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“Sonhos são a expressão da alma, são intensos 

desejos geradores de motivação; É o que nos 

dá asas para voar, que nos deixa sem chão; É a 

nossa motivação pessoal, um verdadeiro 

mergulho no solo fértil da fé; É o que faz a 

vida se tornar interessante; É um convite ao 

infinito céu!” (Michelle Ramos) 



RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que tem a intenção de analisar os estímulos e ações 

que são aplicadas no desenvolvimento da motivação, considera-se que essa análise possa 

subsidiar reflexões e ações relacionadas ao tema motivação na Guarda Municipal de 

Fortaleza. O grupo escolhido para o estudo é formado por 10 servidores da Guarda Municipal 

de Fortaleza. O público-alvo do referido trabalho é composto Guardas Municipais de 

Fortaleza, tendo como objetivo geral, entender quais estímulos e ações promovem a 

motivação na instituição. O trabalho apresenta conceitos de motivação geral e motivação no 

ambiente de trabalho, descrevendo o histórico da Guarda Municipal de Fortaleza em sua 

estrutura organizacional e princípios mínimos e competências. A pesquisa é elaborada com 

base no método qualitativo, na forma de entrevista. As perguntas dirigidas ao entrevistado são 

divididas em duas partes: caracterização dos participantes e motivação no trabalho. A pesquisa 

teve caráter descritivo e exploratório: Descritivo, pois foram analisadas as características do 

grupo estudado, e estabelecida relação entre variáveis, utilizando técnicas padronizadas de 

coleta de dados; exploratório, pois teve o objetivo de entender o problema, aprimorar ideias e 

descobrir intuições.  

O trabalho expõe a necessidade de mais ações e estímulos que ampliem a motivação dos 

Guardas Municipais de Fortaleza. Conclui-se que a Guarda Municipal de Fortaleza sofreu 

mudanças muitas delas positivas, como o aumento do efetivo, reformulação das atribuições e 

competências, implantação do plano de cargos e carreiras. Todavia, ainda percebe-se a 

dificuldade da instituição em motivar os servidores. 

 

Palavras-chave: Guarda Municipal de Fortaleza. Desenvolvimento da motivação. Motivação 

no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is result of a research that intends to analyze the incentive and actions that are 

applied in the development of the motivation, it is considered that this analysis can support 

reflections and actions related to motivation theme in the Municipal Guard of Fortaleza. The 

group chosen for the study is formed by 10 serves of the Municipal Guard of Fortaleza. The 

target audience for this work is Municipal Guards of Fortaleza, with the general objective of 

understanding what stimuli and actions promote motivation in the institution. The work 

presents concepts of general motivation and motivation in the work environment, describing 

the history of the Fortaleza Municipal Guard in its organizational structure and minimum 

principles and competencies. The research is based on the qualitative method, like an 

interview. The questions to the interviewee are divided into two parts: characterization of the 

participants and motivation at work. The research had a descriptive and exploratory character: 

Descriptive, because the characteristics of the studied group were analyzed, and established 

relationship between variables, using standard techniques of data collection; exploratory, 

because it aimed to understand the problem, improve ideas and discover intuitions. The work 

exposes the need for more actions and incentives that increase the motivation of the 

Municipal Guards of Fortaleza. It is concluded that the Municipal Guard of Fortaleza has 

undergone changes, many of them positive, as the increase of the effective, reformulation of 

the attributions and competences, implantation of the plan of positions and careers. However, 

the institution's difficulty in motivating the servers is still noticeable. 

 

Keywords: Municipal Guard of Fortaleza. Development of motivation. Motivation in the 

work environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Em um universo organizacional cada vez mais globalizado é natural as organizações 

públicas e privadas procurem vantagens competitivas a fim de proporcionar uma melhor 

experiência de atendimento a seu público, sejam eles clientes de organizações privadas, seja 

ele um cidadão comum, no caso de organizações públicas. As organizações que conseguem 

manter seus funcionários ou servidores motivados têm maiores chances de ter um melhor  

ambiente de trabalho, obter uma maior produtividade e alcançar um bom nível de atendimento 

a públicos específicos. 

  Para Wagner (2012), a motivação é a energia que o indivíduo dispõe para realizar uma 

tarefa. O autor reforça a ideia anterior, admitindo que um indivíduo muito motivado abandona 

a sua maneira habitual para aprender novas coisas, melhora seu desempenho futuro e 

proporciona ajuda a seus colegas de trabalho quando houver um desequilíbrio na distribuição 

das tarefas. Além disso, o autor afirma que os gestores que tem funcionários motivados 

podem conseguir o dobro de produtividade no trabalho. 

 Colaborando com a conceituação de motivação, Newstrom (2008), afirma que a 

motivação no trabalho é um conjunto de forças interna e externa que ajuda os indivíduos a 

adotarem certos comportamentos que geralmente não se direcionam para realização de metas 

organizacionais, além de ser uma combinação de fatores psicológicos do indivíduo. 

 Diante do contexto procuramos explorar o tema da motivação no trabalho relacionado 

aos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza, essa delimitação do tema foi necessária 

para que a pesquisa pudesse ser melhor investigada. 

 Segundo Sampieri (2006), uma pesquisa pode ter diversos motivos, podendo ajudar na 

solução de problemas sociais, construir novas teorias ou produzir questões de pesquisa. O que 

alguns consideram ser relevantes para uma pesquisa pode não ser para outros. Em relação a 

isso, a opinião das pessoas podem ser diferentes. No entanto, é possível estabelecer uma série 

de critérios para avaliar a utilidade de um estudo proposto, os quais, evidentemente, são 

flexíveis e jamais exaustivos. 

 

1.1. Justificativa 

 

 Partindo desse pressuposto, elaboramos um trabalho que buscou entender quais 

estímulos e ações promovem a motivação dos servidores da Guarda Municipal de Fortaleza, 

apresentando conceitos, definições e dados necessários para a análise posterior. Sabemos que 
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é de suma importância para a sociedade termos servidores públicos motivados, pois nos dias 

de hoje a prestação de serviço de segurança é cada vez mais essencial. A sociedade exige o 

retorno dos impostos pagos por ela aos cofres públicos municipais. Diante disto, ela busca a 

satisfação de suas necessidades de segurança, objetivando melhor qualidade de vida. 

 Atualmente nos deparamos com uma crescente violência. De acordo com o Mapa da 

Violência (2016) os homicídios por arma de fogo vêm crescendo em Fortaleza. No período 

entre 2004 e 2014 tivemos um aumento de mortalidade provocada por arma de fogo de 

380,1%. Neste cenário, Fortaleza é a segunda capital do país mais violenta nesse quesito, 

perdendo somente para a cidade de São Luiz cujo o índice de violência foi de 404% nesses 10 

anos de análise. Para se ter uma ideia maior da dimensão do quanto isso é grave, a 

mortalidade no Brasil no mesmo período teve aumento de apenas 5,4%. Diante disto, além de 

uma maior estrutura para o trabalho é necessário a melhoria do desempenho e produtividade 

dos servidores, urgindo a necessidade de servidores altamente motivados.  

 Outro impulso para realização desse trabalho é a necessidade de se desenvolver um 

tema pouco explorado na comunidade acadêmica. Em nossa procura por materiais de 

consulta, encontramos pesquisas sobre motivação e alguns trabalhos relacionados a Guarda 

Municipal de Fortaleza. Todavia, apresenta-se com um certo ineditismo a ideia desenvolvida 

neste trabalho de se desenvolver a motivação geral e específica junto a Guarda Municipal de 

Fortaleza. Tivemos como base científica livros de comportamento organizacional, de 

metodologia do trabalho científico, trabalhos acadêmicos, documentos oficias e uma pesquisa 

qualitativa de campo no modelo de entrevista presencial com os Guardas Municipais de 

Fortaleza. 

  

1.2. Objetivo geral 

 

 Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo geral analisar os estímulos e as ações 

aplicadas em prol do desenvolvimento da motivação no trabalho dos Guardas Municipais de 

Fortaleza.  

 

1.3. Objetivos específicos 

 

 E como objetivos específicos: 

a) entender a motivação no ambiente de trabalho; 
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b) identificar quais os estímulos ampliam a motivação dos servidores da Guarda 

Municipal de Fortaleza; 

c) descrever ações que ampliam o desenvolvimento da Motivação no ambiente de 

trabalho da Guarda Municipal de Fortaleza; e 

d) entender o processo motivacional existente no desenvolvimento do trabalho da 

Guarda Municipal de Fortaleza. 

  

1.4. Os capítulos  

 

 O trabalho está dividido em seis capítulos. No primeiro capítulo temos a “introdução”. 

No segundo capítulo, falamos sobre a “Motivação no trabalho”, este capítulo é dividido em 

dois subcapítulos: 1. “Definindo motivação” em que se procura entender o conceito de 

motivação, primeiramente investigando o significado da palavra motivação, depois 

apresentando os diversos conceitos de motivação, segundo conceituados autores acadêmicos; 

2. “Teorias motivacionais”, neste segundo subcapítulo é apresentado a teoria das necessidades 

de Abraham Maslow e a teoria dos dois fatores de Frederick herzberg. 

 No terceiro capítulo, “Conhecendo a Guarda Municipal de Fortaleza” são apresentados 

três subcapítulos: 1. “Da criação da Guarda Municipal de Fortaleza aos dias de hoje”, neste 

subcapítulo, retratamos a criação da Guarda Municipal em 1959 e toda evolução ao longo dos 

anos até o momento presente; 2. “A estrutura organizacional da Guarda Municipal” neste 

subcapítulo é exposto a regulamentação da organização (níveis hierárquicos) e estrutura da 

Guarda Municipal de Fortaleza; 3. “princípios mínimos e competência da Guarda Municipal 

de Fortaleza” em que são mencionados os princípios mínimos de atuação das Guardas 

Municipais e as competências das Guardas Municipais Brasileiras. 

 O quarto capítulo refere-se a “Metodologia da pesquisa” que é subdividido em cinco 

subcapítulos: 1. “Estrutura do trabalho” onde apresentamos todas as fases componentes do 

trabalho e as pesquisas a ele relacionadas; 2. “Caracterização dos participantes” em que  

caracterizamos os entrevistados quanto ao sexo, idade, escolaridade e cargos que 

desempenham atualmente nesta instituição municipal; 3. “Equipamentos e instrumentos de 

pesquisa” neste subcapítulo, descrevemos os tipos de equipamentos que foram utilizados na 

pesquisa, além de descrever a estrutura local em que as entrevistas onde foram realizadas; 4. 

“Sequências e etapas da construção da pesquisa” em que esclarecemos a elaboração das 

perguntas da entrevista, as datas e a forma como foram realizadas. 
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 No quinto capítulo, “Análise dos resultados” tratar-se-á de dois subcapítulos: 1. 

“Composição da amostra”, descrevendo-se o público-alvo realizou a entrevista; 2. “Análise da 

pesquisa” onde interpretamos os dados gerados pela pesquisa, a fim de responder aos 

objetivos geral e específico do presente trabalho. 

 No sexto capítulo, “Considerações finais” faz-se um sobre estímulos e as ações que 

podem ampliar o desenvolvimento da motivação no trabalho dos Guardas Municipais de 

Fortaleza fundamentado na leitura de livros, artigos, monografias e documentos pertinentes ao 

assunto em questão, além da pesquisa em foma de entrevistas colhidas junto aos Guardas 

Municipais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Neste capítulo, será abordado sobre os conceitos e definições da motivação, suas 

características etimológicas e as visões de autores renomados sobre a motivação geral e 

específica. 

 A teoria das necessidades de Abraham Maslow e a Teoria dos dois fatores de Frederick 

Herzberg também serão esclarecidas neste capítulo. 

 

2.1. A motivação no trabalho: definição e conceitos 

 

 Conforme a etimologia, motivação é o ato ou efeito de motivar, exposição de motivos 

ou causas, conjunto de fatores, os quais agem entre si, e determinam a conduta de um 

indivíduo (móbil+ações). Motivar é dar motivo a, causar, despertar o interesse por (aula, 

conferência, atividade, etc.), ou alguém, incitar, mover, estimular. Motivo – causa, razão, fim, 

intuito. (FERREIRA, 2010).  Diante desse conceito entendemos que é possível identificar que 

o significado para motivação pode ter diversas interpretações. Sendo um ato, efeito ou fator 

de se motivar. 

 O significado na psicologia, na fonética, na morfologia e na semântica da palavra 

motivação é explicada com excelência por Houaiss (2009) em seu dicionário ele afirma que, 

“Motivação” é um substantivo feminino que significa:  

 a) ato ou efeito de motivar, 

 b) motivo, causa; 

 c) palavra que tem sentido (linguístico ou não), a relação de semelhança  (lógica ou 

analógica), que pode ocorrer entre o significante e o significado; 

 Na psicologia: conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, 

uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento própria da atividade individual. 

 Na fonética a linguagem da palavra “motivação” ocorre quando se pretende que a 

forma do significado linguístico se assemelhe à coisa representada na língua, por exemplo na 

onomatopeia. Na morfologia a linguagem da palavra “motivação” ocorre entre palavras da 

língua (de caráter interno), causada especificamente pelos processos de derivação e 

composição. Na semântica a linguagem da palavra “motivação” ocorre especialmente em 

linguagem figurada quando se relacionam palavras da língua semelhantes em um ou mais 

sentidos, etimologia “motivar” + -ção sinônimo variável, sinonímia de causa, antônimo de 

desmotivação. 
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 Maximiliano (2012) afirma que as palavras “motivo”, a “motivação”, o “movimentar” 

e “motor” têm a mesma origem e expressam a mesma ideia: a palavra que vem do latim 

motivus, algo que se movimenta. A palavra motivação indica as causa e motivos que geram 

diversos comportamentos, podendo está motivado para estudar, trabalho, sair com a família 

ou mesmo está motivado a ficar em casa assistido uma série de televisão. Portanto a 

motivação é a energia que movimenta o comportamento humano. 

 Outra definição é o conceito de motivação como um processo responsável pela 

intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços de alguém para alcançar 

determinada meta, ou objetivo. Reduzindo o significado de motivação aos objetivos 

organizacionais, veremos que temos três elementos chaves em nossa definição, são eles: a 

intensidade, a direção e a persistência.  

 A intensidade é o quanto de esforço a pessoa despende, é o elemento que a maioria das 

pessoas se refere quando falamos de motivação, mas de nada adianta ter uma grande 

intensidade se ela não tiver uma direção favorável a organização. Portanto, precisamos 

considerar a qualidade do esforço, tanto quanto sua intensidade.  

 A motivação tem uma dimensão de persistência, medindo quanto tempo a pessoa 

consegue manter o seu esforço. Os indivíduos motivados se manterão nas tarefas até que seus 

objetivos sejam alcançados. (ROBBINS, 2010). 

 Além dos conceitos organizacionais há também uma diversidade de conceitos que são 

abordados pela psicologia, assim teremos uma maior dimensão do quanto é vasta a discussão 

sobre os conceitos da motivação humana e como cada autor expõe suas definições. 

 Para Krench & Crutchfied (1959 apud TODOROV & MOREIRA, 2005, p. 122), “Um 

motivo é uma necessidade ou desejo acoplado com a intenção apropriado”. “A propriedade 

básica dos motivos é a energização do comportamento” (KIMBLE & GARMEZY, 1963 apud 

TODOROV & MOREIRA, 2005, p. 122). 

 Segundo Ray (1964 apud TODOROV & MOREIRA, 2005, p. 122), 

 

“Um exame cuidadoso da palavra (motivo) e de seu uso revela que, em sua 

definição, deverá haver referência a três componentes: o comportamento de um 

sujeito; a condição biológica interna relacionada; e a circunstância externa 

relacionada”. 

 

 De acordo com Atkinson (1964 apud TODOROV & MOREIRA, 2005, p.122), “Pode-

se falar em uma teoria da motivação e significar uma concepção coerente dos determinantes 
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contemporâneos da direção, do vigor e da persistência da ação”. “Motivação: o termo geral 

que descreve o comportamento regulado por necessidade e instinto com respeito a objetivos”. 

(DEESE, 1964 apud TODOROV & MOREIRA, 2005, p. 122). 

 Por último, relata Bzuneck (2004 apud TODOROV & MOREIRA, 2005, p. 123), 

 

“A motivação tem sido entendida ora como fator psicológico, ou conjunto de fatores, 

ora como um processo. Existe um consenso generalizado entre os autores quando à 

dinâmica desses fatores psicológicos ou do processo, em qualquer atividade humana. 

Eles levam a uma escolha, instigam, fazem iniciar um comportamento direcionado a 

um objetivo […]”. 

 

 A partir das definições e conceitos citados neste tópico podemos delimitar de forma 

clara e objetiva as ações acadêmicas realizadas com intuito de identificar os fatores 

motivacionais inseridos diariamente, acompanhando de forma pragmática as variadas nuances 

comportamentais. 

 

2.2. Teorias motivacionais 

 

 A partir da década de 50 (cinquenta) foram formuladas diversas teorias que 

desenvolveram o conceito de motivação. Hoje alguns críticos questionam a eficácia dessas 

teorias, apesar dos questionamentos elas continuam sendo estudadas e aplicadas nas 

organizações, norteando estudos de novas teorias contemporâneas. 

 Neste trabalho utiliza-se o conceito de duas teorias amplamente difundidas no estudo 

comportamental: A teoria da hierarquia das necessidades, de Abraham Maslow e a teoria dos 

dois fatores, de Frederick Herzberg. 

 

2.2.1. Teoria das necessidades de Abraham Maslow 

 

 A Teoria das necessidades é uma das mais estudadas entre as teorias motivacionais, ela 

é um item “obrigatório” para os livros antigos e modernos que tratam do comportamento 

humano e motivação. Essa teoria procura explicar quais fatores ou estímulos motivam as 

pessoas. 

 Estudar a teoria de Frederick Maslow é entender o interior do ser humano. Segundo o 

Maslow existe uma hierarquia das necessidades humanas, essas necessidades são alocadas 

numa pirâmide, na qual são divididas em cinco categorias (figura 01), que são: 
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a) necessidades básicas ou fisiológicas: necessidade de alimentos, água, oxigênio, 

descanso, e outras necessidades orgânicas; 

b) necessidades de segurança e seguridade: necessidade de manter o trabalho, 

ameaça a integridade física e a sobrevivência; 

c) necessidades sociais, relacionamento e de pertencimento: necessidades de ter 

amigos, do afeto e aceitação de grupos sociais. 

d) necessidades de estima: estar satisfeito consigo mesmo, realização, autonomia e 

status, reconhecimento e competência; e 

e) necessidades de autorrealização: necessidade se usar todo seu potencial, usando 

seu talento e habilidades para o autodesenvolvimento e realização própria.  

 

Figura 01: Pirâmide da hierarquia das necessidades de Masloow. 

 Fonte: http://www.psicosmica.com/2012/06/psicologia-humanista.html. 

 

 Segundo Robbins (2010), a teoria de Masllow explica que, apesar de as necessidades 

não poderem ser totalmente preenchidas, as que forem sendo satisfeitas não motivarão mais. 

Portanto, na medida que uma delas é atendida a próxima é dominante. O indivíduo move-se 

para o topo da hierarquia. Assim, para Masllow, para motivar alguém é necessário saber em 
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que nível de hierarquia a pessoa se encontra no momento e focar a satisfação naquele nível ou 

patamar imediatamente superior.  

 “Quanto mais elevado o nível de reclamações e frustrações, mais elevado é o nível de 

vida de um indivíduo e, possivelmente, mais desenvolvida a organização em que se trabalha” 

(MASLOW, 1973 apud COSTA &  HESKETH, 1980, p.60). 

 Entende-se então, que o ato indignar-se é a ferramenta que o individuo utiliza para 

percorrer caminho que irá levá-lo a satisfação.  

 Costa & Hesketh (1980 p. 60) em sua dissertação ratifica a ideia de Maslow e diz: 

 

“Assim, sendo melhorando-se as condições dentro de uma organização, é se se 

esperar uma elevação no nível das reclamações, e não o término delas, isto não 

significa que os sujeitos irão reclamar mais, mas sim, que irão se preocupar e 

mostrar-se frustrados com problemas de natureza hierarquicamente superior.” 

 

 A fim de citar as possíveis reclamações e características de cada categoria de 

necessidade, Costa & Hesketh operacionalizam os conceitos que representam cada nível de 

hierarquia. Baseado em (Maslow, 1954, 1973; Goodman, 1968; Graham e Balloun, 1973; 

Porter, 1961; Lollar, 1973). Costa & Hesketh descrevem os cindo níveis de hierarquia de 

Maslow assim: 

 Nível básico ou fisiológico: são as reclamações que o indivíduo faz quando se sentir 

em perigo de vida, fadiga, fome, sede, más condições de moradia, falta de ar devida a 

problemas de ventilação ou ao tipo de trabalho, falta de conforto pessoal, manifestação do 

desejo de um lugar de trabalho seco e aquecido, uma posição mais confortável para o corpo 

durante o trabalho, boas condições de saúde, melhor pagamento. Neste nível, as necessidades 

são, em sua maioria, multideterminadas, isto é, elas servem de canal para a satisfação de 

outras necessidades. 

 Nível de segurança e seguridade: são queixas relacionadas à segurança e estabilidade 

no trabalho, ao medo de ser despedido arbitrariamente a não poder planejar o orçamento 

familiar devido à falta de garantia quanto à permanência no trabalho, à arbitrariedade do 

supervisor com respeito a possíveis indignidades a que a pessoa venha a submeter para manter 

no emprego, à própria segurança física com relação a possíveis acidentes no trabalho, a uma 

assistência médica mais eficiente. 

 Nível social e de pertencimento: reclamações pela falta de amigos no emprego, pela 

falta de namorado (a) ou esposa (o), pela falta relações afetivas com outras pessoas, de modo 
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geral, por não pertencer a um grupo, dentro ou fora da organização, por não ter oportunidade 

de prestar ajuda aos colegas, por não receber ajuda dos companheiros de trabalho. 

 Nível de estima: aqui, as reclamações se referem, em sua maioria, à perda de 

dignidade, à ameaça ao prestígio, à autoestima e à vinda dos outros; os desejos orientados 

para realização de alguma coisa, para ter competência, para ter status, reconhecimento, 

atenção, importância, apreciação e a necessidade de confiar e de ser alguém no mundo. 

 Nível de autorrealização: as queixas podem ser relativas à ineficiência ou imperfeição 

do mundo para com as pessoas de um modo geral, à falta de verdade, À injustiça e à 

desonestidade. Neste nível de necessidade, os desejos estão voltados para perfeição, para 

aquilo que o indivíduo tem potencial para ser. 

 A teoria das necessidades de Maslow será de suma importância nas fases ulteriores 

deste trabalho, servirá de parâmetro na elaboração dos meios de pesquisa especificamente 

utilizados aqui para identificar as necessidades dos indivíduos da amostragem.  

 

2.2.2. Teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg 

 

 A teoria dos dois fatores foi desenvolvida por Frederick Herzberg, essa teoria baseia-se 

na crença de que a relação da pessoa com o trabalho é básica e de que essa atitude pode 

determinar seu fracasso ou o sucesso. Essa teoria também procura explicar quais fatores ou 

estímulos motivam as pessoas. 

 Com base em pesquisas, Herzberg e colaboradores produziram a teoria dos dois 

fatores. 

 Segundo essa teoria, os fatores motivadores no ambiente de trabalho são capazes de 

elevar a satisfação, mas não provocam insatisfação, enquanto os fatores higiênicos ou de 

insatisfação, quando são escassos são capazes de elevar a insatisfação no trabalho, mas não 

são capazes de gerar a satisfação. 

 Os fatores motivacionais quando elevados provocarão uma condição melhor de 

satisfação. São eles: 

 a) realização; 

 b) reconhecimento; 

 c) responsabilidade; 

 d) oportunidade de promoção; e 

 e) crescimento pessoal. 
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 Os fatores higiênicos ou de insatisfação quando escassos, a insatisfação aumento entre 

os trabalhadores, no entanto, quando elevamos o percentual desses fatores, eles não provocam 

insatisfação. 

 a) salário; 

 b) supervisão técnica; 

 c) condições de trabalho; 

 d) políticas, administração e procedimentos da empresa; 

 e) relações interpessoais com colegas de trabalho, com supervisores e com 

subordinados; 

 f) status; e 

 g) segurança. 

 A teoria dos dois fatores é de fácil entendimento, facilitando assim o trabalho dos 

gestores que a utilizam. Deve-se procurar manter os fatores higiênicos em níveis satisfatórios 

a fim de não causar insatisfações. 

 

Tabela 01: Teoria dos dois fatores de Herzberg. 

Teoria dos dois fatores de Herzberg  

Fatores motivacionais Fatores higiênicos ou de insatisfação 

Realização Salário 

Reconhecimento Supervisão Técnica 

Responsabilidade Condições de trabalho 

Oportunidade de promoção Politicas, administração e procedimentos da empresa 

O próprio trabalho Relações interpessoais com colegas de trabalho, 
supervisores ou com subordinados. 

Crescimento pessoal Status 

- Segurança 

Total de 6 fatores Total de 7 fatores 

Fonte: Adaptado de Hitt Michael (2007, p. 169). 

 

 Na (tabela 01) observa-se os dois fatores e seus subfatores, que norteiam a teoria de 

Herberg. 

 Citando Herzberg, Robbins (2010 p. 201) fala que: 

 

“[…] os fatores que levaram à satisfação no trabalho são diferentes daqueles que 

levam a insatisfação. Portanto, os gestores que procuram eliminar os fatores que 

geram insatisfação podem trazer paz, mas não necessariamente motivação aos 

funcionários. Eles apazíguam os funcionários, mas não motivam. Assim, as 
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condições em torno do trabalho, como a qualidade da supervisão, a remuneração, as 

políticas da empresa, as condições físicas de trabalho, o relacionamento com os 

outros e a segurança no emprego foram caracterizadas por Herzberg como fatores 

higiênicos”. 

 

 Posteriormente se verá a aplicabilidade do referencial teórico detalhado acima, 

servindo de pilar para a construção de ferramentas de pesquisa e coleta de informações 

imprescindíveis para a execução deste trabalho. 
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3. CONHECENDO A GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

  

 Neste capítulo, será abordado o surgimento da Guarda Municipal de Fortaleza, sua 

evolução, as mudanças verificadas, e as ações dos Gestores municipais em prol da categoria. 

 Iremos também explanar sobre, as várias gerações de servidores, os conflitos 

existentes ao longo dos anos, estrutura organizacional, os princípios mínimos e competências 

da Guarda Municipal de Fortaleza. 

  

3.1. Da criação da Guarda Municipal de Fortaleza aos dias de hoje 

 

 A Guarda Municipal de Fortaleza foi criada em 10 de julho de 1959 pela Lei Ordinária 

no 1.369, e sancionada pelo prefeito General Manuel Cordeiro Neto. Em 4 de junho de 1962 

foi regulamentada pelo Decreto no 2286 de 04 de julho de 1962. Sua sede localizava-se no 

parque das crianças no bairro centro (Figura 02).  

 

Figura 02: Primeira sede da Guarda Municipal de Fortaleza. 

Fonte: https://inspetorsergiogmf.blogspot.com.br/2017/11/a-etimologia-da-guarda-municipal-de.html.  

  

https://inspetorsergiog/
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 Na gestão do prefeito José Walter Cavalcante foi criado o Departamento de Vigilância 

Municipal, com base na Lei no 3.557, de 02 de julho de 1968, extinguindo assim, a Guarda 

Municipal de Fortaleza. 

 No governo do prefeito José Maria Barros Pinho cria-se a Guada Civil de Fortaleza e 

extingue o Departamento de Vigilância Municipal fundamentado pela Lei 6.038 de 05 de 

dezembro de 1985. Por força desta Lei origina-se um núcleo feminino, além dos 

departamentos do serviço pessoal, serviço de expediente e serviço de material, além do cargo 

de Diretor Geral na Guarda Civil de Fortaleza. 

 Em 29 de novembro de 1987 foi realizado o primeiro concurso para Guarda Civil 

(GC) de Fortaleza na gestão da prefeita Maria Luíza Fontenele onde foram ofertadas 450 

(quatrocentos e cinquenta) vagas, sendo 400 (quatrocentos) para homens e 50 (cinquenta) para 

mulheres. Antes disso, não era exigido concurso para adentrar no serviço público como 

Guarda Municipal. Segundo Santos (2009 p. 30), 

 

“Nas décadas de 1960,1970,1990, em um período de forte controle da sociedade 

pelo Estado, a Guarda de Fortaleza foi utilizada como aparelho de contenção do 

comércio ambulante, principalmente no centro da cidade, onde ficou conhecida 

pejorativamente como “Guarda do Rapa”, por cumprir ordens diretas dos Gestores 

do Município para: coibir, apreender e retirar das ruas todo e qualquer vendedor 

ambulante que não estivesse cadastrado no sistema municipal.” 

 

 Com o advento do novo concurso, a prefeita Maria Luiza retirou a missão de se 

trabalhar com a fiscalização de comércio ambulante, aos poucos, o apelido de “Guarda do 

Rapa” foi diminuindo, esse fator foi um motivador para os Guardas Municipais não desistirem 

da carreira. 

 A constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 

1988 em seu artigo 144 paragrafo 8o menciona que: os municípios poderão constituir Guardas 

Municipais destinada à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a 

lei.  

 Em 1990 a Lei Ordinária no 6.794, regulamenta o regime jurídico dos servidores 

municipais de Fortaleza, tendo em vista o dispositivo no art. 39, da Constituição Federal do 

Brasil e na Lei Complementar no 002, de 17 de setembro de 1990. 

 No governo do prefeito Juraci Vieira Magalhães é aprovada a Lei Complementar no 

004 de 16 de julho de 1991 que dispõe sobre a organização, finalidade, competência, estrutura 

organizacional básica da Guarda Municipal de Fortaleza. Ainda em seu primeiro mandato, o 
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prefeito Juraci Vieira Magalhães promulgou a Lei no 7.141 de 29 de maio de 1992, nela é 

instituído o plano municipal de cargos e carreiras (PMCC) dos servidores do município de 

Fortaleza, estabelecendo seus objetivos, diretrizes gerais para sua implantação e 

administração.  

 Ainda em 1992, foram aprovados os decretos municipais no 8.878 e 8.880 que  

disponha sobre o Regimento Disciplinar Interno (RDI) segundo, Santos (2009 p. 27) esses 

decretos foram utilizados por: 

 

“(15) anos e prejudicaram muito servidores, muitos sofreram processos 

administrativos por fatos, na melhor hipótese, inusitados tais como: está sem a 

cobertura (quepe), está sentado na cadeira do coletivo e não ceder o acento caso um 

superior hierárquico adentrasse no mesmo, botasse as mãos no bolso quando fardado 

em posição de descanso, não prestar continência a superior mesmo não estando de 

serviço. Com isso duas vertentes têm início: por um lado, a ideologia dos 

comandantes da época que ao serem reconhecidos como carrascos e impondo o 

medo, aderem à linguagem institucional de “caxias” mantendo os subalternos 

adestrados; por outro ângulo, uma forma de barrar a ascensão funcional daqueles 

que eventualmente poderiam contestar as ordens […]”. 

 

 No governo do prefeito de Antônio Cambraia é assinado o Decreto no 9.848 de 23 de 

abril de 1996, onde se estabelece a regulação da progressão e assessões funcionais do plano 

municipal de cargos e carreiras dos servidores municipais. 

 No primeiro ano de seu segundo mandato o prefeito Juraci Vieira Magalhães aprova a 

Lei n0 8.070 de 10 de outubro de 1997, sobre as denominações dos cargos e funções e suas 

respectivas quantificações. As vagas da Guarda Municipal foram distribuídas da seguinte 

forma: 300 (trezentas) vagas para Guardas Aspirantes; 215 (duzentas e quinze) vagas para 

Guardas de 1a classe; 439 (quatrocentas e trinta e nove) vagas para Guardas de 2a classe; 60 

(sessenta) vagas para Subinspetor Aspirante; 04 (quatro) vagas para Subinspetor de 1a classe; 

35 (trinta e cinco) vagas para Subinspetor de 2a classe; 40 (quarenta) vagas para Subinspetor 

de 3a classe; 16 (dezesseis) vagas para Inspetor de 1a classe; 03 (três) vagas para Inspetor de 

2a classe e 02 (duas) vagas para Inspetor de 3a classe totalizando 1.114 (mil cento e quatorze) 

vagas. 

 O prefeito Juraci Vieira Magalhães estabelece em Lei Ordinária no 8.608 de 26 de 

dezembro de 2001 em seu artigo 44o que: a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), órgão da 
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administração centralizada do poder executivo municipal, passa ser subordinada ao gabinete 

do prefeito. 

 Em 12 de agosto de 2002 é aberto o edital no 010 do concurso público para o 

preenchimento de 750 (setecentas e cinquenta) vagas, sendo 600 (seiscentas) para Guardas de 

2a classe e 150 (cento e cinquenta) para Subinspetores de 1a classe. Ainda nesse ano é 

aprovada a Lei no 8.692 de 31 de dezembro de 2002, que transfere o Núcleo de Ações de 

Serviços Públicos e de Cidadania e incorpora a Defesa Civil do município à Guarda 

Municipal de Fortaleza, integrante da estrutura administrativa do gabinete do prefeito. 

 A geração de Guardas Municipais advinda desse concurso produziu grandes 

mudanças, para Santos (2009, p. 35): 

 

“Esta geração ocasionou grandes modificações dentro da instituição e traz consigo 

uma predominância de acontecimentos positivos e negativos. Positivamente, um dos 

fatos mais significantes é a elevação do nível intelectual e profissional dos 

servidores. Do lado negativo, é a realização de forma inadequada de concurso 

público em seguir as prerrogativas de legalidade formal, burlando expressivamente a 

lei e o direito adquirido de servidores de carreira, que não tiveram suas progressões 

e promoções por tempo de serviço e merecimento, efetivado antes do concurso 

público.” 

 

 A Câmara municipal de Fortaleza aprova a Lei Ordinária n0 8.811 de 30 de dezembro 

de 2003 altera os quantitativos da Lei no 8.070, de 10 de outubro de 1997, ficando assim o 

quantitativo de vagas da Guarda Municipal: 30 (trinta) vagas para Agente Especial de 

Serviços Público; 200 (duzentas) vagas para Agente Municipal de Serviço Público e 

Cidadania; 658 (seiscentas e cinquenta e oito) vagas para Guardas de 1a classe; 639 

(seiscentas e trinta e nove) vagas para Guardas de 2a classe; 60 (sessenta) vagas para 

Subinspetor Aspirante; 154 (cento e cinquenta e quatro) vagas para Subinspetor de 1a classe; 

70 (setenta) vagas para Subinspetor de 2a classe; 252 (duzentas e cinquenta e duas) vagas para 

Subinspetor de 3a classe; 66 (sessenta e seis) vagas para Inspetor de 1a classe; 28 (vinte e oito) 

vagas para Inspetor de 2a classe e 12 (doze) vagas para Inspetor de 3a classe totalizando, 2.169 

(duas mil cento e sessenta e nove) vagas. 

 A Lei Complementar no 0019 de 08 de setembro de 2004 altera a Lei Complementar no 

004, de 16 de julho de 1991, bem, como a Lei no 8.811 de 30 de dezembro de 2003, que 

dispõe sobre a finalidade, competência, estrutura organizacional básica da Guarda Municipal 

de Fortaleza e cria o Sistema Municipal de Segurança, defesa Civil e Cidadania. Amplia-se 
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novamente o quantitativo de vagas para Guarda Municipal da seguinte forma: 30 (trinta) 

vagas para Agente Especial; 200 (duzentas) vagas para Agente Municipal de Serviço Público 

e Cidadania; 855 (oitocentas e cinquenta e cinco) vagas para Guardas de 1a classe; 639 

(seiscentas e trinta e nove) vagas para Guardas de 2a classe; 225 (duzentas e vinte e cinco) 

vagas para Subinspetor de 1a classe; 300 (trezentas) vagas para Subinspetor de 2a classe; 106 

vagas para Inspetor, totalizando 2.355 (duas mil trezentas e cinquenta e cinco) vagas. 

 Em 14 de setembro de 2005 a Lei no 8.955 instituí o dia do Guarda Municipal de 

Fortaleza. Fica determinado o dia 16 de julho de cada à comemoração, como forma de 

homenagem aos servidores públicos. Também em 2005 foi criado o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), posteriormente, a Guarda Municipal de 

Fortaleza passou a ser incluída no programa onde veio a ser beneficiada com os isentivos do 

projeto, como os cursos de educação à distância (EAD) e a bolsa formação. 

 Na gestão da Prefeita Luizianne Lins foi promulgada a Lei Complementar n0 0034 de 

18 de dezembro de 2006, modificando a Lei Orgânica da Guarda Municipal, Lei 

Complementar no 004, de 16 de junho de 1991, modifica pelas Leis Complementares no 0017, 

de 07 de junho de 2004, e no 0019, de 08 de setembro de 2004. Mais uma vez amplia-se o 

quantitativo de vagas, ficando assim: 30 (trinta) vagas para Agente Especial; 200 (duzentas) 

vagas para Agente Municipal de Serviço Público e Cidadania; 855 (oitocentas e cinquenta e 

cinco) vagas para Guardas de 1a classe; 959 (novecentas e cinquenta e nove) vagas para 

Guardas de 2a classe; 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas para Subinspetor de 1a classe; 300 

(trezentas) vagas para Subinspetor de 2a classe; 106 cento e seis) vagas para Inspetor, 

totalizando 2.675 (duas mil seiscentas e setenta e cinco) vagas. 

Ainda em 2006 a Prefeitura abriu concurso público para o preenchimento de 230 (duzentos e 

trinta) vagas de Guarda municipal, ao final do certame do concurso foram empossados 633 

(seiscentas e trinta e três) Guardas Municipais, em 10 de março de 2008 (figura 03). 
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Figura 03: Formatura dos Guardas Municipais de Fortaleza, em 2008. 

 Fonte: Imagem retirada da rede mundial de computadores (internet). 

 

 Em 2007, com a Lei Complementar n0 0037 de 10 de julho de 2007, institui-se o 

Regulamento Disciplinar Interno da Guarda Municipal de Fortaleza, nela se dispõe em seu 

título II sobre, hierarquia, disciplina, uso do uniforme, continência, comportamento do 

servidor, das recompensas, do direito de petição, já o título III, rege-se sobre as inflações e 

sanções disciplinares, no título IV fala-se sobre as normas gerais do procedimento disciplinar, 

e assim por diante, tendo o título XI sendo as disposições finais. 



31 

 A Lei Complementar no 0038 é promulgada também em 10 de julho 2007, ela aprova o 

plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) dos servidores da Guarda Municipal e Defesa 

Civil de Fortaleza, nela os capítulos são ordenados da seguinte forma: I. Disposições 

preliminares; II. Quadro de pessoal; III. Ingresso na carreira; IV. Desenvolvimento do servidor 

na carreira; V. Remuneração; VI. Jornada de trabalho; VII. Estruturara dos cargos, carreiras e 

salários; VIII. Enquadramento da matriz hierárquica e IX. das disposições finais e transitórias. 

A estrutura das carreiras, classes e cargos/ funções passa ser da seguinte forma (tabela 02): 

 

Tabela 02: Estrutura das carreiras, classes e cargos em 2007. 

Carreira Classe Cargo atual 

Segurança Pública 
 

C 
B 
A 

Inspetor 
Subinspetor 

Guarda Municipal 

Segurança Institucional Única Agente de Segurança Institucional 

Defesa Civil Única Agente de Defesa Civil 

Fonte: Diário oficial do município (DOM). Lei Complementar no 0038 de 10 de julho de 2007. Elaborada por 

 Michel Barreira. 

 

 O secretário de administração do município resolve baixar a Portaria no 63/2009 de 30 

de dezembro de 2009, que estabelece as diretrizes para a efetivação da segunda fase do 

enquadramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Guarda 

Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. 

 O secretário de administração do município baixar mais uma Portaria no 84/2011 de 20 

de julho de 2011, estabelecendo as diretrizes para concessão da 1a promoção por capacitação 

dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. 

 Com a Lei complementar no 0137, de 08 de janeiro de 2013 cria-se a Secretaria de 

Segurança Cidadã (SESEC), ficando a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza 

subordinada a ela.  

 O prefeito Roberto Cláudio regulamenta pelo Decreto no 13.130, de 29 de abril de 

2013 a organização, a estrutura, a distribuição de cargos e o funcionamento da estrutura 

administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. Ainda em 2013 é 

realizado um novo concurso para provimento de 1.000 (um mil) vagas, sendo 800 (oitocentas) 

para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino, previsto no Edital 14/2013 de 

19 de setembro de 2013. 

 Em 13 de dezembro de 2013 a Lei Complementar no 0154, Altera a Lei Complementar 

no 0038/07, que aprova o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Guarda 
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Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Institui a carga horaria de 240 (duzentos e quarenta) 

horas mensais, sendo 40 (quarenta) horas semanais efetivamente trabalhadas. 

 A Portaria no 001/2014 passa a regulamentar a carga horária do serviço operacional e 

administrativo, definindo o regime de escala no âmbito da Guarda Municipal e Defesa Civil 

de Fortaleza. 

 Em 2014, a Presidente da República Dilma Rousseff sanciona a Lei Federal no 13.022, 

de 8 de agosto de 2014. A lei cria o estatuto e institui normas gerais para as Guardas 

Municipais, disciplinando o paragrafo 8o do art. 144 da Constituição Federal. 

 Em 30 de dezembro de 2014 é sancionado o Decreto no 13.513, baseando na nova 

reforma administrativa encabeçada pela Lei Complementar no 0176 de 19 de dezembro de 

2014, nesse Decreto se dispõe sobre a estrutura organizacional, a distribuição e a 

denominação dos cargos em comissão dá Guarda Municipal de Fortaleza. 

 Em 2015, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) passa a exercer as competências de  

trânsito de forma concorrente, mediante convênio com a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Cidadania (AMC), estabelecido na Lei Complementar 0206, de 25 de julho de 2015. Tal lei, 

amplia ainda mais as funções do servidor. 

 A Lei Complementar no 0231, de 25 de maio de 2017, cria 16 (dezesseis) cargos de 

Inspetor no quadro permanente da Guarda Municipal de Fortaleza. Ainda em 2017, foi 

aprovado em plenário da Câmara Municipal de Fortaleza em 16 de agosto de 2017, a criação 

do Colégio da Guarda Municipal de Fortaleza, o projeto segue para a apreciação do prefeito 

Roberto Cláudio, se for aprovada a prefeitura fomentará uma nova conquista para os Guardas 

Municipais de Fortaleza como também para sua família e demais munícipes.  

 Analisando o histórico da instituição, através de diferentes momentos da gestão 

pública percebemos a contextualização de suas ações com as necessidades reais da sociedade 

e consequentemente a mutação do perfil de seus agentes através da dinâmica do tempo e dos 

acontecimentos sociais. 

 

3.2. A estrutura organizacional da Guarda Municipal de Fortaleza 

 

 O prefeito Roberto Cláudio regulamenta pelo Decreto no 13.513, de 29 de dezembro 

de 2014 a organização, a estrutura, a distribuição de cargos em comissão da Guarda Municipal 

de Fortaleza (GMF). 

 No Decreto diz: Considerando a reforma administrativa promovida pelo poder 

executivo municipal, encabeçada pela Lei Complementar no 0176, de 19 de dezembro de 
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2014, que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do poder executivo 

municipal. Considerando a necessidade de adequação da estrutura administrativa do poder 

executivo municipal. Considerando a necessidade de adequação da estrutura administrativa 

dos órgãos que integram a administração pública municipal, alinhando-as às politicas e 

estratégias de ação governamental, visando proporcionar a eficiência na prestação dos 

serviços públicos. Considerando que a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) é órgão 

integrante da administração direta do município de Fortaleza subordinado à Secretaria 

Municipal de Segurança Cidadã, tem como finalidade a proteção preventiva e ostensiva dos 

bens e instalações, a garantia dos serviços públicos municipais, bem como formular as 

politicas e as diretrizes gerais para segurança municipal, necessitando, portanto, ter sua 

estrutura administrativa alinhada às suas finalidades. 

 Decreta-se que: Art. 1o – Fica aprovada a estrutura organizacional da Guarda 

Municipal de Fortaleza (GMF), definida em seus níveis de hierarquia, da seguinte forma: 

 I – Direção Superior: 1. Diretor; 2. Diretor Adjunto. II – Assessoramento: 1. 

Assessoria jurídica; 2. Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 3. 

Assessoria de Informação e Conhecimento. III – Execução programática. 1. Coordenadoria de 

Inspetorias Cidadãs (COINSP): 1.1. Núcleo de Inspetoria Cidadã 1; 1.2. Núcleo de Inspetoria 

Cidadã 2; 1.3. Núcleo de Inspetoria Cidadã 3; 1.4. Núcleo de Inspetoria Cidadã 4; 1.5. Núcleo 

de Inspetoria Cidadã 5; 1.6. Núcleo de Inspetoria Cidadã 6; 1.7. Núcleo de Inspetoria Cidadã 

7. 2. Coordenadoria de Inspetorias Especializadas (COESP): 2.1. Inspetorias de Operações 

Especiais (IOPE); 2.2. Inspetoria de Proteção Urbana (IPROTUR); 2.3. Inspetoria de Proteção 

Ambiental (IPAM); 2.4. Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA); 2.5. Inspetoria de 

Segurança Escolar (ISE); 2.6. Inspetoria de Ciclopatrulhamento (ICICLO). 3. Armaria. IV – 

Execução Instrumental: 1. Coordenadoria Administrativo-Financeira (CAF); 1.1. Célula de 

Gestão Administrativa (CEGEAD); 1.2. Célula de Gestão Financeira (CEGEFI); 1.3. Célula 

de Gestão de Pessoas (CEGEPE); 1.3.1. Núcleo Biopsicossocial. 2. Célula de Tecnologia da 

Informação e comunicação. 
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Figura 04: Organograma da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) – Planejamento e Gestão – Organograma. 

  

 O Prefeito Roberto Cláudio, promulga a Lei Complementar nº 0176, de 19 de 

dezembro de 2014, que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder 

Executivo Municipal. Considerando a necessidade de adequação da estrutura administrativa 

dos órgãos que integram a Administração Pública Municipal, alinhando-as às políticas e 

estratégias de ação governamental, visando proporcionar a eficiência na prestação dos 

serviços públicos. Considerando que a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC) é 

órgão integrante da Administração Direta do Município de Fortaleza, que tem por finalidade 

definir e coordenar a execução das políticas, diretrizes e programas de segurança cidadã, de 

proteção e defesa civil, necessitando, portanto, ter a sua estrutura administrativa alinhada às 

suas finalidades. considerando, ainda, o disposto no caput do artigo 68 da Lei Complementar 

nº 0176, de 19 de dezembro de 2014. 

 Decreta-se que: art. 1 – Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal da Segurança Cidadã (SESEC), definida em seus níveis de hierarquia, da seguinte 

forma:  
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 I. Direção Superior: 1. Secretário. II. Gerência Superior: 1. Secretário-Executivo. III. 

Assessoramento: 1. Assessoria de Segurança Institucional; 2. Assessoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional; 3. Assessoria Jurídica; 4. Corregedoria; 5. Ouvidoria. IV. 

Execução Programática: 1. Coordenadoria de Políticas de Segurança Cidadã: 1.1. Célula de 

Programas de Segurança Preventiva; 1.2. Célula de Articulação Comunitária; 2. 

Coordenadoria de Mediação de Conflitos: 2.1. Célula de Mediação Escolar; 2.2. Célula de 

Mediação Cidadã. 3. Coordenadoria de Capacitação Permanente: 3.1. Célula de Ensino 

Presencial; 3.2. Célula de Ensino à Distância. 4. Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa 

Civil: 4.1. Coordenadoria de Ações em Defesa Civil; 4.1.1. Célula de Apoio à Vulnerabilidade 

Social; 4.1.1.1. Núcleo de Ações Preventivas; 4.1.1.2. Núcleo de Ações Comunitárias; 4.1.1.3. 

Núcleo de Ações Emergenciais. V. Execução Instrumental: 1. Coordenadoria Administrativo-

Financeira: 1.1. Célula de Gestão Administrativa; 1.2. Célula de Gestão Financeira; 1.3. 

Célula de Gestão de Pessoas. 2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

2.1. Célula de Análise de Sistemas; 2.2. Célula de Suporte Técnico de Comunicação. VI. 

Órgãos Hierarquicamente Subordinados: 1. Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). VII. 

Órgãos Colegiados: 1. Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). VIII. Conselhos 

Municipais Vinculados: 1. Conselho Municipal de Segurança Cidadã (CMSPC); 2. Conselho 

Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). 
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Figura 05: Organograma da Secretaria de Segurança Cidadã. (SESEC). 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) – Planejamento e Gestão – Organograma.  

  

 Realizando uma análise dos diversos cargos descritos no organograma Guarda 

Municipal de Fortaleza (figura 04) e no organograma (figura 05), obtemos uma percepção da 

identidade do caráter dinâmico desta instituição, assim como das peculiaridades e demandas 

diferenciadas concernentes a cada setor, e por consequência afetam de maneira significativa 

os padrões de motivação dos servidores. 

 

3.3. Princípios mínimos e competências da Guarda Municipal de Fortaleza 

 

 Em 2014, a Presidente da República Dilma Rousseff sanciona a Lei Federal no 13.022, 

de 8 de agosto de 2014. Na Lei em seu art. 3o é expressa que os princípios mínimos de 

atuação das Guardas Municipais são: I – proteção dos direitos humanos fundamentais, do 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; II – preservação da vida, redução do 

sofrimento e diminuição das perdas; III – patrulhamento preventivo; IV – compromisso com a 

evolução social da comunidade; e V – uso da força. 
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 No Capítulo III, em seu art. 4o da referida Lei é expresso que é competência geral das 

Guardas Municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e 

instalações do município. Os bens mencionados abrangem os de uso comum, os de uso 

especial e os dominiais. 

 No art. 5o fala-se das competências específicas das Guardas Municipais, são elas: I – 

selar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município; II – prevenir e inibir, pela 

presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais 

que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; III – atuar, preventiva e 

permanentemente, no território do município, para a proteção sistêmica da população que 

utiliza os bens, serviços e instalações municipais; IV – Colaborar, de forma integrada com os 

órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V – 

colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o 

respeito aos direitos fundamentais das pessoas; VI – exercer as competências de trânsito que 

lhes foram conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 

de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante 

convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; VII – proteger o patrimônio 

ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando 

medidas educativas e preventivas; VIII – cooperar com os demais órgãos de defesa civil em 

suas atividades; IX – interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas 

e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades; X – 

estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da união, ou de municípios vizinhos, por meio de 

celebração de convênios ou consócios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas 

integradas; XI – articula-se com órgãos municipais de politicas sociais, visando à adoção de 

ações interdisciplinares se segurança no município; XII – integra-se com os demais órgãos de 

poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das 

posturas e ordenamento urbano municipal; XIII – garantir o atendimento de ocorrências 

emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; XIV – 

encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando 

o local do crime, quando possível e sempre que necessário; XV – contribuir no estudo de 

impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de 

empreendimentos de grande porte; XVI – desenvolver ações de prevenção primária à 

violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de 

outros municípios ou das esferas estadual e federal; XVII – auxiliar na segurança dos grandes 

eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e XVIII – atuar mediante ações 
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preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participação de ações educativas 

com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a 

implantação da cultura de paz na comunidade local. 

 Finalizando o art. 5o remete que: no exercício de suas competências, a Guarda 

Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da 

União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas 

hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão 

descrito nos incisos do caput do art. 114 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal 

prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. 

 A importância da excelência na execução dos serviços realizados pelas Guardas 

Municipais pode ser percebida através de uma ampla perspectiva, sendo elencada na 

constituição de 1988. Na atual conjuntura social é indispensável, portanto, que nos 

dediquemos a valorização e consequente motivação, aplicadas continuamente, destes 

profissionais, objetivando o cumprimento dos ideais almejados em nossa Carta Magna,  

especialmente o princípio de dignidade da pessoa humana. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi elaborada com base no método qualitativo. Consistiu, no primeiro 

momento, numa entrevista ao grupo de servidores de modo apenas caracterizador, e no 

segundo momento o mesmo grupo foi abordado dele se colhendo informações no aspecto 

motivacional com o intuito de atender melhor os objetivos geral e específicos do presente 

trabalho, além de pesquisa bibliográfica e documental. 

 A pesquisa teve caráter descritivo e exploratório: descritivo, pois foram analisadas as 

características do grupo estudado e estabelecida relação entre variáveis, utilizando técnicas 

padronizadas de coleta de dados; exploratório, pois a dita pesquisa teve objetivo de entender o 

problema, aprimorar ideias e descobrir intuições, realizando um planejamento mais flexível 

com a utilização de referencial bibliográfico e documental, além pesquisa junto as pessoas do 

mencionado grupo. 

 

4.1. Estrutura do trabalho 

 

 A estrutura do trabalho foi construída a partir do entendimento adquirido com a leitura 

de livros de metodologia de pesquisa e comportamento organizacional, artigos com temas 

motivacionais, além de monografias com o temas relacionados à Guarda Municipal de 

Fortaleza. Foram feitas pesquisas documentais no Diário Oficial do Município de Fortaleza, 

para entender a instituição, Guarda Municipal de Fortaleza desde a sua criação até os dias de 

hoje. 

 Com esse conhecimento adquirido e com a orientação da Dra Ana Paula Pinho, foi 

decidido que seria feita uma pesquisa de campo na forma de entrevista. As perguntas 

elaboradas no questionário da entrevista tiveram o intuito de responder aos objetivos geral e 

específico deste trabalho. A quantidade e teor das perguntas foram decidas pelo autor com 

aval da orientadora. Foi considerada a quantidade de tempo necessária para elaborar e aplicar 

a pesquisa, como também a questão dos deslocamentos necessários. 

 

4.2. Caracterização dos participantes 

 

 Os participantes foram selecionados de forma objetiva a partir dos seguintes 

requisitos: 1. Ser Guarda Municipal de fortaleza; 2. Está em pleno exercício de suas funções; 

3. Autorizar a entrevista. De forma subjetiva com o intuito de proporcionar maior qualidade 
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foram exigidos os seguintes requisitos: 1. Ser realizada por ambos os sexos; 2. Ter uma boa 

amplitude de idade na pesquisa; 3. Ter como escolaridade mínima do ensino médio. 4. Inserir 

na amostra os três cargos: Inspetor, subinspetor e Guarda; inserir na amostra Guardas que 

trabalham e/ou trabalharam nas células administrativas, inspetorias cidadãs ou inspetorias 

especializadas. 

  

Tabela 03: Sexo x Quantidade de Guardas entrevistados. 

Sexo Quantidade 

Feminino 03 Guardas Municipais 

Masculino 07 Guardas Municipais 

Total 10 Guardas Municipais 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Na entrevista, como podemos verificar na (tabela 03), foram selecionados 03 (três) 

Guardas municipais do sexo Feminino e 07 (sete), do sexo masculino totalizando 10 (dez) 

Guardas Municipais de Fortaleza entrevistados. A quantidade se assemelha proporcionalmente  

ao quantitativo de agentes que atuam hoje na Guarda Municipal de Fortaleza. 

 Os participantes do grupo entrevistado tinham idade entre 25 (vinte e cinco) à 54 

(cinquenta e quatro) anos, aparentemente gozando de plena saúde física e mental, a amostra 

proporciona uma visão tanto do mais jovens quanto dos mais experientes (tabela 04). 

 

Tabela 04: Idade x Quantidade de Guardas entrevistados. 

Idade Quantidade 

25 01 

29 01 

31 01 

33 01 

34 01 

42 01 

43 01 

50 01 

53 01 

54 01 

Total 10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 
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 Com relação ao nível de escolarização dos participantes, tivemos uma amostra 

bastante qualitativa como mostra a (tabela 05). Verifica-se que há ótimo grau de escolaridade 

entre os entrevistados: sendo 02 (dois), com nível médio completo, 02 (dois) com o nível 

superior incompleto, 05 (cinco) com nível superior completo e 01 (um) entrevistado com 

nível superior completo e especialização. 

 

Tabela 05: Nível de formação escolar x Quantidade de Guardas. 

Escolaridade Quantidade 

Ensino Médio Completo 02 

Ensino Superior Incompleto 02 

Ensino Superior Completo 05 

Ensino Superior com Especialização 01 

Total 10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 A seleção dos entrevistados com relação ao cargo que ocupa, atualmente na Guarda 

Municipal de Fortaleza foi distribuída da seguinte forma (tabela 06): 07 (sete) Guardas 

Municipais, 01 (um) Subinspetor e 02 (dois) inspetores. Proporção também semelhante a que 

se vê na instituição. 

 

Tabela 06: Cargos x Quantidade de Guardas entrevistados. 

Cargos Quantidade 

Guarda 07 

Subinspetor 01 

Inspetor 02 

Total 10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

4.3 Equipamentos e instrumentos, custos e local de pesquisa 

 

 Na pesquisa de campo, no formato de entrevista, foram usados os seguintes 

equipamentos e instrumentos: 1. Um celular Moto G4; um aplicativo que contempla um 

gravador de voz; formulário impresso com as perguntas de forma ordenada; Papel e caneta 

para anotações; e Notebook para transcrição do conteúdo gravado. 
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 Foi necessário, também, dinheiro para os custos de locomoção até os locais das 

entrevistas. Procurou-se locais adequados para a realização das entrevistas onde pairasse o  

silêncio e houvesse privacidade a fim de proporcionar melhores condições de trabalho. 

 

4.4. Sequências e etapas da condução da pesquisa 

 

 O questionário da pesquisa foi elaborado com 03 (três) peguntas de caracterização dos 

participantes e 10 (dez) perguntas que buscam responder aos objetivos geral e específico do 

trabalho. As peguntas foram abertas com liberdade de respostas para os participantes. O 

tempo foi ilimitado para as respostas. As entrevistas foram gravadas com a permissão dos 

entrevistados.  

 O período de realização da pesquisa teve incio no dia 16 de outubro de 2017 e seu 

encerramento no dia 02 de novembro de 2017 conforme (tabela 07). A entrevista que utilizou 

menos tempo, teve a duração de 5 minutos e 24 segundos de áudio, enquanto a que teve o 

maior tempo, durou 19 minutos e 25 segundos. A soma dos tempos dos áudios totalizou 1 

hora 47 minutos e 5 (s) segundos. 

 

Tabela 07: Data das entrevistas x Quantidade de Guardas entrevistados x Tempo das 

entrevistas. 

Data Quantidade Tempo 

16/10/2017 01 06:35 s 

17/10/2017 - 08:10 s 

17/10/2017 02 11:01 s 

23/10/2017 01 10:39 s 

27/10/2017 - 12:51 s 

27/10/2017 02 05:24 s 

30/10/2017 01 19:25 s 

31/10/2017 - 05:47 s 

31/10/2017 02 08:35 s 

02/11/2017 01 18:38 s 

Total 10 01:47:05 s 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 As perguntas foram feitas na mesma sequência para todos os entrevistados e de forma 

direta, havendo intervenções do entrevistador quando, de alguma forma, o entrevistado não 
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escutava, ou não entendia a pergunta. Nesta ocasião, o entrevistador repetia em um tom mais 

elevado, falando mais pausadamente. 

 As entrevistas foram realizadas nos locais de trabalho dos entrevistados, com a 

permissão dos mesmos, antes ou depois do horário de trabalho, no intervalo para o almoço, 

sem prejuízo ao andamento do serviço. Também foram realizadas entrevistas na residência do 

próprio servidor que foi avisado com a devida antecedência. 

 A pesquisa tem caráter de confidencialidade no que diz respeito ao conteúdo das 

entrevistas, tendo como base a resolução no 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 

1996). 
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5. RESULTADOS 

  

 Tendo como objetivo geral analisar os estímulos e as ações aplicadas em prol do 

desenvolvimento da motivação no trabalho dos Guardas Municipais de Fortaleza. Foi 

elaborado e aplicado um questionário no formato de entrevista aos servidores. 

 Nesta pesquisa, procurou-se ouvir a opinião dos entrevistados para entender as 

demandas e percepções que o trabalho tende a obter conforme seus objetivos. Construiu-se 

tabelas com uma cesta de afirmações das perguntas.  

  

5.1. Entendo a motivação no ambiente de trabalho da GMF 

 

 Procurando entender a motivação no ambiente de trabalho da Guarda Municipal de 

Fortaleza, pedimos para alguns Guardas Municipais responderem o que era motivação no 

ambiente de trabalho. Os servidores indicaram diversos fatores como sendo os responsáveis 

pela aludida motivação, totalizando 19 (dezenove) fatores e 29 (vinte e nove) afirmações.  

 As respostas que obtidas podem dar um direcionamento para o entendimento da 

questão. Para um dimensionamento melhor comparamos as respostas dos entrevistados com a 

teoria dos dois fatores, de Herzberg. Classificou-se os fatores motivacionais e higiênicos de 

Hesberg, e também os fatores motivacionais afirmativos dos entrevistados sobre a motivação 

no ambiente de trabalho. Ao fazer comparação entre as duas situações chegou-se as 

conclusões a respeito dos fatores motivacionais expressas a seguir:  

 Para Herzberg fatores motivadores da motivação no trabalho são: Realização no 

trabalho; reconhecimento; Responsabilidades; oportunidade de promoção; os relacionados ao 

próprio trabalho; e o crescimento pessoal. Inserimos dentro dos fatores motivacionais, de 

Herzberg aqueles que os entrevistados indicaram como sendo motivação, tais como: Gostar 

daquilo que faz; ter identificação com a profissão; trabalha feliz; ser reconhecido por parte 

dos gestores; ter colegas que gostem do que o você faz; ser um Guarda que resolve os 

problemas da melhor maneira possível; ter oportunidade de crescimento profissional; e 

proporcionar um bom desempenho no trabalho. 

 Na mesma ideia, Herzberg, relata que os fatores higiênicos são: Salário; supervisão 

técnica; condições de trabalho; políticas, administração e procedimentos da empresa; relações 

interpessoais com colegas de trabalho, com supervisores e com subordinados; status; e 

segurança. Enquadramos novamente dentro dos fatores de Herzberg, os higiênicos. Os fatores 

restantes que os entrevistados indicaram como sendo motivação no ambiente de trabalho, são 
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eles: Trabalhar recebendo um bom salário; usufruir de uma boa estrutura no local de trabalho; 

ter um ambiente (sadio) limpo para trabalhar; ter equipamentos para o trabalho; ter políticas 

de valorização para o servidor; ter um bom relacionamento com os gestores; ter um clima de 

sintonia e harmonia com a equipe de trabalho; ter um bom relacionamento com os colegas de 

trabalho; ter interação, companheirismo e espírito de equipe; trabalhar em um local que lhe 

permita ter segurança; e ter presença, orientação e apoio dos gestores. 

 Para o Guarda Municipal: “A motivação dentro do ambiente de trabalho, ela também 

tá ligada a fatores de identificação com a profissão, veja bem, se você faz uma atividade que 

você não gosta, você vai ter uma extrema dificuldade de encontrar a motivação, de encarar 

aquela jornada de trabalho.” (Sigiloso). 

 Outra indicação, sobre o que seria a motivação é relatada da seguinte forma: 

 

“É você ter um ambiente sadio para trabalhar, né? Principalmente com os colegas. É 

preciso você ter um bom relacionamento com sua chefia a sua chefia ter o 

reconhecimento do seu trabalho, ele dá um retorno, ele dá apoio, do jeito que você 

faz a sua parte, ter a contrapartida do seu chefe, isso traz uma certa motivação […]” 

(Sigiloso). 

  

  Na tabela (08) confrontamos os fatores motivacionais de Herzberg com os fatores que 

motivam os entrevistados no ambiente de trabalho. 

 

Tabela 08: Teoria dos fatores motivacionais de Herzberg x Fatores motivacionais pesquisados 

x Quantidade de afirmações que indicam motivação. 

Teoria dos dois fatores de 

Herzberg – fatores motivacionais 
Fatores motivacionais no 

ambiente de trabalhos dos 

Guardas 

Quantidade de afirmações que 

indicam motivação 

Realização Gostar daquilo que faz 04 

Se identificar com a profissão 02 

Trabalhar feliz 02 

Reconhecimento Ter reconhecimento por parte dos 
Gestores 

02 

Ter reconhecimento por parte dos 

colegas de trabalho 
01 

Responsabilidade Resolver os problemas da melhor 

maneira possível 
01 

Oportunidade de promoção Ter oportunidade de crescimento 

profissional 
01 

O próprio trabalho Ter um bom desempenho no 
trabalho 

01 
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Crescimento pessoal - - 

Total de 06 fatores Total de 08 fatores Total de 14 afirmações 

Fonte: Hitt Michael (2007, p. 169) e a Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel 

Barreira. 

 

 Na comparação vemos que, 11 (onze) das afirmações dos entrevistados estão ligadas 

aos fatores de realização e reconhecimento, enquanto outras 03 (três) afirmações estão ligadas 

à responsabilidade, à oportunidade de progresso ou promoção e ao próprio trabalho. Em 

obediência aos quesitos da (tabela 08) que versa sobre motivação e fatores pertinentes, com 

referência ao requisito “crescimento pessoal” não foi observado, junto aos entrevistados 

nenhuma afirmação. 

 Percebe-se então, que a Guarda Municipal de Fortaleza tem que analisar todos estes 

fatores a fim de construir soluções que tragam maior satisfação no ambiente de trabalho  

sobretudo, o estímulo a realização das atividades e o reconhecimento por parte dos Gestores 

do trabalho realizado. 

 Realizou-se uma segunda comparação (tabela 09), onde confrontou-se os fatores 

higiênicos de Herzberg com os fatores que motivam os entrevistados no ambiente de trabalho. 

Em seguida, procuramos encaixar os 07 (sete) fatores higiênicos de Herzberg com outros 11 

(onze) fatores e 15 (quinze) afirmações que motivam os entrevistados no ambiente de 

trabalho. 

 

Tabela 09: Teoria dos fatores higiênicos de Herzberg x Fatores motivacionais pesquisados x 

Quantidade de afirmações que indicam motivação. 

Teoria dos dois fatores de 

Herzberg – Fatores higiênicos 
Fatores motivacionais no 

ambiente de trabalhos dos 

Guardas 

Quantidade de afirmações que 

indicam motivação 

Salário Trabalhar recebendo um bom 

salário 
03 

 

Condições de trabalho 
Ter um ambiente sadio (limpo) para 

trabalhar. 
01 

Ter equipamentos para o trabalho 01 

Usufruir de infraestrutura no local 

de trabalho 
01 

Políticas, administração e 

procedimentos da instituição 
Promover políticas de valorização 

para o servidor 
01 

 

 

Relações interpessoais com colegas 

de trabalho, com supervisores e 

Ter um bom relacionamento e 

gestores compreensivos 
02 

Ter um clima de sintonia e 

harmonia com a equipe de trabalho 
01 
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subordinados Ter um bom relacionamento com os 

colegas de trabalho 
01 

Ter interação, companheirismo e 

espírito de equipe 
01 

Status - - 

Segurança Trabalhar em um local que lhe 

proporcione segurança 
01 

Supervisão técnica Ter presença, orientação, retorno e 

apoio dos gestores 
02 

Total de 07 fatores Total de 11 fatores Total de 15 afirmações 

Fonte: Hitt Michael (2007, p. 169) e a Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel 

Barreira. 

 

 Analisando a (tabela 09) que trata sobre os fatores higiênicos da motivação, vemos 

que, as relações interpessoais dos colegas de trabalho com os supervisores e subordinados é o 

fator que tem o maior número de afirmações, tendo um total de 05 (cinco); Em segundo, vêm 

empatados com 03 (três) afirmações os fatores salário e condições de trabalho; logo após, vêm 

o item relativo à supervisão técnica com 02 (duas) afirmações; e finalizando temos os itens 

“segurança” e “políticas, administração e procedimentos da empresa” com apenas uma 

afirmação. Quanto ao fator relacionado ao “status” previsto na tabela em estudo, ao ser levado 

para apreciação dos entrevistados, destes não se obteve nenhuma afirmação. 

 Portanto, apesar dos fatores higiênicos segundo Herzberg, não serem capazes de 

provocar a satisfação no trabalho, eles poderão levar os servidores motivados a uma 

desmotivação. Então é de suma importância, que sejam melhorados todos esses fatores para 

mantermos nossos servidores motivados. 

 Em seguida, pediu-se que o entrevistado respondesse como ele percebe um Guarda 

motivado, tivemos um total de 21 (vinte e uma) percepções e 23 (vinte e três) afirmações, 

como vemos na (tabela 10). 

 

Tabela 10: Percepção de um Guarda motivado, segundo os Guardas entrevistados. 

Percepção de um Guarda motivado Quantidade de afirmações 

Atende bem o cidadão 01 

Dedicado ao trabalho 01 

Fala bem da instituição 01 

Faz o que ama 01 

Mostra competência  01 

Não tem como saber 01 

Pontual 01 
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Prioriza o cidadão 01 

Procura se capacitar 01 

Tem boa apresentação individual 01 

Tem orgulho da instituição 01 

Trabalha atento 01 

Trabalha feliz 01 

Trabalha com determinação 01 

Trabalha com expectativas de melhoria 01 

Trabalha com sembrante de tranquilidade  01 

Trabalhar em equipe 01 

Trabalha sem reclamar 01 

Ultrapassa seu horário de trabalho sem reclamar 01 

Utiliza o fardamento padronizado 03 

Visa crescimento em parceria com a instituição 01 

 Total de percepções = 21 Total de afirmações = 23 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Segundo um dos entrevistados, um Guarda motivado é: “Um Guarda que trabalha 

feliz, com expectativas de melhorias e sem tá somente desempenhando função, sem tá 

pensando só na própria proteção dele, mas também na proteção das outras pessoas.” 

(Sigiloso). 

 Para um segundo entrevistado um quando motivado seria: 

 

“Já quando você identifica um Guarda Municipal bem uniformizado, uma boa 

postura, com um bom tratamento ao cidadão você já identifica ali, que ali já se trata 

de um profissional motivado. […] a parte interna você só vai descobrir se você 

conviver com aquela pessoa, mas a primeiro modo assim, a primeira vista eu diria 

que a apresentação do uniforme” (Sigiloso) 

 

 Portanto, a opinião de um Guarda Municipal entrevistado, acerca da motivação no 

ambiente de trabalho é bastante variável, difere de um entrevistado ao outro. Todavia, 

podemos observar que todos os itens na (tabela 10) estão inseridos nas percepções possíveis 

que caracterizam um Guarda motivado. 

 Em seguida, pedimos para que os entrevistados descrevessem como eles percebiam a 

desmotivação de um Guarda Municipal em suas atividades rotineiras. Obteu-se um total de 24 

(vinte e quatro) percepções e 37 (trinta e sete) afirmações de como seria um Guarda 

desmotivado (tabela 11). Verificou-se que aumentou o número de percepções, no total 24 

(vinte e quatro) ao comparamos com a percepção de Guardas motivados no total 21 (vinte e 
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uma), já as afirmações tiveram um aumento expressivo, com 37 (trinta e sete) percepções de 

Guardas desmotivados, contra 23 (vinte e três) de Guardas motivados. 

 

Tabela 11: Percepção de um Guarda desmotivado, segundo os Guardas entrevistados. 

Percepção de um Guarda desmotivado Quantidade de afirmações 

Abandona o posto 01 

Atrapalha o serviço do companheiro 01 

Está no estado de conformismo 01 

Não atende bem o cidadão 01 

Não é assíduo 02 

Não é pontual no trabalho 02 

Não está atento ao trabalho 01 

Não interage com as pessoas no ambiente de trabalho 02 

Não respeita a hierarquia 01 

Não tem boa apresentação pessoal 03 

Não tem boa higiene pessoal 02 

Não tem compromisso de escutar 01 

Não tem compromisso com a instituição 02 

Não tem espírito de equipe 02 

Não tem interesse pela instituição 01 

Não tem preparo físico 01 

Não tem não tem vontade de trabalhar 01 

Não utiliza o fardamento padronizado 04 

Omite-se na prestação de ajuda 01 

Reclama 02 

Tem espírito negativo no trabalho 02 

Tem mal comportamento no trabalho  01 

Trabalha com desídia 01 

Visa somente dinheiro 01 

Total de percepções = 24 Total de afirmações = 37 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Verifica-se que a não utilização do fardamento padronizado, boa apresentação e 

higiene pessoal se destacam entre as afirmações da percepção de um Guarda desmotivado. 

Um dos entrevistados relata como ele percebe um Guarda desmotivado: “Pronto, através do 

uniforme primeiramente e em seguida sua higiene pessoal, né? Da polidez, da sua polidez.” 

(Sigiloso). 

 Um segundo entrevistado quando perguntado, percebeu assim, um Guarda 

desmotivado: “É simples né é o cara que sempre tá encostado, ele nunca se habilita a ajudar a 
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não ser que seja solicitado, quando ele é solicitado ele reluta, né? Ele nunca tá pronto para dar 

informação […]” (Sigiloso). Essa percepção do Guarda Municipal deixa claro que a gestão 

tem que superar ainda muitos desafios, a fim de proporcionar soluções que anulem esses 

comportamentos relacionadas ao negativismo, a falta interação com a equipe de trabalho e 

pessoas. 

 

5.2. Identificando os estímulos que ampliam a motivação na GMF 

 

 Com o intuito de identificar os estímulos que ampliam a motivação, indagou-se aos 

entrevistados tal problema, os servidores indicaram algumas necessidades como sendo fatores 

que poderiam ampliá-las. Foram encontradas 13 (treze) necessidades e 25 (vinte e cinco) 

afirmações que poderiam ampliar a motivação. Vejamos o que falou um dos entrevistados, 

segundo ele: 

 

“Valorização do profissional, condições de trabalho, melhores condições de trabalho, 

questão salarial também que é importante. Ninguém trabalha somente por amor, né? 

Tem que se juntar as duas coisas, você gostar do que faz, ter orgulho do que faz 

juntamente com a remuneração e a questão de equipamentos também, porque devido 

a área que a gente trabalha, tem que ter equipamentos os EPIs, né?”. (Sigiloso). 

 

 Desta vez, o autor resolveu comparar a Teoria das necessidades de Maslow com a 

Necessidades relatadas pelos Guardas Municipais que foram entrevistados, conforme a  

(tabela 12). 

 

Tabela 12: As necessidades que ampliam a motivação dos Guardas segundo os servidores 

entrevistados inseridas na teoria das necessidades de Maslow. 

Teoria das necessidades de Maslow Necessidades que ampliam a motivação Quantidade de 

afirmações 

Necessidades fisiológicas  Necessidade de aumento salarial 05 

Necessidade de um local para trabalhar 01 

Necessidade de cumprimento do PCCS 01 

Necessidades de segurança Necessidade ter de equipamentos 05 

Necessidade de aumento do efetivo 01 

Necessidade de aumento dos 

investimentos na GMF 
01 

Necessidades sociais e de pertença Necessidade de apoio da PMF 01 

Necessidade de pertencer a uma 01 
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instituição mais profissional e menos 

politica 

Necessidades de estima Necessidade de reconhecimento do 

trabalho pelos Gestores 
02 

Necessidade de valorização profissional 02 

Necessidade de aplicação da meritocracia 01 

Necessidades de autorrealização Necessidade de ter um melhor nível de 

Capacitação 
03 

Necessidade de crescimento profissional 01 

Total de necessidades = 5 Total de necessidades motivacionais = 13 Total de afirmações = 25 

Fonte: Hitt Michael (2007, p. 166) e a Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel 

Barreira. 

 

 Verificando a (tabela 12), após inserirmos as necessidades dos Guardas Municipais 

entrevistados na Teoria das necessidades de Maslow, notou-se que, o que poderia ampliar a 

motivação dos entrevistados seria o atendimento das seguintes necessidades: Necessidades 

fisiológicas e de segurança com 07 (sete) afirmações cada, necessidades estima com 5 (cinco) 

afirmações, necessidades de autorrealização com 04 (quatro) afirmações e as necessidades de 

pertença com duas afirmações. 

 Podemos concluir, que as necessidades dos Guardas Municipais se encontram em 

maior volume na base da pirâmide hierarquia de Maslow, tendo as necessidades fisiológicas e 

de segurança com que juntas somam 14 (quatorze) afirmações, quase metade das afirmações 

das necessidades, que totalizam 25 (vinte e cinco). Sendo assim, é imprescindível apresentar 

soluções que preencham tais necessidades para que tenhamos cada vez menos demandas de 

atendimento as necessidades básicas. 

 Para complementar o entendimento, pediu-se a opinião dos entrevistados sobre quais 

atividades de qualificação no trabalho estimulariam-lhes a motivação. Foram citados diversos 

cursos, tiveram destaque: cursos em geral, cursos de reeducação profissional e curso de 

mediação de conflitos, os três com 03 (três) afirmações cada. O curso de língua estrangeira 

com 2 afirmações veio logo a seguir com os demais cursos com 01 (uma) afirmação cada. 

Além dos cursos, atividades do acompanhamento funcional que fossem preventivas; avaliação 

funcional preventiva; palestras e workshops; um entrevistado afirma que só em ser 

contemplado já ajudaria a se sentir motivado, já outro afirma que não tem tantas, como mostra 

na (tabela 13). 
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Tabela 13: Atividades de qualificação que estimulam o Guarda a ser motivado, segundo os  

servidores entrevistados. 

Atividades de qualificação que estimulam o Guarda a ser 

motivado 
Quantidade de afirmações 

Atividades de acompanhamento funcional preventivo 01 

Avaliação funcional preventiva constante 01 

Curso de defesa pessoal 01 

Curso de etiqueta 01 

Curso de gestão de pessoas 01 

Curso de línguas estrangeiras  02 

Curso de mediação de conflitos 03 

Curso de reeducação profissional 03 

Curso de segurança no trabalho 01 

Curso de segurança privada patrimonial 01 

Curso de trânsito  01 

Cursos administrativos 01 

Cursos com EPIs 01 

Cursos contínuos 01 

Cursos em geral  03 

Cursos operacionais 01 

Não tem tantas 01 

Palestras e workshops 01 

Ser contemplado com os cursos 01 

Total de atividades de qualificação =  18 e uma negativa Total de afirmações = 26 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 No total, denotou-se 18 (dezoito) atividades de qualificações e uma negativa, foram 

realizadas 26 (vinte e seis) afirmações pelos entrevistados. Diante da nona pergunta da 

entrevista o servidor respondeu da seguinte forma:  

 

“Cursos, palestras, cursos operacionais, também cursos administrativos, não só 

operacional, curso também de mediação, por exemplo o curso de idioma […] há sim 

cursos, mas acredito que não abrange todas as pessoas não abrange todo o efetivo, 

né? Então no caso, as vezes há um investimento maior na parte operacional naqueles 

que realmente se deparam com situações na rua, corriqueiras e esquecem outras, 

outro efetivo que fica numa parte patrimonial, acredito que deveria haver um amplo 

atendimento na questão de qualificação para todo efetivo […]” (Sigiloso). 

 



53 

 Outra questão importante que foi observada por um dos entrevistados foi as atividades 

que poderiam ser feitas pelo acompanhamento funcional, Hoje chamado de Núcleo 

Biopsicossocial. Quando foi perguntado sobre quais atividades de qualificação de trabalho te 

estimulam a ser motivado, o entrevistado respondeu da seguinte foma: 

 

“[…] deveria ter uma atividade mais próxima do servidor, por parte deles, nos 

próprios postos como é que tá a qualidade de trabalho aqui? Como é que tá a 

qualidade do ambiente, fazer um trabalho de psicologia, porque na Guarda tem 

muita gente com problema psicológico meu filho, de baixa estima, isso cria 

animosidade entre as turmas, são muitas diferenças sociais e intelectuais, 

principalmente depois que a turma de 2002 (corrigindo) 2008 entrou, houve esse 

choque, agente notou, eu notei isso muito forte na Guarda, então essa atividade do 

acompanhamento funcional junto do  servidor, deveria existir, eu acho que ajudaria 

na motivação, porque ele se sentiria acompanhado […]” (Sigiloso). 

 

 Podemos concluir que é necessária uma presença maior do núcleo biopsicossocial nos 

postos realizando um trabalho preventivo constante, a fim de minimizar fatos como o relatado 

na citação acima. 

 

5.3. Descrevendo as ações que ampliam a motivação na GMF 

 

 Pediu-se ao entrevistado que descrevesse as ações que são aplicadas hoje pela Guarda 

Municipal de Fortaleza que ampliam o desenvolvimento motivacional no ambiente de 

trabalho. Um dos entrevistados foi bem direto, respondendo da seguinte forma: “Não conheço 

nenhuma ação, não chegou a mim essa ação não, estou a 09 (nove) anos e nunca vi chegar 

essa ação próximo de mim, se tem, deve ter chegado em outros setores.” (Sigiloso). A (tabela 

14) mostrar as ações aplicadas hoje pela que ampliam a motivação do Guardas Municipais 

segundo os próprios Guardas entrevistados. 

 

Tabela 14: Ações aplicadas pela GMF para ampliar a motivação segundo os Guardas 

entrevistados. 

Ações aplicadas pela GMF para ampliar a motivação dos 

Guardas 
Quantidade de afirmações 

Ações isoladas 1 

Ações do núcleo psicossocial não preventivas 1 

Cursos oferecidos 2 
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Há relatos que existe 2 

Na prática não vejo 3 

Nenhuma 2 

Nunca participei 1 

Poucas, quase inexistente 1 

Ações realizadas pelas inspetorias (IPROTUR, ISA e ITERM). 1 

Total de relatos de ações = 5 e de 4 negativas Total de afirmações = 14 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Ficou claro nas entrevistas que poucas ações são realizadas pela Guarda Municipal de 

Fortaleza, como afirma um segundo entrevistado: “Efetivamente no dia a dia que alcance de 

fato quem tá no posto trabalhando, nenhuma até agora. Mas assim, você escuta falar, já ouvi 

falar, mas não participei e não fui convidada pra nada.” (Sigiloso). 

 Entretanto, um terceiro candidato relata que apesar de quase inexistente, algumas 

ações são realizadas: 

 

“Olha, dentro da Guarda Municipal de Fortaleza estímulo pra motivação, ele é quase 

inexistente, não existe essa motivação, essa busca pela motivação, embora nós 

tenhamos algumas ações isoladas como por exemplo, essas campanhas de combate 

ao câncer de mama onde os servidores são chamados a partilhar dessas informações 

das mulheres, o mês das crianças onde os servidores são chamados a levarem os 

seus filhos para dentro da instituição, eu acredito que são bons momentos que a 

instituição tem, embora sejam ainda muito pequenos, né?” (Sigiloso). 

 

 Fica claro que a Guada Municipal deve ampliar as ações; as coordenadorias podem 

trabalhar em conjunto para que essas ações cheguem a todos os Guardas, além de aperfeiçoar 

as ações, pode-se ampliar o “feedback” entre os Guardas e a Gestão e vice-versa, pois esse 

tipo comunicação foi muito reclamado entre os entrevistados. 

 Solicitou-se que o entrevistado descrevesse quais ações a Guarda Municipal de 

Fortaleza poderia tomar para ampliar os estímulos motivacionais do Guardas Municipais de 

Fortaleza. Os entrevistados citaram 20 (vinte) ações que a Guarda Municipal poderia tomar, 

sendo ainda realizadas 31 (trinta e uma) afirmações, como mostra na (tabela 15). 

 

Tabela 15: Ações que poderiam ser tomadas pela GMF para ampliar a motivação, segundo os 

Guardas entrevistados. 

Ações que poderiam ser tomadas pela GMF para ampliar a 

motivação 
Quantidade de afirmações 
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Ampliar a atuação da assessoria de impressa 01 

Ampliar investimentos em capacitação 01 

Aplicar a meritocracia 01 

Construir uma identidade para instituição 01 

Incentivar o servidor 01 

Melhorar o sistema de trabalho dos Gestores 01 

Nomear novos servidores para uma melhor alocação dos Guardas 

(Gds) 
01 

Oferecer apresentações, palestras e workshops 01 

Oferecer benefícios sociais 01 

Oferecer cursos de capacitação para os Gestores 01 

Oferecer cursos de capacitação para os Guardas 05 

Oferecer elogio funcional quando o Guarda desemprenhar um 

trabalho relevante 
01 

Oferecer equipamentos  06 

Oferecer melhores salários  02 

Oferecer oportunidades de crescimento dentro da instituição 01 

Oferecer orientação aos servidores sobre respeito 01 

Ouvir o servidor 02 

Criar de projetos que tragam benefícios aos servidores 01 

Planejar de um melhor ambiente de trabalho 01 

Valorizar o servidor 01 

Total de ações = 20 Total de afirmações = 31 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 As ações que tiveram o número maior de afirmações foram: A ação de oferecer 

equipamentos com 06 (seis) afirmações, e a ação de ofertar cursos de capacitação para 

Guardas Municipais que obteve 05 (cinco) afirmações. Um entrevistado relata diretamente  

duas ações da seguinte forma: “Além de oferecer cursos de capacitação, melhoria dos 

equipamentos da gente […]” (Sigiloso). 

 Um segundo entrevistado ressalta que a Guarda não é um órgão desmotivado, mas que 

existem alguns grupos são, sua resposta mais completa foi feita da seguinte forma: 

 

“Eu acredito se ela trabalhasse muito a questão de recursos trabalhistas, sabe. Por 

exemplo equipamentos, a nossa instituição eu acredito de um modo geral eu não a 

vejo como uma instituição desmotivada, se você me perguntasse assim, (nome do 

entrevistado) a Guarda é um órgão desmotivado? Eu diria que não, no entanto, a 

gente tem alguns grupos que são realmente desmotivados por várias razões, né? 

Inclusive pela questão da educação financeira que é o trabalhador geral do Brasil 

que tem dificuldade as vezes de lidar com aquilo que ganha”. (Sigiloso). 
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 Conclui-se que é necessário que sejam implantadas mais ações para melhorar a 

motivação de grande parte da instituição. 

 

5.4. Entendendo o processo motivacional existente no desenvolvimento do trabalho da 

GMF 

 

 Primeiramente procurou-se saber quanto tempo o servidor trabalhava na instituição. 

Procuramos também entender em que época o servidor começou a fazer parte da instituição; 

qual foi o concurso que ele logrou êxito. Será que nesses anos de trabalho ocorreu-lhe  

acontecimento que impactasse sua motivação para o serviço? O servidor que entrou agora se 

sente motivado? E o servidor que já está há anos na instituição contínua motivado? Na (tabela 

16) verifica-se a associação entre ano do concurso, tempo de serviço prestado na Guarda 

Municipal de Fortaleza e a quantidade de entrevistados. Percebe-se que a amostra contempla 

os concursos que foram realizados em 1988, 2002, 2008 e 2015. É verificado que 08 (oito) 

dos entrevistados têm de 02 (dois) à 16 (dezesseis) anos de serviço prestado, apenas dois 

servidores têm de 29 (vinte e nove) à 30 (trinta) anos de idade. Verifica-se então a vitalidade 

da amostra. 

 

Tabela 16: Ano do concurso x Tempo de serviço x Número de Guardas entrevistados 

Ano do concurso Tempo de serviço Quantidade 

1988 29 Anos < 30 Anos 02 

2002 15 Anos < 16 Anos 01 

2008 09 Anos < 10 Anos 04 

2015 02 Anos < 03 Anos 03 

Total - 10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Logo depois, questionou-se se o entrevistado se sentia motivado, foi pedido também 

que ele justificasse sua resposta. Como se mostra na (tabela 17), 03 (três) servidores se sentem 

motivados, vejamos o relato de um desses 03 (três) entrevistados quando perguntado se sente 

motivado: “[…] sobre o ponto de vista de se fazer o que gosta eu diria que sim, que me sinto 

motivado, dos recursos que a instituição me dispõe eu asseguraria que são suficientes pra eu 

despertar dentro de mim uma motivação de vir trabalhar todos os dias”. (Nome sigiloso). 
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 Além do depoimento deste servidor, houve dois depoimentos de servidores que se 

dizem motivados eles afirmam que se sentem motivados porque gostam do que fazem no 

trabalho. 

 

Tabela 17: Guardas motivados x Quantidade de Guardas entrevistados. 

Guardas motivados Quantidade 

Sim 03 

Não 06 

As vezes 01 

Total 10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Em contrapartida, 06 (seis) servidores afirmam que não se sentem motivados, eles 

utilizam diversas justificativas, entre elas estão: A falta de valorização pessoal (melhores 

salários), desigualdade salarial entre os Guardas; falta de equipamentos: Equipamentos de 

proteção individual (EPIs), armamento; falta de suporte e reconhecimento por parte de 

gestores na GMF, além de entraves políticos. Segundo um dos entrevistados: 

 

“[…] eu já trabalhei motivado antigamente, eu acredito que também por iniciar na 

carreira, muitos sonhos, muitas expectativas, muitas esperanças também, mas chega 

um momento que você não enxerga mais essa esperança e você, de um certo modo 

se desmotiva, mas não por conta do trabalho, não por conta do papel que você 

desempenha, mas por contra desse entrave politico que a gente sofre na Guarda 

Municipal de Fortaleza”. (Nome sigiloso). 

 

 Ainda aconteceu de um servidor responder que se sentia motivado às vezes. Ele relata 

que: “Pra mim a questão da motivação é multifatorial, então é tem, tem parâmetros que me 

deixam motivada a trabalhar e outros não, como eu trabalhei no setor privado então existe pra 

mim a questão da estabilidade”. (Nome sigiloso). 

 Entendeu-se então, que parte dos Guardas não se sente motivada, enquanto uma parte 

menor ainda se diz motivada. Devemos considerar esses fatores e procurar corrigir os erros 

citados pelos Guardas, a fim de se ter um profissional mais motivado para desempenhar suas 

funções. Ganha o servidor, instituição e a sociedade. 

 Na décima e última indagação da entrevista foi perguntado ao servidor como ele 

planeja a vida profissional na Guarda Municipal de Fortaleza. 05 (cinco) entrevistados têm 

planos pessoais dentro da Guarda Municipal de Fortaleza, 03 (três) afirmam que pretendem 
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prestar outro concurso, mas enquanto estiverem aqui têm projetos pessoais, dois não têm 

planos dentro instituição, como verificamos na (tabela 18). 

 

Tabela 18: Planos de vida na GMF, segundo os Guardas entrevistados. 

Planeja sua vida na GMF? Quantidade de afirmações 

Sim  05 

Se não passar em outro concurso 03 

Não  02 

Total  10 

Fonte: Entrevista com o Guardas Municipais de Fortaleza. Elaborada por Michel Barreira. 

 

 Quando indagado um dos Guardas Municipais responde assim: 

 

“Eu planejo fora da Guarda Municipal e já venho tentando é porque ainda eu não 

conseguir […] meu interesse é literalmente sair da Guarda da Municipal, não tenho 

interesse em subir para Subinspetor, para Inspetora não tenho o menor interesse 

porque não vejo vantagem nenhuma aí, não vejo nenhuma vantagem nisso, uma 

instituição que ela não te motiva a você chegar numa chefia dessa.” (Sigiloso). 

 

 Em contraponto, um segundo Guarda respondeu da seguinte forma: 

 

“Os planos que eu faço para Guarda Municipal, eles são muito ligados a questão da 

satisfação […] essa busca ela é constante, né? Ela nunca para, até porque a gente 

agora vai ter que trabalhar até mais tempo do que antes e tudo então, ainda tem 

muito tempo pra mim aposentar, então até lá eu quero, se eu não passar em um outro 

concurso, né? Eu pretendo desenvolver mais ainda essa satisfação profissional, pra 

que eu possa ter o reconhecimento institucional e consequentemente ter um salário 

melhor, essa seria a resposta que eu lhe daria nesse presente momento.” (Sigiloso). 

 

 As afirmações tiveram os seguintes motivos: Os Guardas que afirmaram que 

planejavam a sua vida dentro da Guarda relatam: o primeiro, pretende ter crescimento pessoal 

dentro da instituição; o segundo, pretende continuar na instituição, mas no momento está 

acomodado; o terceiro pretende continuar na Guarda prestando um bom serviço até a 

aposentadoria; o quarto, pretende permanecer na Guarda e realizar um serviço de qualidade 

com esperança de reconhecimento e realização dos sonhos; e o quinto, pretende trabalhar na 

Guarda Municipal de Fortaleza em uma área profissional que goste pode ser a jurídica e 

pretende continuar se capacitando e esperar por um reconhecimento financeiro. Já servidores 
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que afirmaram que, se não passar em outro concurso tem planos dentro da Guarda, afirmaram 

o seguinte: o primeiro, relata que se eu não passar em outro concurso, pretende se desenvolver 

profissionalmente, visando reconhecimento institucional e consequentemente ter um melhor 

salário; o segundo, pretende prestar concursos, mas enquanto permanecer quer contribuir da 

melhor forma possível, se capacitar, cumprir os seus deveres, comandar no futuro; o terceiro 

afirma que enquanto estiver desempenhando a função de Guarda pretende se capacitar e 

enriquecer o currículo. Já os que relataram que não planejam sua vida profissional dentro da 

GMF, afirmaram o seguinte: o primeiro, relata que não quero seguir carreira na Guarda, mas  

sou grato à instituição; e o segundo diz que planeja fora da Guarda Municipal de Fortaleza, a 

instituição não motiva a seguir carreira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta monografia, se propôs analisar os estímulos e as ações aplicadas em prol do 

desenvolvimento da motivação no trabalho dos Guardas Municipais de Fortaleza. Buscou-se 

organizar um entendimento que ao longo do trabalho foi adquirido com a leitura de livros, 

artigos, monografias e documentos. 

 A fim de reforçar esse entendimento dos estímulos e ações, baseou-se na teoria 

comportamental da motivação, utilizamos teorias de autores renomados como Maslow e 

Herzberg, mostramos como foi ao longo dos anos a evolução da Guarda Municipal de 

Fortaleza, suas conquistas e suas dificuldades, utilizamos também uma pesquisa no formato 

de entrevista, para ter uma opinião fiel sobre questões comportamentais dos servidores. 

 Ao longo dos anos percebeu-se que a Guarda Municipal de Fortaleza sofreu uma série 

de mudanças, muitas delas, positivas. O engrandecimento da instituição foi uma delas com 

aumento do efetivo. Outra mudança positiva ocorreu com a mudança das atribuições e 

competências, onde foram eliminadas atribuições que duraram décadas como a de fiscalização 

do comércio ambulante e foram incluídas novas incumbências, por exemplo a de segurança 

escolar, segurança em grandes eventos e trânsito. 

 Em relação ao plano de cargos e carreiras também foi observada evolução ao longo 

dos anos, Os salários melhoraram, para ascensão profissional na carreira passou-se a cobrar 

certa quantidade de capacitação, tal requisito, instigou a procura por parte dos servidores por 

capacitações mais constantes. O efeito dessa procura foi o desenvolvimento educacional de 

alguns desses servidores, e a evolução gradual na carreira funcional. 

 No histórico da Guarda Municipal de Fortaleza percebeu-se também fatos negativos, 

entre eles, o descaso da gestão municipal ao longo dos anos para com o corpo de servidores, 

fatos que provocaram um descontentamento entre os servidores mais antigos. Como protesto, 

alguns servidores participaram de greves e paralisações, As duas maiores greves ocorreram 

em meados de (2007 e 2009) mostrando parte da insatisfação com a prefeitura, como também 

com a instituição. 

 A análise da pesquisa apontou que, para os Guardas Municipais de Fortaleza a 

motivação no ambiente de trabalho está ligada a diversos fatores, tais como: 

 a) realização: identificação com profissão; gostar daquilo que faz; e trabalhar feliz; 

 b) reconhecimento: por parte dos Gestores; por parte dos colegas de trabalho; 

 c) responsabilidade: solucionando os problemas do trabalho da melhor maneira 

possível; 
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 d) oportunidade de promoção: Crescimento profissional; 

 e) o próprio trabalho: ter um bom desemprenho no trabalho; 

 f) salário: trabalhar recebendo um bom salário; 

 g) condições de trabalho: ter um ambiente limpo para trabalhar; ter equipamentos para 

o trabalho; usufruir de uma estrutura no local de trabalho; 

 h) políticas, administração e procedimento da instituição: promover politicas de 

valorização para o servidor; 

 i) relações interpessoais com colegas de trabalho, supervisores e subordinados: Bom 

relacionamento de trabalho com colegas e Gestores; clima de sintonia, harmonia, interação, 

companheirismo com os colegas e espírito de equipe; 

 j) segurança: trabalhar em um local que proporcione segurança; e 

 k) supervisão técnica: ter presença, orientação, retorno e apoio dos Gestores. 

 Podemos concluir que os Guardas Municipais de Fortaleza representados por um 

grupo de entrevistados percebem o servidor motivado no uso correto do fardamento e no 

interesse em se capacitar profissionalmente entre outros. 

 Observou-se também como é que se verifica a percepção dos Guardas Municipais de 

Fortaleza, através dos servidores entrevistados, com referência a desmotivação e observamos 

que o servidor desmotivado não se preocupa com seu fardamento utilizando-o de forma 

desleixada, e não apresenta possuir nenhum compromisso com a instituição, além de outras 

percepções.  

 Acerca do ambiente de trabalho o apoio dos gestores ao desenvolvimento do serviço e 

a relação harmônica entre os companheiros de equipe contribuem para gerar um ambiente de 

trabalho salutar e produtivo, entre outros fatores citados. 

 Com relação aos estímulos motivacionais no ambiente de trabalho detectou-se que o 

bom salário, bons equipamentos para o serviço e capacitação constante, constituem os 

principais fatores estimulantes que ampliam o desempenho do Guarda Municipal em suas 

atribuições. 

 A análise da pesquisa demonstrou que algumas atividades de qualificação no trabalho 

estimulam os Guardas Municipais nos seus serviços diários, tais como: atividades de 

acompanhamento funcional preventivo e cursos pertinentes. 

 Sobre as ações da Guarda Municipal no que se refere ao desempenho das atividades 

afins, alguns entrevistados afirmam existir cursos de capacitação, mas a maioria entrevistados 

afirma serem quase inexistentes as ações visando o desenvolvimento motivacional no 

ambiente de trabalho.  
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 Observou-se que poucas ações aplicadas pela GMF foram relatadas pelos 

entrevistados, logo os entrevistados descreveram as seguintes ações que a Guarda Municipal 

de Fortaleza poderia empreender para ampliar os estímulos motivacionais: oferecer 

capacitação e equipamentos necessários, entre outros. 

 Prosseguindo com nossa sintase, entendeu-se que a questão “tempo de serviço” deduz-

se que o tempo de permanecia na instituição do servidor não é fator relevante para determinar 

o aspecto motivacional do Guarda Municipal de Fortaleza, pois alguns entrevistados que 

assumiram os cargos recentemente dizem não se sentirem motivados na instituição, enquanto 

entrevistados com mais tempo de serviço afirmam o contrário, mostrando que o tempo de 

serviço não é fator motivador para o bom perfil motivacional do Guarda Municipal. 

 Por fim, entendeu-se que esse processo motivacional descrito anteriormente interfere 

fundamentalmente no planejamento da vida profissional do Guarda Municipal. O não 

atendimento às necessidades vitais, de motivação e estímulo, do servidor de segurança 

municipal, poderá acarretar perda de efetivo da instituição e consequentemente prejuízo na 

realização dos fins a que se destina.  

 Vale ressaltar que este trabalho para se concretizar passou alguns obstáculos, a seguir: 

a negativa de alguns profissionais que não se dispuseram a realizar as entrevistas, o tempo 

para conclusão do trabalho que teve que ser dividido entre a atividade profissional e as  

obrigações familiares. 

 Estas limitações, no entanto, não nos desmotivaram a cumprir esta tarefa, para qual 

não medimos esforços para realizá-la.  
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A – Questionário de perguntas da entrevista. 

 

ENTREVISTA  

MOTIVAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA 

 

 A entrevista abaixo faz parte de um trabalho monográfico do curso de Administração 

da Universidade Federal do Ceará. A entrevista tem como público-alvo os Guardas 

Municipais de Fortaleza que estejam em exercício de suas funções atualmente. 

 

 Todas as respostas são anônimas e não serão divulgadas sobre hipótese alguma, sendo 

utilizadas apenas para fins acadêmicos. Sua participação é de extrema importância para a 

conclusão desta monografia. 

 

DATA:_____/_____/_____    ENTREVISTA:__________________ 

SEXO: ________________________  IDADE:________________ 

ESCOLARIDADE:_______________________________________ 

 

1. Há quanto tempo você trabalha na Guarda Municipal de Fortaleza? 

 

2. Você se sente motivado? Justifique. 

 

3. Para você o que é motivação no ambiente de trabalho? 

 

4. O que poderia ampliar sua motivação? 

 

5. Descreva ações que são aplicadas hoje pela Guarda Municipal de Fortaleza que ampliam o 

desenvolvimento motivacional no ambiente de trabalho. 

 

6. Descreva como você percebe um Guarda Motivado? 

 

7. Descreva como você percebe um Guarda Desmotivado? 
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8. Descreva quais ações a Guarda Municipal de Fortaleza poderia tomar para ampliar os 

estímulos motivacionais dos Guardas Municipais de Fortaleza? 

 

9. Na sua opinião, quais atividades de qualificação no trabalho te estimulam a ser motivado? 

 


