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SEGURANÇA PÚBLICA E A POPULAÇÃO CARENTE 

 
RESUMO - O presente trabalho visa por meio de observações e analises apresentar como ocorrem os problemas 

relacionados à segurança pública, descrevendo de quem é a responsabilidade por garantir que tal direito seja 

assegurado. Ao longo do trabalho são descritos os tópicos considerados de suma importância para que o conteúdo 

possa ser compreendido sem maior dificuldade, dando uma linguagem mais prática e apresentando uma análise mais 

aprofundada sobre como a segurança pública vem se tornando um dos temas mais debatidos nos últimos anos, além 

de descrever como a população mais carente é impactada por conflitos entre órgãos de segurança e criminosos. Com 

uma pesquisa exploratória, buscou-se destacar as principais informações relacionadas ao tema, utilizando de autores 

renomados no tema em destaque.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança. População. Responsabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por principal objetivo destacar o conceito de segurança pública, 

apresentando os principais problemas sociais no que se refere a violência que, persistentemente, 

atinge nosso país. Por meio das análises e pontos apresentados visa-se compreender melhor quais 

as obrigações relativas à segurança pública e como o Estado tem procurado combater os altos 

índices de violência nos estados brasileiros. 

Ao longo do trabalho são ressaltadas também as principais dificuldades encontradas pelos 

órgãos de segurança, assim como, onde são destacados os altos índices de criminalidade. Com 

maior ênfase nas favelas pois as mesmas acabaram se tornando um sério problema social, 

existindo um grande número delas no estado do Rio de Janeiro, porém sua forma de atuação 

criminosa anda sendo compartilhada por mais estados do Brasil. 

O alto número de organizações criminosas e as multiplicações das favelas pode ser 

considerado um fator impactante no que se refere a segurança pública. Por parte do estado 

observa-se certa dificuldade de planejamento e execução das possíveis medidas de combate ao 

crime, além de uma certa dificuldade financeira para obter os recursos necessários a certos 

materiais ou meios para que a criminalidade venha a ser combatida. 

A pesquisa descrita ao longo do trabalho pode ser considerada exploratória, onde por 

meio de levantamento bibliográfico e análise dos pontos já destacados por alguns dos principais 

estudiosos da área, fundamentou-se o assunto abordado. O tema foi descrito em tópicos visando 

facilitar a compreensão dos leitores, dando uma linguagem mais clara e objetiva. 

 

  2. SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

 

A agenda política nacional merece críticas sobre a abordagem conferida ao debate sobre a 

segurança e defesa da cidadania, uma vez que a finalidade prioritária de todas as ações e políticas 

públicas nesta área devem estar focadas em assegurar a chamada “paz social”, conforme 

preceitua o art. 136 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Esta mesma Carta Magna 
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estabelece que as instituições responsáveis pela segurança pública, em sentido estrito, são as 

polícias, no caso, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar dos Estados da Federação, 

além do Corpo de Bombeiros Militar e até as Guardas Municipais, mantidas pelos municípios 

com capacidade financeira para tal (BRASIL, 1988). 

Dessa forma pode-se conceituar segurança pública como uma das responsabilidades dada 

ao Estado. A mesma consiste em promover a segurança de todos os cidadãos brasileiros 

utilizando todos os recursos e meios necessários para isso.  

Porém nos últimos anos o debate acerca do tema vem ganhando maior destaque e isso se 

deve ao aumento significativo da violência em nossa sociedade. Muitos estados brasileiros hoje 

são considerados violentos. Em geral a violência destacada em nosso país se deve as 

organizações criminosas que vem crescendo cada vez mais. Como foco principal desse alto 

índice de violência em nosso país pode-se destacar o estado do Rio de Janeiro que por conta da 

quantidade de favelas acaba tendo maior dificuldade de combate aos criminosos. 

A insegurança pública é uma tragédia nacional, visto que atinge o conjunto da sociedade, 

provocando genocídio de jovens, em sua maioria homens pobres e negros. O autor afirma: “A 

criminalidade letal atingiu patamares dantescos”. A ocupação das comunidades é algo maior que 

apenas políticas de governo, mas uma demanda da sociedade (SOARES, 2006, P. 91). 

Muitas pessoas cobram uma ação mais efetiva do estado no que se refere ao combate da 

criminalidade, uma resposta forte e um maior pulso por parte dos representantes do poder militar 

e jurídico de nosso país. Dessa maneira os criminosos passariam a temer o poder judiciário, tendo 

uma diminuição considerável nas atividades criminosas. 

Em algumas comunidades a segurança pública enfrenta bem mais do que os criminosos, a 

mesma acaba batendo de frente com uma realidade comum em nosso país, os próprios moradores 

acabam colaborando para que as formas ou métodos de segurança não sejam completamente 

efetuados. Se torna comum observar moradores impedirem a ação da polícia por considerarem 

que a ação mais efetiva da mesma pode resultar em um dano maior para todos os moradores 

daquela localidade. 

Pode-se considerar que as comunidades mais carentes são as mais impactadas pelos crimes, 

facções criminosas e pelas ações de combate a violência por parte dos órgãos de segurança 

pública. Dentre as comunidades mais carentes afetadas diretamente pelo crime destacam-se as 
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favelas. As mesmas vêm tendo um crescimento considerável nos últimos anos e são as mais 

afetadas pelas ações, tanto dos criminosos como pelos órgãos de segurança pública. 

 

2.1 As favelas são consideradas um grave problema 

 

Com o crescimento assustador das habitações em favelas começou a surgir grandes debates 

quanto à questão estrutural das moradias e das condições oferecidas pelas mesmas, pois não havia 

pavimentação ou saneamento em grande parte das favelas já que as mesmas eram construídas de 

forma irregular e com o aparecimento de forma imediata de novas moradias a cada dia. Isso 

dificultava ainda mais para o governo ter um controle maior da quantidade exata de famílias que 

estavam habitando nas favelas. 

 A medida que os anos vão passando as favelas no estado vão crescendo de forma tão 

surpreendente até mesmo para os governantes, sendo exigido por parte dos mesmos alguma 

postura políticas sobre as condições de moradias, questões de saúde pública e acima de tudo a 

questão da segurança das pessoas, tendo em vista que grande parte das favelas se transformaram 

em morros totalmente sujeitos a incêndios (ocorridos devido as instalações elétricas feitas de 

forma clandestina) ou mesmo deslizamentos (devido ao grande volume de chuvas em certas 

estações). Por conta desse fato o estado passou a ter uma maior atenção para os cidadãos que 

residiam nas favelas, implantou alguns postos de saúde para assegurar uma grande epidemia ou 

até mesmo a contração de novas doenças relacionadas ao ambiente no qual as mesmas ficam 

localizadas. 

 Devido a grande dificuldade de conseguir emprego, mais precisamente por conta da 

grande demanda de pessoas, começaram a ocorrer certos casos de crimes cometidos por pessoas 

moradoras das favelas. Esses crimes se tornaram mais freqüentes indo desde pequenos furtos até 

mesmo o tráfico de drogas. Esse último ganhou destaque com o passar dos anos, se tornando 

atualmente o grande desafio da segurança pública do país. A cada dia que passa são crescentes os 

números de crimes cometidos ou associados as favelas, isso ocorre devido a dificuldade de 

localizar determinadas pessoas dentro das mesmas, não somente pela difícil localização das 
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favelas mais por conta das próprias pessoas moradoras das favelas que não denunciam ou 

cooperam com o poder público. 

 Podemos apontar esse conflito atual como uma resposta as ações governamentais feitas 

contra a classe pobre durante o século XIX. Aos poucos os mesmos criaram dentro do estado do 

Rio de Janeiro um estado a parte, com casas, mercados, sistema de eletricidade, telefonia, entre 

outros, independentes do querer ou permitir do Estado. Alguns escritores acreditam que se a 

postura dos governantes tivesse sido diferente com a classe pobre e assegurado aos mesmos pelo 

menos o direito de ter uma moradia, as coisas não estariam da maneira que estão. Não se trata 

mais somente de problemas estruturais, pois os mesmos podem ser considerados amenizados. 

Trata-se de um grave problema social e econômico, onde todo dia se torna ainda mais complexo 

de ser resolvido. 

 

 2.2 O crime e as favelas 

 

Atualmente o crime é o subtítulo dado a favela. Para muitos no ambiente das favelas não 

existem outras pessoas se não os criminosos ou pessoas que estão associadas a eles. Porém a 

verdade é que por se tratar de um ambiente aberto, onde todos podem chegar e construir suas 

moradias, a favela não tinha nenhum meio de se contrapor aos criminosos que com o tempo 

passaram a dominá-las. Como no inicio o governo e órgãos públicos não se importavam com as 

mesmas, as pessoas criminosas passaram a perceber as favelas uma oportunidade de praticarem 

suas ações sem serem incomodados. Existem casos em que os criminosos ajudaram a desenvolver 

estruturalmente as favelas para que os cidadãos confiassem nos mesmos. 

 Somente quando não havia mais oportunidade ou forma de conter o crescimento das 

favelas e das práticas criminosas que ocorriam nas mesmas foi que governos e órgãos públicos 

passaram a se preocupar em agir. Essa ação tardia custou e ainda custa a vida de muitas pessoas 

inocentes, uma vez que devido ao território ocupado por favelas, se torna quase que impossível 

ter um controle preciso de onde determinados criminosos se encontram e se os mesmos ainda 

residem em tal favela ou não. Outro ponto bastante relatado é a questão geográfica das favelas, 

tendo a maioria delas várias vielas, o que torna impossíveis os policiais militares transitarem de 

carros.  
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 Nos últimos anos tem crescido o numero de confronto entre militares e criminosos, assim 

como o numero de vítimas devido ao alto índice de crimes cometidos no estado. Em grande parte, 

esses crimes são associados as favelas ou seus moradores, porém podemos apontar tal índice 

como algo semeado pelo próprio governo e por suas práticas tardias. Cabe ao poder público 

assim como aos governantes agirem de forma rápida quando identificado determinado problema, 

principalmente social, pois foi isso que a criminalidade do Rio de Janeiro virou um problema 

social. Atingindo grande parte da população que reside no estado e levando os brasileiros em 

geral a questionar a competência militar de nosso país. Deve ser ressaltado que dentro das favelas 

existem crianças, mães e pais de bem. Pessoas que se sentem muitas vezes sem valor, sem ajuda 

para melhorar de vida, são nessas pessoas que os governantes devem pensar quando forem 

realizar as práticas militares desejadas. Os criminosos estão infiltrados entre as pessoas de bem e 

necessitam ser identificados e presos, porem o que temos visto meio que constantemente são 

mortes de pessoas inocentes e um total despreparo por parte da fonte organizadora das ações 

militares. A criminalidade do estado do Rio de Janeiro só será contida, no que se refere as 

favelas, quando forem fornecidas as mesmas condições sociais e econômicas para todas as 

pessoas, independentemente de sobrenome familiar ou mesmo do valor monetário que as mesmas 

possuem. Quando for fornecida igualdade por parte do governo as pessoas que residem hoje em 

casas no alto do morro podem ter as condições necessárias para possuir uma casa boa, dentro dos 

padrões necessários para seu conforto e assim deixarão de morar em favelas. 

 

 

  2.3 Programas de segurança pública 

 

O Estado, visando dar uma resposta a população no que se refere ao combate a violência, 

principalmente em alguns estados brasileiros, criou certos programas. Dentre esses programas 

criados destaca-se a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). No Rio de Janeiro, a mesma tem 

como principal finalidade recuperar as favelas ocupadas pelos criminosos, dando aos cidadãos de 

bem moradores das favelas a paz e segurança necessária ao seu bem-estar. 

As UPP têm como referência os princípios de Policiamento Comunitário e de 

proximidade, visando principalmente recuperar territórios ocupados por traficantes. Segundo 

Souza e Silva (2010), as UPPs seriam também uma tentativa de desconstruir a imagem negativa 
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da cidade no mercado global, principalmente no que se refere à disputa para sediar megaeventos, 

atrair investimentos e turistas. Esse programa foi muito debatido no meio social, uma vez que os 

moradores das favelas acreditavam que a presença da policia nas favelas só aumentaria as ações 

dos criminosos. 

Por meio das UPPS algumas favelas tiveram uma diminuição considerável nos números 

de crimes cometidos. Uma ação mais efetiva da polícia e de alguns órgãos de segurança tornaram 

possíveis a tomada de algumas das principais favelas do Rio de Janeiro. O estado ainda apresenta 

um dos maiores índices de violência em nosso país, mas pode-se perceber que o estado por meio 

da lei e dos seus recursos está buscando a melhor forma de agir, promovendo a paz em ambientes 

bem hostis. 

 

3.  CONCLUSÃO 

 

A segurança é um dos principais direitos assegurados a todos os brasileiros por meio da 

Constituição, porém ao longo dos anos a mesma vem sendo alvo de muitas críticas e ataques. O 

aumento dos crimes no território nacional nos leva a uma reflexão principalmente no que se 

refere a comunidade carentes, como por exemplo as favelas, onde os criminosos se instalam e 

comandam todas as ações. O problema da violência não é somente dos órgãos de segurança mais 

sim de todos os órgãos governamentais, sendo preciso uma resposta rapidamente.  

Se analisarmos profundamente os últimos 5 anos podemos perceber que a dificuldade 

relacionada ao estabelecimento da segurança por parte dos órgãos governamentais ocorre 

principalmente pela falta de recursos. São muitos os materiais e meios necessários para que se 

tenha um combate mais efetivo aos criminosos ou aos grupos de criminosos. 

Outra questão muito importante destacada ao longo do trabalho se refere a comunidade 

mais carente como as pessoas residentes em favelas. Atualmente grande parte dos cidadãos 

residentes em alguns estados estão inseridas dentro das favelas, sendo dessa forma impossível 

realizar uma ação mais efetiva nas favelas sem que ocorram danos aos cidadãos de bem inseridos 

dentro das mesmas. As pessoas mais impactadas por ambos os lados acabam sendo as carentes, 

que de alguma forma estão inseridas dentro de ambientes violentos ou propício a violência. 
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