o projeto Guarda Mirim está propositadamente disposto 

no formato de citação para fins de destaque. Trata-se de uma consolidação da percepção dos 

entrevistados sobre o que eles entendem como Guarda Mirim. O Quadro 13 representa alguns 

dos discursos que ajudaram a formatar aquele conceito de projeto Guarda Mirim: 

 

Quadro 13 - Percepção da Finalidade do Projeto Guarda Mirim 

Frase/palavra Entrevistado/Localidade 

Foi criada em 91 foi na intenção de tirar os jovens da rua de manhã 
[...] às vezes o pai e a mãe trabalha aí não tem dinheiro para pagar 

uma babá ou alguém para cuidar o filho e ele fica ocioso. 

Entrevistado 08 – Professora 

cedida, instrutora da Guarda Mirim 

de Vilhena 

O principal objetivo era tirar os meninos onde teriam um certo tipo de 
instrução. Essas atividades desses meninos objetivo principal era tirar 

da rua e também na época a 27 anos atrás, os objetivos continuam os 
mesmos: tirar esses meninos da rua e trazer aqui para fazer umas 

atividades 

Entrevistado 07 – policial militar 

cedido, instrutor da Guarda Mirim 

de Vilhena 

A direção de trabalho são os menores [...] prevenção futuramente não 
venha se tornar maiores delinquentes da nossa sociedade. O trabalho 

de prevenção cidadãos de bens que faz parte da sociedade como na 

classe da educação 

Entrevistado 04 – policial militar 

aposentado – Comandante da 

Guarda Mirim de Ji-Paraná 

Busca criar perspectiva de vida o futuro melhor, [...] crianças e 
adolescentes, forjar a bravura, amor o altruísmo. 

Entrevistado 01 – policial militar 

cedido – Comandante da Guarda 

Mirim de Ariquemes 

O espaço que a guarda mirim ocupa existe muita criminalidade 
[...]]dentro da guarda mirim os alunos estão sempre a gente buscando 
melhorias[...]  poucos tempos de convivência que a gente começa a 
perceber a mudança é nítida  [... ] neles pelos valores que eles 
conseguem estar sempre passando e às vezes os pais também chegam, 
porque meu filho era um de um jeito mudou a guarda mirim. 

Entrevistado 02 – voluntária/mãe 

de aluno – Presidente da Guarda 

Mirim de Ariquemes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É possível verificar que na percepção dos entrevistados a situação de vulnerabilidade 

pode caminhar para a criminalidade. A preocupação é que as crianças e adolescentes que 

estivessem ociosos e desacompanhados dos pais ou responsáveis, fossem assediados pelos 

criminosos da localidade.   

A concepção inicial do projeto, como visto nas proposições dos entrevistados e nos 

documentos da pesquisa foi bem similar nos três locais (Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena). Com 

o passar dos anos, outras atividades e atores são agregados às Guardas Mirins, dando 

configuração diversificada e desenvolvimento particular em cada local.  

No geral, os estágios de evolução do projeto Guarda Mirim, nas três unidades, têm 

uma dinâmica muito parecida, no que tange sua institucionalização e engajamento dos atores 

sociais, como é possível verificar no Quadro 14: 

 

Quadro 14 - Estágios do Processo de Inovação 

Estágio Definição Atores predominantes 

Estágio de Criação ou 

Implantação 

Criação do projeto na Unidade 

Policial ou implantação em 

outras unidades subordinadas  

Institucionais 

Estágio de participação ou 

envolvimento 

Participação da comunidade 

no processo de tomada de 

decisão, projeto sai das 

instalações do quartel, e ganha 

sede própria. 

Institucionais e Sociais 

Estágio de Maturação ou 

Autonomia 

Projeto adquire pessoa jurídica 

própria, e autônima para 

celebrar parcerias e convênios. 

Institucionais, Sociais e 

Organizacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No primeiro estágio a proposta básica é a ocupação de tempo ocioso, como tentativa 

de evitar que o jovem se envolva ou fique exposto aos ilícitos. A ideia é submetida ao 

comandante de Batalhão que autoriza (ou não) a atividade. As atividades são realizadas por 

um policial, que tenha afinidade com a área (docente, instrutor, pedagogo, entre outros). As 

instruções ministradas, neste momento, são voltadas ao civismo e princípios éticos militares, e 

realizadas na sede do quartel da PM.  A Guarda Mirim é, nesta fase, um serviço prestado, a 

comunidade tem participação pouco ativa, não se envolve nas decisões ou conteúdo 

ministrado, a sociedade é vista basicamente como um cliente pela Polícia Militar. 
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No segundo estágio, a comunidade começa a participar do processo de tomada de 

decisão, pois, com a construção de parcerias entre associações, prefeitura, e outros órgãos, as 

decisões, especialmente relacionadas com a forma de atendimento dos jovens, começam a ser 

tomadas coletivamente. Nesta fase, o projeto, para melhor atender as demandas, é retirado das 

dependências do quartel, para um local com melhor estrutura física, cedido provisoriamente 

pela prefeitura local ou pela comunidade.  

A estrutura física restrita do quartel da Polícia Militar se torna insuficiente para 

atendimento da comunidade. Não comporta o aumento significativo do número de crianças e 

adolescentes no projeto. Há neste momento a criação de uma estrutura organizacional 

informal, composta por atores institucionais (Polícia Militar, Prefeitura, câmara de 

vereadores, Ministério Público, Conselho Tutelar, entre outros), organizacionais (empresas, 

faculdades, mercados) sociais (associações de bairro, igrejas).  

A Polícia Militar é protagonista do projeto, mas divide espaço com os demais setores 

da comunidade, as ações carecem da validação, e sofrem o controle dos outros 

interessados/atores.   

O próximo estágio (terceiro) é caracterizado pela criação de uma pessoa jurídica, 

com diretoria própria, gozando de autonomia nas decisões. A formalização de uma estrutura 

burocrática se torna imprescindível para a entidade, uma vez que facilita a tomada de decisão 

e a responsabilização dos participantes por eventual desvio de conduta.  

A Polícia Militar passa a atuar na condição de parceiro, cedendo o militar 

responsável (denominado instrutor ou comandante) pelas instruções de caráter cívico-militar. 

A diretoria da associação (pessoa jurídica privada, criada para gestão do projeto) passa a 

delinear os caminhos, atividades, interesses, proposta pedagógica, e demais assuntos atinentes 

à Guarda Mirim.  

Este é o estágio no qual a comunidade se torna o protagonista do projeto, e os demais 

participantes, inclusive a Polícia Militar, passam a ocupar posição de apoio ou controle.  

Pelo paradigma de pesquisa, os atores são divididos em três classes (institucionais, 

sociais e organizacionais), atuam como protagonistas na criação de soluções inovadores das 

demandas coletivas, são imprescindíveis para processo de construção da inovação social e 

alcance das necessidades sociais (TARDIF; HARRISSON, 2005; SGARAGLI,2015).   

Os atores institucionais observados na pesquisa foram: Polícia Militar, Comandante 

BPM, Policial Militar Voluntário, Prefeitura, Escolas, Poder Judiciário, Outros Poderes, 
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Secretaria de Saúde, Ministério Público, DETRAN, Setor da Educação, Vereadores, Órgãos 

de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros. Os atores sociais encontrados foram: Família 

(pais e responsáveis), Comunidade e Igrejas. Já os atores organizações encontrados foram: 

Associações, Maçonaria, SICOOB, Empresas de ônibus, Empresas e Faculdades.  

O Quadro 15 identifica os atores presentes em cada localidade.   

 

Quadro 15 - Atores do Projeto Guarda Mirim  

 

Atores 

Presença no Local 

Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional 

Polícia Militar Sim Sim Sim 
Comandante BPM Sim Sim Sim 
Policial Militar Voluntário Sim Sim Sim 
Prefeitura Sim Não Sim 
Escolas Sim Não Sim 
Poder Judiciário Sim Não Sim 
Outros Poderes Sim Não Sim 
Secretaria de Saúde Sim Não Sim 
Ministério Público Sim Não Sim 
DETRAN Sim Não Sim 
Setor da Educação Sim Não Sim 
Vereadores Sim Não Sim 
Órgãos de Segurança Pública Sim Sim Sim 
Corpo de Bombeiros Sim Sim Sim 

 

Social 

Família (pais e responsáveis) Sim Sim Sim 
Comunidade Sim Sim Sim 
Igrejas Sim Sim Sim 

 

 

 

Organizacional 

Associações Sim Sim Sim 
Maçonaria Não Não Sim 

SICOOB Não Sim Não 

Empresas de ônibus  Não Sim Não 

Empresas Sim Sim Sim 
Faculdades Sim Sim Sim 

Total Gera/Presentes 23 20 13 21 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O trabalho retrata uma relação complexa envolvendo pelo menos vinte e três (23) 

atores diferentes, na construção e manutenção do projeto, cada ator ocupando posição 

importante.   

A Polícia Militar de Rondônia, seja pelas ações do comandante de batalhão, pelo 

policial voluntário à frente das instruções, ou ainda pelo papel de controle, se revela como 

ator imprescindível para o surgimento da Guarda Mirim, além de importante para a 

manutenção do projeto.  
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A pesquisa constatou que os estágios não são estanques, alguns projetos apresentam 

aspectos peculiares em sua evolução. A vinculação aos atores institucionais (ex. Polícia 

Militar), mesmo após a criação da pessoa jurídica, é um exemplo de diferente configuração, 

observado na Guarda Mirim em Ariquemes. Isso acontece quando a Guarda Mirim, após a 

instituição da diretoria, permanece com vinculo hierárquico com outros atores, carecendo de 

aval para a realização de qualquer atividade.  

Também foi verificada a permanência de membros da diretoria, especialmente os 

ocupantes da presidência, por décadas, o que impacta, de certa forma, na possibilidade de 

gestão democrática e na participação da comunidade. 

A Guarda Mirim de Ji-Paraná apresenta a menor quantidade de atores, somente 

treze (13) do total geral. Enquanto os projetos em Vilhena e Ariquemes congregam vinte e um 

(21)  e vinte (20) atores respectivamente, o que revela maior engajamento em tais cidades. 

Igualmente, a quantidade de alunos atendidos, meios de manutenção, tempo de permanência 

do militar designado no projeto, também são distintas. 

O Quadro 16 enumera algumas diferenças encontradas entres os projetos. 

 

Quadro 16 - Aspectos Estruturais dos Projetos Guarda Mirim  

Local/Nome/Batalhão Início das Atividades 
Nº  alunos no 

Curso Básico 
Forma de manutenção 

Ariquemes - Polícia 

Militar Mirim - 7º BPM 

02/07/1998 até 2010 * 

23 de março de 2011 

 

150 

Doações; convênio com prefeitura, 

emendas parlamentares 

Ji-Paraná - Guarda Mirim 

de Ji-Paraná – 2º BPM 

 

02 de junho de 1989 

 

50 

 

Doações. 

Vilhena - Agente Mirim de 

Vilhena – 3º BPM 

1991 (não foi possível 

precisar a data correta) 

 

100 

Doações; convênio com prefeitura, 

emendas parlamentares 

*Interrompida pela diretoria 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na cidade de Ji-Paraná, a Guarda Mirim desenvolve suas atividades há mais de dez 

anos em um prédio cedido por uma igreja evangélica. É o projeto que conta com a estrutura 

mais simples, formada pelo saguão da igreja, uma sala compartilhada com a administração do 

templo, além do espaço da rua para execução de ordem unida. Também é a Guarda Mirim que 

absorve a menor quantidade de alunos para o curso básico anual.  

A Guarda Mirim de Vilhena conta com a melhor estrutura dentre as três, sendo a 

única com sede própria, quadra poliesportiva, sala de música com instrumentos, refeitório, 

cozinha e sala da administração, bem como área disponível para novas construções. Os 
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convênios e parcerias celebradas, principalmente com o Poder Público, permitiram ao projeto 

alcançar uma condição  estrutural razoável, alinhado ao fato de atender anualmente somente 

duas turmas (cem alunos) de novos alunos, o que não sobrecarrega o projeto e permite um 

melhor acompanhamento dos alunos.   

Na cidade de Ariquemes a Guarda Mirim desenvolve suas atividades em área cedida 

pela prefeitura, conta com refeitório, salas de administração e de aulas, bem como área de 

atividades físicas. Embora conte com estrutura razoável, o fato de não ser imóvel próprio 

impossibilita o investimento em obras permanentes, por conta disso os convênios e parcerias 

são alocados prioritariamente para alimentação dos alunos e materiais de expediente. 

O trabalho constata ainda diferenças quanto ao funcionamento de cada projeto. O 

Quadro 17 trata de elementos que abarcam desde os serviços ofertados até aspectos ligados à 

participação popular.  

 Quadro 17 - Funcionamento dos Projetos Guarda Mirim  

Local/Nome/Batalh

ão 
Serviços ofertados regularmente 

Eleição 

regular na 

associação? 

Condição do 

militar 

cedido 

Tempo de 

atividade do 

militar 

Ariquemes - Polícia 

Militar Mirim - 7º 

BPM 

Psicólogo, assistente social, reforço 

escolar, cursos profissionalizante, 

inserção no mercado de trabalho, 

artes marciais, artes marciais, 

trânsito, direitos, fanfarra. 

 

Sim 

 

Comandante 

 

5 anos 

Ji-Paraná - Guarda 

Mirim– 2º BPM 

Artes Marciais, reforço escolar, 

inserção no mercado  

Não Comandante 27 anos 

Vilhena - Agente 

Mirim de Vilhena – 

3º BPM 

Psicólogo, assistente social, reforço 

escolar, cursos profissionalizante, 

inserção no mercado de trabalho, 

artes marciais, meio ambiente, 

trânsito, direitos, musicalização, 

banda de música. 

Sim Instrutor 4 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os projetos também posicionam o representante da Polícia Militar de maneira 

diferente em sua estrutura. Em Ji-Paraná e Ariquemes, o termo utilizado para se referir ao 

policial militar cedido pela Polícia Militar é “comandante”. Em Ji-Paraná o policial militar, 

além de comandante, também é membro da diretoria, sua atuação engloba atos de gestão e de 

decisão frente à Guarda Mirim, o que pode explicar sua permanência por longo período de 

tempo (vinte e sete anos) à frente do projeto, diferente das demais Guardas Mirins. 

Na cidade de Vilhena, o termo usado para designar do policial militar cedido à 

Guarda Mirim é o de “instrutor”. O militar tem foco na atuação frente à tropa de alunos, 
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instruções e aconselhamentos, não tem qualquer competência de gestão ou poder decisório. O 

policial militar não participa de atos de gestão.  

Quando não estão em horário de aula nas escolas (contraturno), os jovens e crianças – 

moradores de determinados bairros, mais expostos e atingidos pelos fatores do crime, e ainda 

os encaminhados pelo Órgãos de proteção à criança e ao adolescente – são incluídos em 

momentos de descontração, palestras, educação físicas, noções de civismo, cidadania, 

legislação, entre outros. A ideia é ter um local com atividades que preenchessem o tempo 

vago e reduzisse a exposição aos fatores do crime.  

A rotina dos alunos durante o curso básico (primeiro ano de ingresso no projeto) é 

similar nas três unidades da Guarda Mirim, organizada por meio do Quadro de Trabalho 

Semanal (plano de aula), civismo, cuidado com necessidades básicas (alimentação e 

fisiológicas), direcionam as atividades: 

a) Se forem alunos iniciantes, chegam às 07h:30min – de segunda à sexta feira – 

entram na formação militar para canto do hino e hasteamento da bandeira, em seguida são 

encaminhados ao lanche/merenda, se houver; 

b)   Após o lanche, passam às instruções do dia, de acordo com previsto no QTS – 

Quadro de Trabalho Semanal, onde são relacionadas as atividades da semana, bem como seus 

instrutores e respectivos horários; 

c) Finda a instrução do dia, os alunos são encaminhados ao 

lanche/merenda/almoço, se houver, e logo após o término são dispostos novamente na 

formação militar, em pelotões, para leitura dos avisos de interesse geral, em seguida 

dispensados, por volta das 11h30min; 

d) As atividades dos alunos já formados (os que concluíram com aproveitamento 

as atividades do primeiro ano) são instruções, aulas e experiências voltas ao desenvolvimento 

de outras habilidades (liderança, profissionalização, crescimento emocional, entre outras). Os 

alunos são alocados na estrutura da Guarda Mirim, de acordo com o que foi observado no 

primeiro ano, sendo franqueado o comandamento de frações de novos alunos, algumas 

atividades de planejamento administrativo, e de execução, dependendo sempre da maturidade 

observada. 

Além das atividades mencionadas, as aulas de ordem unida preenchem boa parte do 

tempo do primeiro ano de atividade, o que, pela pesquisa, tem como finalidade obter certa 

uniformidade dos alunos recém ingressos, bem como inserir os mesmos nas configurações e 
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símbolos tipicamente militares. A Figura 2 ilustra momentos de atividades de ordem unida e 

momentos de descontração nas Guardas Mirins 

 

Figura 2 - Alunos da Guarda Mirim Durante Atividades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As atividades são adaptadas a estrutura de cada unidade da Guarda Mirim, em 

Vilhena, por exemplo, as instruções de ordem unida são realizadas na quadra poliesportiva, 

diferentemente dos demais projetos. Além das atividades internas de cunho militar ou cívico, 

os alunos são acompanhados rigorosamente na vida escolar, com a verificação do rendimento 

(inclusive com relatórios encaminhados pelas escolas), bem como no comportamento em 

ambiente familiar e social, quando das reuniões periódicas com pais, mães e responsáveis.   

 

4.2 Necessidades Sociais 

 

A identificação, qualificação e grau de engajamento no projeto Guarda Mirim tem, 

metodologicamente, abordagem descritiva, isto é, compreender o estado da arte do fenômeno 

investigado. As necessidades sociais, por sua vez apresentam características indutivas. É um 

esforço para compreender as ideias e os ideais dos atores quanto ao Guarda Mirim. 

As necessidades sociais, conforme a literatura, caracteriza os objetivos das mudanças 

pretendidas da inovação social, no intuito de melhorar as condições de vida (CLOUTIER, 
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2003). São encaradas como oportunidades, para encontrar respostas aceitáveis (PISANO; 

LANGE; BERGER, 2015) à satisfação das necessidades sociais (MULGAN, 2006). São 

aceitáveis porque atuam na resolução dos problemas, com a avaliação feita pelos próprios 

atores, que pesam a existência de eventuais efeitos colateráis. 

As entrevistas foram conduzidas de forma semiestruturada com todos os 

comandantes, sempre buscando deixar livre o posicionamento dos entrevistados. Lançou-se 

mão também de registros e entrevistas informais com diversos outros atores participantes 

sempre que possível buscando reforçar ou confrontar os posicionamentos relatados.  

Tendo em mente a definição teórica de necessidades sociais, buscou-se, pois, 

entender os elementos apontados pelos entrevistados em uma perspectiva mais grounded 

possível e então extrair cotações as quais representam as subcategorias no processo de 

indução. Foram produzidas neste processo 25 subcategorias que representam as demandas ou 

necessidades sociais dos atores percebidas dentro do processo de inovação social em alguma 

fase do projeto.  

Buscou-se, então, agrupar as subcategorias obtidas dentro das cotações e foi possível 

criar quatro grandes grupos de necessidades sociais externadas pelos atores dos projetos, 

sendo:  a) Prevenção e criminalidade; b) Valores éticos e morais; c) Civismo e Cidadania, e; 

d) Profissionalização. Além de encontrar essas 4 grandes categorias, foram também 

relacionadas por incidência de atores. O Quadro 18 apresenta as necessidades sociais 

demandadas no projeto Guarda Mirim.  

 

Quadro 18 - Necessidades sociais demandadas  

Categoria Definição da categoria  Subcategoria  Principais 

Atores  

 

 

Prevenção e 

criminalidade 

Percepção que a taxa de 

criminalidade, especialmente o 

envolvimento com drogas, pode ser 

reduzida com a diminuição do 

tempo ocioso de crianças e jovens. 

A Polícia passa a compreender as 

ações preventivas são mais 

eficientes. É o traço mais destacado 

do Projeto Guarda Mirim. 

1.Combater a criminalidade; 

2. Reduzir Contato com Drogas; 

3. Ênfase na Prevenção;  

4. Preencher tempo dos jovens;  

5. Reduzir conflitos sociais; 

6. Reduzir a criminalidade 

juvenil; 

7. Mostrar novos caminhos; 

8.  Avanço no paradigma 

institucional repressivo; 

9. Ressocialização; 

10. Missão Constitucional; 

 

 

 

Institucionais 

e  Sociais 

 

 

 

Valores éticos e 

Ressalta a importância ao lidar 

com questões peculiares da fase da 

adolescência, focando a mudança 

11.Formação do Caráter; 

12. Apoio no ambiente familiar; 

13. Auxiliar na formação da 

Sociais e 
Organizacionais 
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morais do comportamento, o respeito aos 

membros da família, a construção 

de um adulto que valorize o 

altruísmo, o amor, a família.  

personalidade; 

14. Mudança de comportamento; 

15. Perspectiva de vida; 

16.Carência de valores; 

 

 

Categoria Definição da categoria Subcategoria Principais 

Atores 

 

 

 

Civismo e 

cidadania: 

 Promoção do civismo, por meio do 

conhecimento dos sinais e símbolos 

nacionais, e incentiva que os jovens 

atuem e reconheça sua condição de 

cidadão, desmistificando o 

funcionamento do Estado, bem 

como, os processos de garantia do 

exercício dos direitos 

17.Cidadania; 

18. Apoio social e psicológico; 

19. Suporte no ambiente escolar;  

20.Patriotismo; 

21. Questões sociais; 

22.Melhorar notas; 

23. Imagem da Polícia Militar;   

 

Institucionais e  

Sociais 

 

 

 
Profissionalização 

Promoção da  qualificação, da 

profissionalização, e da inclusão 

dos jovens no mercado de trabalho 

24.Empregabilidade;  

25. Formação profissional 

 

 
Organizacionais 

e Sociais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As necessidades identificadas são mapeadas inicialmente no contexto da Segurança 

Pública, na tentativa de reduzir índices criminais, além de impedir que jovens tenham contato 

com a criminalidade, por meio da formação cívica e moral, ou seja, com viés prevenção de 

criminalidade: a percepção dos atores é que a taxa de criminalidade juvenil, especialmente o 

envolvimento com drogas, pode ser reduzida com a inclusão das crianças e adolescentes 

(alunos) no projeto Guarda Mirim.  

Conforme o Entrevistado 6 consignou: 

traçar estratégias voltadas à prevenção os crimes sendo que é somente o 

policiamento ostensivo local policial na rua não vai resolver 100% dos crimes e dos 

conflitos sociais. (E06) 

 

Observa-se que a visão de polícia comunitária, cuja perspectiva prescreve que 

policiamento ostensivo não é suficiente para resolução dos problemas sociais, e que 

comunidade deve participar da construção da solução, tendo em vista que ela melhor conhece 

as nuances do problema, converge com o externado pelo Entrevistado 5, ao ressaltar que: “o 

propósito é sempre foi e sempre vai ser o mesmo que é a prevenção” (E5). 

A diminuição do tempo ocioso dos jovens, na visão dos atores (sociais e 

institucionais) é uma estratégia importante para a prevenção criminal. A própria Polícia 

compreende, pelo viés comunitário, que a missão corporativa vai além das atividades 

repressivas, e que as ações preventivas se mostram mais eficientes que as ações puramente 

repressoras. Assim a prevenção se revela como traço em destaque do Projeto Guarda Mirim. 
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Há também atores que ressaltam a importância do projeto Guarda Mirim ao lidar 

com questões peculiares da fase da adolescência, focando a mudança do comportamento, o 

respeito aos membros da família e a valorização da escola, e a construção de um adulto que 

valorize o altruísmo, o amor, a família. Esta grande categoria foi denominada valores éticos e 

morais. 

O Entrevistado 3, tenente coronel, comandante de batalhão, destaca que a Guarda 

Mirim “vai contribuir na formação do caráter” (E3). Já para a Entrevistada 8, professora 

cedida ao projeto, a Guarda Mirim trabalha “questões de formação de caráter porque a 

adolescência é uma fase bem difícil”. (E8)  

São discursos muito recorrentes com cotações semelhantes aos entrevistados 1 ou 3: 

“busca criar perspectiva de vida o futuro melhor” (E1),“vai auxiliar na formação da 

personalidade” (E03). 

Assim busca-se criar na criança e no adolescente uma perspectiva de vida e de um 

futuro melhor, enquanto se reconhecem como indivíduos importantes para a comunidade. É 

uma demanda típica dos atores sociais, mas a comunidade é protagonista de diversas outras 

demandas (formação moral, ética e civil, boas maneiras, indicação ao mercado de trabalho, 

cursos, atendimento psicológico, físico e de assistência social, entre outras). 

O civismo e a cidadania são demandas que decorrem principalmente dos atores 

institucionais e sociais, pois, além de promover o patriotismo, por meio do conhecimento dos 

sinais e símbolos nacionais, incentiva que os jovens atuem e reconheçam sua condição de 

cidadão, desmistificando o funcionamento do Estado, bem como, os processos de garantia do 

exercício dos direitos.  

O Entrevistado 1 explica que a construção teórica da Guarda Mirim era posta em 

prática e executada por meio de “plano de ação que contemplava as instruções rotineiras 

onde entra o civismo patriotismo” (E1). O trabalho voltado ao civismo e construção da 

cidadania é deixado claro em todas as rotinas empregadas, conforme explicitou o Entrevistado 

3, ao afirmar que no projeto: “temos a informação também voltada para a cidadania é aquele 

ensino que a muito tempo tinha nas escolas” (E3). 

Os atores organizacionais, em especial as empresas, prestigiam os aspectos ligados 

à profissionalização, pois, a necessidade por mão de obra qualificada é uma demanda própria 

de tais atores, que carecem de mão de obra profissional e confiável, mas, é também demanda 
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de outros atores, pelo direcionamento de jovens com desvio de conduta, carentes de 

oportunidade de trabalho.  

Para cada ator que atua no projeto a Guarda Mirim exerce um papel predominante, 

que decorre, logicamente das necessidades demandadas, assim, para o Entrevistado 3 “ela 

visa a contribuição na formação” (E3). O interesse circunda não somente a formação voltada 

à formação do caráter, mas, o ponto focal é a formação profissional, que é importante para o 

jovem quando próximo a idade adulta, conforme ressalta o Entrevistado 1, “quando chega na 

fase de empregabilidade coloca no currículo que foi da guarda mirim só” (E1). 

Cada núcleo de necessidades sociais reflete as demandas sociais de um ou de 

determinado grupo de atores, engajados no projeto com a intenção minorar o seu problema. A 

prevenção da criminalidade e o reforço aos valores éticos e morais se mostram como 

necessidades sociais que justificam a criação do projeto Guarda Mirim, mesmo que outras 

necessidades sejam acrescidas, elas são mantidas como conteúdo central do projeto. 

A cada novo ator agregado, são constatadas novas necessidades, ou mesmo 

fortalecidas outras já vislumbradas. Essa definição das prioridades é feita de acordo com o 

contexto encontrado em cada localidade, e depende do estágio que o projeto se encontre. Não 

há um formato preestabelecido, há antes, uma construção social, que provoca mudanças 

profundas na estrutura dos envolvidos, por exemplo: vinculação dos atores à manutenção do 

projeto devido à pressão e interesse social, tentativa de inclusão do projeto em sua estrutura.   

 

4.3 Processo de Inovação 

 

O processo de inovação congrega a abordagem participativa, que enfatiza a 

importância da colaboração entre os atores, de cada indivíduo, e de cada área 

(CLOUTIER,2003). No campo dos processos é possível observar a evolução do projeto, 

tendo ponto focal o emaranhado complexo das relações sociais e de poder (CORREA; 

OLIVEIRA; GOMEZ, 2016). Tal prisma é importante pois destaca a cooperação entre os 

muitos atores envolvidos, bem como a participação do usuário, em todas as fases do processo 

de inovação social (CORREA et al., 2016). 

A pesquisa categorizou os atores institucionais, sociais e organizacionais, conforme o 

seu grau participação no processo de inovação social, mapeando qual o tipo de contribuições e 

a relevância da colaboração em cada projeto Guarda Mirim. Estabeleceu-se quatro níveis 
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distintos, sendo: nível três (cor verde) para aqueles atores que contribuíssem fortemente; nível 

dois (cor azul) para os que contribuíssem de maneira mediana, nível um (vermelha), para 

aqueles que contribuíssem de maneira fraca, e; nível zero (cor cinza) para aqueles atores que 

não contribuíssem ou não estivessem presentes naquele local. O Quadro 19 mostra o grau de 

engajamento dos atores institucionais.   

 

Quadro 19 - Participação dos Atores Institucionais no Projeto Guarda Mirim  

 

Atores 

Participação do ator no Local  

Tipos de contribuição 
Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional 

Polícia Militar 3 3 3 Formação de policial com perfil, 

autorização dos projetos nas 

Unidades, controle das atividades 

Comandante BPM 3 2 2 Liberação do policial para atuar 

no projeto, controle autorização 

para as atividades. 

Policial Militar Voluntário 3 3 3 Planeja e ministra as instruções 

militar, coordena as atividades e a 

gestão entidade 

Prefeitura 3 0 3 Cede servidores, apoia com 

merenda ou mesmo com recursos 

físicos ou financeiros 

Escolas 1 0 1 Apoia as ações e encaminha 

relatório dos alunos  

Poder Judiciário 2 0 2 Celebra convênios, cede bens ou 

transfere recursos 

Outros Poderes 1 0 1 Repassa emendas, faz convênios 

Secretaria de Saúde 1 0 1 Apoia as ações 

Ministério Público 2 0 2 Faz o controle, encaminha jovens, 

apoia e fiscaliza  o recebimento de 

recursos 

DETRAN 1 0 1 Apoia as ações 

Setor da Educação 1 0 2 Cede servidor, apoia as ações 

Vereadores 1 0 1 Repassa emendas 

Órgãos de Segurança 

Pública 

2 2 2 Cede servidores, apoia as 

atividades 

Corpo de Bombeiros 2 2 2 Cede servidores, ministra 

instruções, apoia as atividades 

Legenda: 3- Forte, 2 – Médio; 1 – Fraco; 0 – Inexistente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os atores institucionais, embora em número superior aos demais atores, em sua 

maioria, não ocupam posição determinante para a continuidade do projeto, embora a Polícia 

Militar e o policial militar voluntário são destacados como atores importantes, apontados com 

precursores do projeto. 

A posição da Polícia Militar na criação da inovação é advinda da expertise para dar 

início ao projeto, por meio do policial militar formado na filosofia de polícia comunitária.  
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Em Ariquemes, o comandante do Batalhão é a pessoa que autoriza a participação dos 

alunos da Guarda Mirim em atividades externas. Qualquer visita, saída ou passeio, precisa 

passar pela apreciação do comando, nos demais projetos, tal condicionante não foi 

encontrada. 

Em Ji-Paraná, onde há pouca frequência de atores institucionais, confirmando a opção 

de não celebrar convênios com o setor público, externada pelos membros da diretoria, não foi 

um impeditivo para a criação e manutenção do projeto. Aparentemente, o engajamento dos 

atores institucionais, é fator importante para melhoria e aprimoramento da qualidade das 

atividades e da parte estrutural do projeto, como visto no projeto de Ji-Paraná, que conta com 

a estrutura mais simples.  

Em uma outra vertente, os atores sociais também se mostram imprescindíveis ao 

projeto, sua participação se revela importante para a criação, manutenção e aperfeiçoamento 

da Guarda Mirim, o que é destacado no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Participação dos Atores Sociais no Projeto Guarda Mirim  

 

Atores 

Participação do ator no Local  

Tipos de contribuição 
Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

 

 

 

 

 

 

Social 

Família (pais e responsáveis) 3 3 3 Acompanha o projeto, cobra a 

participação dos demais atores, 

participa da diretoria da 

associação. 

Comunidade 3 2 3 Acompanha o projeto, cobra a 

participação dos demais atores, 

participa da diretoria da 

associação. 

Igrejas 1 3 1 Apoia as ações, cede espaço físico 

Legenda: 3- Forte, 2 – Médio; 1 – Fraco; 0 – Inexistente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os atores sociais compreendem a Guarda Mirim como uma estrutura pública (mesmo 

após constituída em associação privada), que tendo como referência a Polícia Militar, permite 

que os jovens e crianças tenham contato com valores cívicos e morais, preenchendo o tempo 

ocioso com a profissionalização, além de direcioná-los para o mercado de trabalho. A família 

e a comunidade são atores imperativos à manutenção da Guarda Mirim, uma vez que o 

projeto é construído para atender a comunidade, e não teria continuidade se faltassem alunos 

interessados. 
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A pesquisa revela ainda, que os atores passam a atuar e se engajar no projeto quando a 

adesão popular é forte, ou seja, quando a comunidade, de certa maneira, atesta a qualidade do 

projeto, e exige dos demais atores que também contribuam para a manutenção daquela ação. 

Importante destacar a tentativa de incluir a Guarda Mirim na estrutura da Polícia 

Militar, feita pelo Estado de Rondônia, que sancionou a Lei Estadual nº 2.089, de 15 de junho 

de 2009, dando formato estritamente público à Guarda Mirim e substituindo as entidades 

existentes. Passados quase dez anos, aparentemente, a sociedade não acatou a proposta, a 

estrutura permaneceu a mesma, bem como a gestão das Guardas Mirins permanece nas mãos 

da comunidade. 

Outro fenômeno ocorreu em 2017, quando foi realizada a mudança de nomenclatura, 

de Guarda Mirim, para Polícia Militar Mirim, por ordem do Comando da Polícia Militar, 

houve pouca adesão dos projetos já estabelecidos, que mantiveram a nomenclatura 

tradicional, como é o caso de Ji-Paraná e Vilhena. Em Ariquemes, embora estabelecida, 

optou-se pela mudança proposta. A mudança de nome teve como justificativa, da Polícia 

Militar, a possibilidade de o projeto ser confundido como de autoria de outras entidades, 

especialmente a Guarda Municipal, nos municípios onde exista, conforme destacou o policial 

militar responsável pela Guarda Mirim em Ariquemes: 

 

Ariquemes tem essa nomeclatura desde 2011, quando foi implantada a de 

Machadinho, quando colocaram o nome de Polícia Militar Mirim, inclusive o 

comandante Geral à época, Coronel Enedy, ele tinha a proposta de regulamentação 

das guardas mirins, baseada na de Ariquemes,  foi quando implantaram o bombeiro 

Mirim  em Ariquemes. E quando eu enquanto Comandante via necessidade de ter 

uma turma à tarde, mas devido não ter essa possibilidade. Qual foi a proposta? Junto 

com a presidente, mudar a nomenclatura visto que já tem outros municípios, e dar 

espaço para guarda municipal de Ariquemes que existe hoje, implantar o projeto 

deles, teoricamente nós estávamos usando o nome da Guarda Municipal (E01). 

 

Por último, foi criada pela Lei Estadual nº 4.302, de 25 de junho de 2018, na estrutura 

da Polícia Militar de Rondônia, a Coordenadoria de Atividades Sociais que, dentre as suas 

funções, tem como objetivo regular e organizar os projetos sociais, incluindo a Guarda Mirim, 

executados pela Polícia Militar, manifestando novamente o interesse da Polícia Militar em 

regular o projeto e inseri-lo dentro da sua estrutura, entretanto a Coordenadoria ainda não foi 

atividade. 

O trabalho destaca ainda, a existência de diversos atores Organizacionais: 

Associações, Maçonaria, SICOOB, Empresas de ônibus, Empresas, além das Faculdades, 
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quem também tem considerável impacto na execução do projeto. O Quadro 21 explora a 

participação de tais atores na Guarda Mirim. 

 

 

 

Quadro 21 - Participação dos atores Organizacionais no Projeto Guarda Mirim  

 

Atores 

Participação do ator no Local  

Tipos de contribuição 
Ariquemes Ji-Paraná Vilhena 

 

 

 

Organizacional 

Associações 3 2 3 Apoia as ações, repassa recursos 

ou alimentos, ministra cursos 

Maçonaria 0 0 1 Apoia as ações com recurso ou 

alimentos 

SICOOB 0 1 0 Apoia as ações com recurso ou 

alimentos 

Empresas de ônibus  0 3 0 Apoia a ação, permite que os 

alunos do projeto transitem sem 

custo 

Empresas 3 3 3 Apoia as ações com recursos, 

alimentos e cursos. Reserva vagas 

de emprego para os jovens 

Faculdades 2 2 2 Apoia as ações, ministra cursos, 

cede estagiários 

Legenda: 3- Forte, 2 – Médio; 1 – Fraco; 0 – Inexistente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os atores organizacionais são os mais irregulares em presença no projeto, as Empresas 

se apresentam como parceiras comuns à todas Guarda Mirins, principalmente pelo contexto 

de disponibilizar vagas para o primeiro emprego dos jovens e se interessarem por boa mão de 

obra. As associações (comerciais, assistenciais, de lazer, e etc) também apoiam sobremaneira 

o projeto, em menor grau na cidade de Ji-Paraná, possivelmente por conta da dificuldade de 

celebrar convênios e parcerias. As faculdades também são bons apoiadores dos projetos, por 

conta da necessidade de contato com a comunidade e responsabilidade social, decorrente da 

atividade acadêmica. Alguns atores são particularidades de cada local, como é o caso de Ji-

Paraná onde a Empresa de Ônibus permite o livre trânsito dos alunos da Guarda Mirim, desde 

que uniformizados. E ainda a Maçonaria e o SICOOB, em Vilhena e Ji-Paraná 

respectivamente, que apoiam os projetos com importantes doações pontuais de materiais e 

alimentos.  

Em meio ao complexo de relações sociais, não foi possível identificar processo formal 

de avaliação da inovação social, ou ainda de desenvolvimento de novas habilidades para os 

atores. Ficou evidente que cada localidade, por meio da relação de seus atores, identifica qual 

nova competência tem interesse de agregar na formação dos alunos e no projeto, por outro 
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lado, há uma proposta de uniformização da Polícia Militar, após a criação da Coordenadoria 

de Atividades Sociais, haveria uma centralização e padronização do roteiro, da proposta, e da 

composição de todas as Guardas Mirins do Estado, mas ainda se encontra em fase de 

implantação, sem previsão de conclusão. 

As formas mais comuns de disseminação do projeto Guarda Mirim, além da inclusão 

de conteúdo nas academias de formação de policiais militares, são os alunos egressos dos 

projetos, ex-guardas mirins, que participam e apoiam o projeto na condição de voluntários, e 

também o estabelecimento de encontros estaduais de guardas mirins, onde participam todos os 

projetos existentes do Estado de Rondônia. Neste momento são repassadas as atividades 

desempenhadas em cada região, com o objetivo de estimular o espírito de competição nos 

alunos e a integração dos projetos, por meio da troca de experiências. Durante o evento são 

desenvolvidas atividades de corridas, jogos de Futebol, Cabo de Guerra, Shuttle Run, 

Concurso Ordem Unida.  

A Figura 3 remete ao encontro realizado no ano de 2018, na cidade de Cerejeiras, 

que contou com a presença de doze projetos Guardas Mirins de várias cidades de Rondônia. 

 

 

Figura  3 - Encontro Estadual das Guardas Mirins 

 

Fonte: Amaral, 2018. 
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Por conta disso, o projeto passou a ser difundido para outros municípios de Rondônia 

(Vilhena, Colorado D’Oeste, Espigão D’Oeste, Presidente Médici, Ariquemes, Itapuã e 

Machadinho D’Oeste, entre outros), nos mesmos moldes.  

 

4.4 Melhoria Social 

 

A inovação social é vista, por seus atores, como oportunidade de encontrar respostas 

para as demandas e problemas sociais, o seu foco é no resultado social pretendido, mais eficaz 

do que as soluções existentes (WESTLEY, 2008). São multiplas demandas, enfrentadas por 

meio de novas práticas e novas propostas, usando mecanismos de solidariedade e 

reciprocidade, são estabelecidas novas estruturas de governança (PISANO; LANGE; 

BERGER, 2015).   

O projeto Guarda Mirim visa atender interesses de diversos atores (sociais, 

organizacionais e institucionais), atacando fatores/necessidades que vão desde à redução da 

exposição de crianças e adolescentes ao mundo do crime, melhoria das relações familiares, e 

até mesmo a formação de mão de obra qualificada e confiável para o mercado.  

Conforme visto, foram encontradas vinte e cinco necessidades, as quais foram 

agrupadas em quatro grandes categorias:  a) Prevenção e criminalidade; b) Valores éticos e 

morais; c) Civismo e Cidadania, e; d) Profissionalização. Ao aprofundar a discussão junto aos 

entrevistados foi possível encontrar cotações, dentro das entrevistas que foram classificadas 

conforme discurso, bem como relacionada a uma das grandes categorias estabelecidas. 

O Quadro 22 apresenta as melhorias percebidas pelos entrevistados.   

 

Quadro 22 - Melhoria Social percebida 

Necessidade Social Melhoria Social 

Percebida 

Trechos de entrevistas 

 

 

 

 

 

Prevenção e 

criminalidade 

Redução do contato 

com as drogas 

E03:  “uso de drogas, bullying, os atos infracionais né, 

melhor dizendo, eles passam a ser um referencial” 

 

 

 

Prevenção 

E06: “a prevenção também evita que em vez de eles estarem 

nas ruas jogando bola na rua, e correndo risco de serem 

sofreu algum acidente ou até mesmo serem vítimas de pessoas 

de má índole né eles estão em ambiente seguro passando por 

um processo de ensino-aprendizagem de amadurecimento e de 

obtenção de conhecimento”. 

Ressocialização E02: “mudaram o modo de ser, o modo de  convivência com 

os pais, com o próximo” 

 

 

 

Autodisciplina E06: “melhoria muito grande seja do ponto de vista até da 

disciplina, né da autodisciplina inclusive” 

Autonomia E04: “conhecimento muita autonomia isso aí hoje eles são as 
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Civismo e 

Cidadania  

crianças bem consciente disso e bem formado” 

Liderança E05: “desenvolve habilidades de liderança, ele estar 

comandando o pelotão já faz parte da liderança”. 

Lazer e Cultura E01: “lazer, cultura e entretenimento, se for no bem 

significativo para eles, o que acontece eles além de criar uma 

perspectiva melhor eles são vistos com outros olhares” 

 

 

Valores éticos e 

morais 

 

Obediência 

E07: “em casa se torna mais obediente, na escola se torna 

mais focado nos estudos, é porque a gente, além da gente 

cobrar a gente faz questão de premiar” 

Respeito aos pais E04:  “tratar os pais com respeito né e respeitar os pais o pai 

e a mãe e principalmente a questão da disciplina”  

 

Comportamento 

E06:  “uma melhoria gradativa é do comportamento da 

criança e do adolescente e isso reflete consequentemente no 

desempenho inclusive o escolar” 

Autoestima E06: “A questão de se cuidar melhor, a questão do asseio 

pessoal, de tá bem vestido” 

Necessidade Social Melhoria Social 

Percebida 

Trechos de entrevistas 

 

Profissionalização  
Ingresso no 

Mercado 

E02: “quando o aluno guarda mirim, o ex guarda-mirim, 

procura o mercado de trabalho eles acreditam mais pelo fato 

de ter tantos menores jovens envolvidos na criminalidade” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do relacionamento entre as melhorias percebidas pelos atores, e externadas 

na pesquisa, com as necessidades demandadas pelos próprios atores, é possível perceber a 

interação entre as duas dimensões da inovação social. Os entrevistados sustentam que boa 

parte do que foi demandando é aferido na prática e na vida social dos alunos e da família, é o 

que fica visível no prelecionado pelo Entrevistado 6, o qual ressalta que “uma melhoria 

gradativa é do comportamento da criança e do adolescente e isso reflete consequentemente 

no desempenho inclusive o escolar”.  

Além disso, quando certo atores demandam por comportamentos voltados à 

disciplina, típico do contexto voltado ao civismo e cidadania, também perpassam por aspectos 

ligados à formação do caráter (valores éticos e morais), tendo em vista que a disciplina pode 

ser a forma de externar sinais de bom comportamento e personalidade, o que também é 

valorizado quando se trata o interesse é a empregabilidade, ou seja, há uma visível 

permeabilidade entre os necessidades demandadas e as melhorias encontradas. 

Destaca-se ainda, que cada ator foca a melhoria em um aspecto bem específico, e 

relacionado com a demanda apresentada, por exemplo: a mudança de comportamento, o fato 

de como aluno da Guarda Mirim passa ser visto como uma boa referência de comportamento 

social e familiar, e também na vida escolar, é uma demanda própria dos atores sociais, 

especialmente a família. 
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É importante frisar não há estatística que trate do grau de efetividade ou ainda 

controle rígido da conduta dos egressos, além do que, aspectos como: responsabilidade, 

disciplina, respeito aos pais, autonomia, e até mesmo a prevenção criminal, são dificilmente 

constatados de maneira objetiva. A percepção do projeto é colhida por meio do contato social, 

das relações interpessoais, pelo comportamento apresentado pelo aluno, das referências 

apresentadas pela família, e por último, pela percepção de apoio da comunidade à 

continuidade do projeto.  

Portanto, para ter mais do que percepção de melhorias, trabalhos de 

acompanhamento de egressos, bem como confronto de indicadores sociais em regiões 

atendidas passam a ser de fundamental importância, não apenas para reconhecimento do 

trabalho do projeto, mas também, e talvez principalmente, para correção de ações que 

qualquer projeto precisa ter. 

 

4.5 Inovatividade 

 

As inovações sociais aparecem como um resultado singular, sem precedentes, no 

ambiente que se desenrola (TARDIF; HARRISSON, 2005). Por isso, o seu impacto no 

ambiente é o fator mais determinante para sua caracterização, mais relevante que 

propriamente o seu fator novidade (CORREA et al., 2016).  

A Guarda Mirim surgiu como uma proposta da Polícia Militar, voltada inicialmente à 

prevenção do crime, promoção do civismo e cidadania, pelo incremento do policiamento 

comunitário. A partir do engajamento de outros atores sociais, institucionais e 

organizacionais, novas demandas são incorporadas ao escopo do projeto: valores éticos e 

morais, aspectos voltados à profissionalização, inclusão no mercado, entre outros, passam a 

ser prestigiados. 

A cada engajamento de novo ator, a cada nova necessidade acoplada, o protagonismo 

do projeto é alterado. Quando a gestão começa a ser ocupada pela comunidade, reduz 

nitidamente o controle exercido pela Polícia Militar, mas também repercute nítida e 

positivamente em melhorias e avanços no projeto. A Polícia para a condição de referência por 

conta da “expertise” construída. 

Conforme já discutido, as grandes categorias de necessidades sociais encontradas 

com base nos discursos dos principais atores foram: a) Prevenção e criminalidade; b) Valores 

éticos e morais; c) Civismo e cidadania; e d) Profissionalização. Para compreender a 
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inovatividade, é possível reclassificar essas categorias em morais e materiais. Quanto aos 

aspectos morais podemos dizer que os valores éticos e morais e o civismo e cidadania estão 

dentro desta nova grande categoria. Essa grande categoria será denominada: Valores morais 

e civismo. 

A outra categoria, a material, seria composta pela criminalidade e 

profissionalização, pois são materiais, ou de efeito concreto. Todavia, profissionalização deve 

ser interpretada isoladamente como uma grande categoria material. Será entendida como meio 

de facilitar colocação de indivíduos no mercado de trabalho, de efeito socioeconômico e de 

mitigação da pobreza. Isso porque a criminalidade é uma variável condicionada pelas demais, 

isto é, ainda que seja um conceito material, na verdade entende-se que seja dependente da 

grande categoria Valores Morais e Civismo e da outra categoria Profissionalização. 

Disto deriva-se as seguintes proposições: 

 

Proposição I – Os valores morais e civismo são valores no campo da 

moralidade desejados no projeto guarda mirim; 

Proposição II – A profissionalização tem efeito no campo material e é 

desejado no projeto guarda mirim; 

 

A partir dessas duas proposições derivados dos dados coletados é possível 

estabelecer a terceira proposição: 

 

Proposição III – Os Valores Morais e Civismo e a Profissionalização 

são variáveis independentes e são inversamente proporcionais à 

criminalidade, isto é quanto maior os valores morais e civismo, menor 

a criminalidade; quanto maior a profissionalização menor a 

criminalidade. 

 

Assim, a Figura 4 demostra como se dão as relações conforme as propostas: 

 

Figura 4 - Interação das Proposições 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela proposição, a criminalidade não encontra local propício a sua propagação em 

ambiente que detenha alta presença de profissionalização e valores morais. É evidente que a 

ação criminosa decorre da própria existência humana e da relação entre os pares, entretanto, 

fica evidente a existência de fatores que colaboram para a escalonada dos índices criminais, e 

sendo assim, o trato de tais fatores reflete na criminalidade e permite o seu controle e 

parâmetros aceitáveis à convivência em sociedade.     

A Figura 5 apresenta quatro dimensões possíveis conforme a teorização realizada. 

No par ordenado temos a grande categoria profissionalização sendo classificada como baixa 

profissionalização e alta profissionalização em outro. Igualmente, no outro eixo tem a grande 

categoria Valores Morais e Civismo, podendo ser classificada como baixa ou alta. A 

intersecção dos dois eixos gerou 4 dimensões ou possibilidade de resultados do projeto guarda 

mirim. Cada seção revela a lógica, decorrente da construção coletiva, que aprimorou a 

proposta inicial da Guarda Mirim. 

Figura 5 -  Evolução da Proposta da Guarda Mirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os valores são fortes, mas 

qualificação não supre a demanda, 

o que causa problemas sociais, 

mas não necessariamente o crime. 

Valores e qualificação são 

concretizados e amplamente 

difundidos. Pouco  espaço 

para o crime. 

A baixa presença de valores éticos 

e morais, aliada a pouca ou 

inexistente profissionalização,  é 

o cenário para altas  taxas 

criminais  

A alta profissionalização da 

população, não é capaz de 

frear a criminalidade, quando 

baixo o aspecto ético e moral.   

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

éticos e 

morais 
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No primeiro quadrante “os valores éticos e morais” estão postos como prioridade 

para os membros da comunidade, que praticam e demonstram tais valores na vida em 

sociedade. Muito embora não tenham a disposição meios de melhorar a qualificação e a 

empregabilidade, tais fatores afligem a comunidade com baixa qualidade de vida, mas não 

direcionam necessariamente ao crime, uma vez que seus valores são fortes e robustos. Neste 

caso, é possível acreditar que embora se mitigue criminalidade, persistirá a pobreza, que é 

socialmente indesejável. 

Em outro prisma, uma comunidade com presença baixa de valores e de 

profissionalização é um palco perfeito para elevados índices criminais, tendo em vista que 

além da pouca expectativa de melhoria de vida, não estão presentes os freios morais e éticos, 

esse é o pior cenário possível, a atmosfera na qual o guarda mirim é, de fato, demandado. 

De igual maneira, em um outro quadrante, a uma maior profissionalização são bons 

condicionantes materiais, mas não são suficientes para reduzir a criminalidade, em caso de 

ausentes os valores morais e éticos. Caso se extrapole para uma análise de sociedade, uma 

sociedade de alta disponibilidade de emprego e de qualificação, mas com pouca moralidade 

certamente verá dificuldades futuras porque provavelmente essa sociedade verá limites para 

sua prosperidade, muito embora eventualmente os crimes seriam de perfil diverso dos 

violentos, uma vez que há correlação entre crimes violentos e pobreza.  

No último quadrante retrata o ideal de uma sociedade com alto grau de 

profissionalização, agregado aos valores morais e éticos, em tese, uma comunidade com 

poucos ilícitos e uma boa qualidade de vida para as pessoas. Ainda que no mundo ideal, este é 

o desafio do projeto guarda mirim, bem como o fator principal do seu surgimento: valores 

morais e éticos conjugados à profissionalização dos jovens, com a finalidade de reduzir 

índices criminais, tudo isso orientado pela filosofia de polícia comunitária.  

O projeto Guarda Mirim pode ser caracterizado como inovador pelo fato de mudar o 

foco da premissa corporativa, de ação voltada primariamente repressão para a prevenção, no 

intuito de melhor atender o cidadão. O protagonismo da comunidade no projeto Guarda 

Profissionalização  
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Mirim permitiu o aprimoramento da proposta, se tornou uma engrenagem no combate à 

criminalidade, mas antes disso um elemento de participação e construção social.  

A comunidade passa não somente a demandar novas soluções, mas, toma a iniciativa 

para criar novas possibilidades, incrementar novas soluções, e propor outras prioridades, com 

a finalidade de melhorar sua qualidade de vida. A lógica vista no projeto, passa a ser reflexo 

do interesse da comunidade, fruto do engajamento e materialização dos seus anseios. É 

importante observar que outros projetos da PMRO não avançaram no mesmo sentido, embora 

também originados na filosofia de polícia comunitária, o parece ser característica própria da 

Guarda Mirim: participação da sociedade. 

A Guarda Mirim é de fato fruto da construção coletiva, sem precedentes na 

comunidade e no ambiente da Polícia Militar de Rondônia, agregando diversos atores, que 

passam a alinhar seus interesses particulares em prol das crianças e adolescentes da 

localidade, buscando além de melhorias para a segurança pública, melhorias para a qualidade 

de vida para a sociedade, tudo isso sob o manto da gestão democrática e participativa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Guarda Mirim se caracteriza, pelos elementos da pesquisa, como uma inovação 

social importante no trato da segurança pública, enquanto proposta que pressupõe a 

substituição da repressão policial, em certas circunstâncias, pela prevenção. A sua relativa 

padronização, permite que o projeto empregue um formato peculiar e adequado às suas 

necessidades de cada localidade, entregando “produto” decorrente da proposta de polícia 

comunitária, que pressupõe que a solução dos problemas criminais decorre da construção 

coletiva da solução, por meio da interação de diversos atores. 

O projeto é mais do que uma ação social ou um serviço prestado pela Polícia Militar 

em Rondônia, é antes, uma construção coletiva que envolve a comunidade e diversos atores, 

moldada pelas necessidades da mesma sociedade e mantida pelo interesse social. Muito 

embora o seu surgimento seja decorrente da ação e da postura institucional da PMRO, por 

meio da filosofia de polícia comunitária, verificou-se que o projeto evoluiu e se deslocou da 

estrutura governamental, para se caracterizar como associação civil, gerida pela comunidade e 

apoiada por diversos atores.  

A Polícia Militar ainda é um ator importante para o projeto, consolidou-se como uma 

espécie de referência em aspectos cívicos, de disciplina, de respeito e de ética, mas é a 
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sociedade quem direciona as ações da Guarda Mirim para resolução de outras demandas, 

incialmente não compreendidas na proposta, essa “evolução”, decorrente da gestão 

democrática da Guarda Mirim, tendo em vista que, em tese, qualquer ação pública deve visar 

sempre o melhor atendimento ao povo. 

Em termos de melhoria para a sociedade, além da efetiva participação na segurança 

pública decorrente da filosofia de polícia comunitária, a Guarda Mirim oferece à comunidade 

uma proposta que contempla a profissionalização de jovens agregada aos valores morais e 

éticos, impactando diretamente na criminalidade, principalmente em crimes violentos, 

consubstanciando os principais fatores de seu surgimento e continuidade. 

O protagonismo da comunidade no projeto Guarda Mirim, além de propiciar o 

aperfeiçoamento da proposta, ocasiona que a sociedade compreenda a Guarda Mirim como 

sua, gerando engajamento, e com isso a criação de novas possibilidades de novas soluções 

para melhoria da qualidade de vida. 

No campo da Segurança Pública fica evidente que as ações de combate ao crime 

(preventivas ou repressivas) podem ser facilitadas e ainda ampliadas com a participação e o 

engajamento da comunidade. A filosofia de polícia comunitária se mostra como ferramenta 

importante e útil para a aproximação da sociedade coma a Polícia e também de legitimação 

das ações de policiamento, que são planejadas e executadas com participação da própria 

comunidade, além disso impacta positivamente na imagem institucional da Corporação 

Militar.   

A Guarda Mirim é de fato fruto da construção coletiva, sem precedentes na 

comunidade e no ambiente da Polícia Militar de Rondônia, agregando diversos atores, que 

passam a alinhar seus interesses particulares em prol das crianças e adolescentes da 

localidade, buscando além de melhorias para a segurança pública, melhorias para a qualidade 

de vida para a sociedade, tudo isso sob o manto da gestão democrática e participativa. Em 

outro campo, a Guarda Mirim possibilita a compreensão de que a inovação social pode se 

originar de ações corporativas ou governamentais, conjugadas ao aceite e participação da 

comunidade, ou seja, o processo de inovação não carece necessariamente de iniciar no campo 

social. 

Outra questão importante é que a polícia comunitária, enquanto escolha de postura 

institucional, propiciou à Polícia Militar de Rondônia o aperfeiçoamento de seu 
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relacionamento com à comunidade, bem como a implementação de uma nova forma de 

aplicação do policiamento, com ênfase na prevenção.   

A Corporação Polícia Militar desenvolve outras atividades e projetos com a mesma 

ênfase na filosofia de polícia comunitária, entretanto, seria interessante verificar se os demais 

projetos percorrem o mesmo trajeto de evolução, ou se é fenômeno um particular da Guarda 

Mirim? 

A Guarda Mirim não foi inferida em termos quantitativos, posto que não estão 

disponíveis estatísticas, ou mesmo um controle rígido dos egressos do projeto, um “gap”, que 

não superado pelas limitações da pesquisa. É importante mensurar o grau de efetividade do 

projeto, por meio do acompanhamento dos egressos, de suas famílias, além de outros aspectos 

como: notas escolares, inserção no mercado de trabalho, incidência delitiva. Tais aspectos 

podem dar uma percepção mais claro da efetividade do trabalho executado pela Guarda 

Mirim. 

Por último, o trabalho permite avanços nos paradigmas de gestão da segurança 

pública, ao colecionar que fatores ligados à profissionalização, valores morais e cívicos, são 

importantes no controle da criminalidade, e impactam decisivamente na vida pacífica em 

sociedade, o que exige um maior estudo quanto aos efetivos impactos de tais propostas. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista Semiestruturada 

 

Data: 

Local: 

Nome do Entrevistado: 

Cargo/Posto: 

Tempo na Função: 

Tempo de Serviço: 

 
Constructo Definição constitutiva Definição operacional  Questões para entrevista 

Atores 
organizacionai

s, sociais e 

institucionais 

Indivíduos ou organizações privadas, 
públicas ou o próprio que estão 

envolvidas na cooperação de uma 

determinada inovação social 
(CORREA et al., 2016) 

Indivíduos, ONGs, associação 
de bairro, PMRO e outros 

atores que se envolveram e 

concorreram para a atual 
condição do guarda mirim em 

Rondônia. 

 Quem são os indivíduos e organizações 
que você destaca como importante na 

criação e manutenção do guarda mirim? 

 Como você descreveria o engajamento 

destes? 

 Você consegue descrever o 
comportamento antes e depois destes na 

participação do guarda mirim? 

Necessidades A inovação social deve ser Verificação da necessidade de  Por que surgiu a ideia do guarda mirim? 

http://www.ssireview.org/about/overview/
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sociais caracterizada pelos objetivos de 
mudanças a serem realizadas, 

observando a solução de um 

problema social que melhore 
condições de vida (CLOUTIER, 

2003) 

mitigação de problemas 
criminais envolvendo jovens e 

adolescentes, concorrendo para 

uma sociedade mais justa. 

Quais as necessidades que eram 
demandadas e a estrutura tradicional do 

estado não provia? 

 Há algum processo formal de identificação 
das necessidades que o guarda mirim 

supriria? 

 Quais as prioridades da guarda mirim? 

 Quais mudanças você indica que estão 
ocorrendo na Guarda Mirim? 

Processos de 

inovação 

A inovação social deve atender a dois 

requisitos relacionados ao processo: a 
diversidade de atores e a participação 

do usuário (CLOUTIER, 2003). A 

diversidade enfatiza a importância da 
cooperação entre os muitos atores 

envolvidos. A participação do usuário 

refere-se à participação ativa de 
indivíduos / organizações que 

representam essa dimensão. 

Compreende todas as fases do 
processo de inovação social 

(CORREA et al., 2016). 

Divisão das responsabilidades e 

a participação dos atores 
envolvidos nas atividades. 

Desde a criação da associação, 

possibilidade de liberação do 
policial para ser comandante, 

engajamento da comunidade e 

prefeituras, ou seja, do inicio 
até o final do processo de 

inovação. 

 

 Me descreva o processo do guarda mirim. 
diariamente, anual, atribuição de 

responsabilidades. 

 Quais habilidades são desenvolvidas nos 

alunos. 

 Como o guarda mirim dissemina inovação 

para outras regiões? 

Melhoria 

social 

A inovação social deve ser vista 

como uma oportunidade para 

encontrar respostas para múltiplas 
crises sociais, econômicas e 

ambientais que enfrentam as 

sociedades. São novas práticas 
através de iniciativas de inovação 

social, usando mecanismos de 

solidariedade local e reciprocidade 
que reconhecem novas estruturas de 

governança (PISANO; LANGE ; 

BERGER, 2015) 

Redução da exposição juvenil a 

criminalidade, melhoria na 

condição social e familiar dos 
egressos da guarda mirim e na 

comunidade local. 

 Quais mudanças na sociedade você destaca 

com a presença do Guarda Mirim? 

 Houve mudança na qualidade de vida? 

 Interesses coletivos foram reunidos? 

 Houve políticas emancipatórias? 

Pesquisador: Levar Gravador, e formulário para anotações. Evitar conduzir as respostas. 

Explicar os objetivos do trabalho ao entrevistado, esclarecer todos detalhes, e solicitar autorização 

para gravar a entrevista. 

 

 

APÊNDICE B 

 

Entrevistas Realizadas 

 

Entrevistada e razão da escolha 
Data, local e duração da(s) 

entrevista(s) 

 

E01 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Ariquemes, 10 anos de atividade 

policial militar e 6 anos à frente do projeto. 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h45min  

Local: Sede da Guarda Mirim – 

Ariquemes  

 
E02 

Presidente da Associação Guarda Mirim de 

Ariquemes (civil). Um ano na função 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h40min  

Local: Sede da Guarda Mirim – 

Ariquemes 

 

 

E03 

Comandante (Tenente Coronel) do 

Batalhão da Polícia Militar em Ariquemes, 

20 anos de atividade policial militar. 

Dia 08 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Ariquemes 
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E04 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Ji-Paraná, 29  anos de atividade 

policial militar e 20 anos à frente do projeto. 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h40min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Ji-Paraná  

 

 
E05 

Representante da Associação Guarda Mirim de 

Ji-Paraná (civil). Voluntário há dois anos no 

projeto. Ex-militar Exército Brasileiro 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Ji-Paraná 

 

 
E06 

Subcomandante (Capitão PM) do Batalhão da 

Polícia Militar em Ji-Paraná, 16 anos de 

atividade policial militar. 

Dia 21 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Ji-Paraná. 

 

 
E07 

Policial militar responsável pelo Projeto na 

cidade de Vilhena, 12 anos de atividade policial 

militar e 4 anos à frente do projeto. 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h50min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Vilhena 

 

 
E08 

Representante da Associação Agente Mirim de 

Vilhena (professora). Cinco anos de atuação 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h50min  

Local: Sede da Guarda Mirim – Vilhena 

 

E09 

Comandante (Tenente Coronel) do Batalhão da 

Polícia Militar em Vilhena, 23 anos de atividade 

policial militar. 

Dia 23 de maio de 2018 

Duração: 0h30min  

Local: Sede do Comando do Batalhão da 

Polícia Militar de Vilhena. 

 


