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A IMPORTÂNCIA DO APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

RESUMO – A preocupação básica deste estudo é refletir sobre a importância do aperfeiçoamento dos agentes de 

segurança pública na sociedade atual, onde sempre existe a necessidade de pessoas qualificadas. Este artigo tem 

como objetivo analisar os caminhos dentro da lei para desenvolver a segurança pública, melhorando assim a 

maneira de compreender os caminhos dos processos da segurança pública e suas concretizações com a sociedade. 

Realizou uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições dos autores como Lopes (2006), Antunes 

(2014), Silva Junior (2014), entre outros, procurando enfatizar o contexto para a compreensão da realidade da 

importância do aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública para a sociedade atual. Concluiu-se que o 

aperfeiçoamento dos agentes está contido nas leis federais para que isso possa ser desenvolvido continuamente, 

mesmo diante dos impasses que são acometidos no contexto social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aperfeiçoamento. Segurança Pública. Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como tema a importância do aperfeiçoamento dos agentes de 

segurança pública, que tem como foco procurar compreender os caminhos necessários para a 

qualificação continua dos profissionais em segurança pública diante dos problemas cotidianos.  

A participação popular ao exercer a sua cidadania buscando segurança pública que deve 

ser oferecida e executada pela União, Estados e Municípios, como direito fundamental a 

proteção, integridade física e de bem estar social, vem tomando nos dias atuais um grande 

fortalecimento na sociedade que tem buscado politicas públicas de proteção à população como 

direito fundamental e que deve suprir as necessidades de segurança da população, ocasionando 

com isso igualdade e o cumprimento daquilo que o cidadão e a sociedade desejam, a proteção 

publica ofertada pelos entes públicos (LIMA, 2009). 

Nesta perspectiva, construíram-se questões que nortearão este trabalho, como: quais as 

relações que poderá melhorar a segurança pública? Assim como será a contribuição do agente 

de segurança pública diante de um bom treinamento? 

A Política de Segurança Pública deparou-se com um desafio em 2000, elaborar um 

planejamento estratégico que pudesse contemplar todas as esferas de governo, esferas federal, 

estadual e municipal, onde através da Medida Provisória nº 2.029 lançou o Plano Nacional de 

Segurança Pública, o PNSP, objetivando o aprimoramento do sistema de segurança publica 

brasileiro, utilizando estratégias elaboradas com a capacidade de relacionar politicas voltadas 

para a segurança às ações comunitárias, onde a comunidade tem participação direta (CRUZ, 

2013). 

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é analisar os caminhos dentro da lei 

para desenvolver a segurança pública, melhorando assim a maneira de compreender os 

caminhos dos processos da segurança pública e suas concretizações com a sociedade. 

Apesar desses problemas estruturais, o conceito de cidadania e a sua própria dinâmica 

tem se tornado cada vez mais forte no Brasil através da representação da população em busca 

de seus direitos (SALTINI, 2014). 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou de recurso metodológico, a pesquisa 

bibliográfica, realizada a partir da analise pormenorizada de materiais já publicados na literatura 

e artigo científicos já publicados no meio eletrônico. 

 

2. METODOLOGIA  



 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Este método de pesquisa 

possibilita a síntese de estudos publicados, permitindo conclusões gerais a respeito de uma 

determinada área de estudo. Consiste na construção de uma análise ampla da literatura, 

colaborando para discussões a respeito de métodos e resultados de pesquisas, assim como 

reflexões sobre a realização de futuras produções científicas (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Assim, considerando as etapas desenvolvidas pelos autores, foi formulado o seguinte 

questionamento: quais as relações que poderão melhorar a segurança pública? Assim como será 

a contribuição do agente de segurança pública diante de um bom treinamento? 

As buscas foram feitas na Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), JUS - 

ONLINE sites do Governo Federal do Brasil, assim como nos bancos monográficos das 

universidades públicas. 

Os resultados foram apresentados e analisados a partir da Técnica de Análise de 

Conteúdo Temático Categorial proposta por Bardin (2011), a qual pressupõe algumas etapas 

como: pré-análise, que diz respeito a um processo de seleção dos documentos; formulação das 

hipóteses e dos objetivos da análise; elaboração dos indicadores que fundamentam a 

interpretação final. A segunda etapa consiste na exploração do material ou codificação, 

processo que permite uma descrição exata das características pertinentes ao conteúdo expresso 

no texto. A terceira etapa refere ao tratamento dos resultados-inferência e interpretação, 

buscando colocar em relevo as informações fornecidas pela análise, através de quantificações 

simples ou mais complexas como a análise fatorial. 

 

3. CONCEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Como bem definiu Lopes (2006), a Segurança Pública é compreendida como aquilo que 

corresponde à certeza da aplicação das leis que garantem a ordem pública, estabelecendo regras 

e obrigações a serem seguidas pelos indivíduos. 

Segurança Pública também é a garantia de ordem pública onde o estado de paz é 

socializado e experimentado pela população, é a garantia harmoniosa de segurança, ordem 

moral e tranquilidade, com a ausência de perturbações e/ou conflitos nas relações sociais 

(JUCÁ, 2002). 



O verbete Segurança na definição do dicionário Michaelis, significa: garantia, 

tranquilidade, segurança ou proteção, que são asseguradas às pessoas, como um individuo único 

e social ou como direito destinado à segurança e proteção da coletividade, pela ação de 

manutenção e segurança de forma preventiva e desempenhada pela polícia. 

A segurança pública é um tema bastante difundido no Brasil e é necessário que se haja 

um compromisso com uma proposta que estimule a participação da sociedade civil para o 

enfrentamento de temas relacionados à proteção e bem estar da população, da sociedade em 

geral. Devido os crescentes índices do aumento da violência nas cidades existe uma grande 

preocupação das pessoas quanto à sua própria segurança, de seus familiares, do seu ambiente 

de convívio e repouso junto a outras pessoas.  

Através do dialogo entre União, Estados e Municípios junto à sociedade civil, debatendo 

temas ligados à proteção e bem-estar dos cidadãos e com enfrentamento de tais temas, constitui-

se o plano de segurança pública que visa à proteção e a garantia de integridade das pessoas 

(SUXBERGER, 2010). 

 

3.1 A segurança pública e a sociedade 

 

Segurança pública é um assunto bastante debatido e é ao mesmo tempo uma das mais 

importantes e essenciais pautas populares, jornalísticas, palco de campanhas de muitos políticos 

em época eleitoral e fora dela, pelo fato de ser tida como principal fonte de sensação de 

segurança e de conforto, como também do bem estar de toda e qualquer população (ANTUNES, 

2014). 

Em se tratando de Segurança Pública, essa questão passou a ser considerada nas últimas 

décadas, como um problema de fundamental e principal desafio ao Estado de Direito Brasileiro. 

A garantia de proteção e segurança que são asseguradas aos indivíduos ganhou enorme 

visibilidade e tem estado presente nos debates que visam o aperfeiçoamento da segurança aos 

cidadãos. 

Segundo Silva Júnior (2014), Segurança Pública mesmo sendo uma das políticas 

públicas mais relegadas pelos governos, tem sempre ocupado lugar de destaque nas mídias. Por 

se tratar de um assunto de imenso e intenso interesse da população, o tema chama atenção por 

abordar o cotidiano das pessoas frente a crescente insegurança ocasionada pelo aumento da 

criminalidade e da violência que tem assolado a sociedade como um todo. 



Dessa forma os cidadãos têm tomado mais iniciativas no combate contra a violência e 

cobrando das autoridades competentes ações para a solução de problemas como violência e 

insegurança, garantindo os direitos civis e bem-estar da população, exercendo a sua cidadania 

na condição de pessoa que faz parte da sociedade e possui direitos garantidos pelo Estado de 

Direito do Brasil. 

No Brasil o conceito de cidadania está em construção devido a negação de direitos 

básicos para a grande maioria da população decorrente dos processos ocorridos em sua 

formação histórica, que vem desde o período colonial com a escravidão dos povos africanos ao 

coronelismo de norte a sul do país, e atualmente ainda tem reflexos sobre as condições de 

democracia fruto de controle político de clãs de famílias descendentes dos grandes 

latifundiários abastados que detinham grande influencia econômica e politica em diversas 

regiões, destacando-se essa prática no Nordeste brasileiro.  

O termo cidadania está associado à vida em sociedade, e concretiza-se através das 

relações sociais e políticas, a sua efetivação depende das mais diversas relações humanas que 

envolvem os mais diversos tipos de contato humano. Essas relações envolvem os direitos e as 

obrigações que os cidadãos devem cumprir para que se exista uma harmonia entre as pessoas 

que compartilham um espaço comum em determinado momento, no ambiente público ou 

privado.  

A cidadania é praticada através da atuação do individuo na esfera privada, naquilo que 

lhe diz respeito ao seu direito particular, bem como na esfera pública, naquilo que lhe é comum 

ao interesse publico e comum a todos os cidadãos, desde interesses que envolvam politica aos 

que envolvem direitos relacionados ao bem estar da população, proteção e defesa, que são 

garantidos através de uma segurança pública comum a todos (LIMA, 2009). 

No que diz respeito à cidadania e aos seus direitos, encontramos um significado 

contemporâneo na Declaração Universal da ONU (Organização das Nações Unidas), quanto 

aos direitos da humanidade: 

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão 

e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

Artigo XXI 

[...] Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou 

por intermédio de representantes livremente escolhidos.  

[...] Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.  

[...] A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 

expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 

ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXV 

[...] Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 

saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 



invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de 

seu controle. (ONU, 1948) 

Dessa forma compreende-se que o individuo ou a coletividade exerce a sua cidadania 

ao tomar posse e exercer os direitos que lhes são garantidos por força de lei. 

As lutas dos movimentos sociais por educação, moradia, saúde mediante o desinteresse 

dos poderosos é o exercício da cidadania e lutar por segurança pública é um direito do cidadão 

(SALTINI, 2014). 

 

 

 

3.2 A Constituição de 1988 e a Segurança Pública 

 

A constituição Federal de 1988 inovou ao dedicar um capítulo ao tema sobre a segurança 

pública. A sua ordem constitucional elegeu como seus objetivos fundamentais a construção de 

uma sociedade justa, solidária e livre, erradicação da pobreza, redução das desigualdades 

sociais, desenvolvimento nacional e o respeito à dignidade humana.  

Em seu modelo democrático, a segurança publica é a via de acesso que garante o 

respeito, a cidadania plena, o respeito à dignidade do ser humano e aos próprios Direitos 

Humanos (SOUSA; MORAIS, 2011). O artigo 5º da Constituição prevê que a segurança é um 

direito, enquanto que o artigo 6º prevê a segurança como um direito social. Dessa forma o artigo 

144 embasa o funcionamento, as diretrizes básicas e a execução de como esse direito 

fundamental é garantido pelo Estado. 

Devido a grande evolução da sociedade e de suas continuas transformações, é notório 

que ocorrem mudanças de necessidades e esse fato leva a policia a organizar uma ideologia 

preventiva, cuja finalidade é promover a ordem pública, dar assistência à comunidade e orientá-

la da melhor forma possível, lhe dando condições de exercer a sua cidadania ao mesmo tempo 

em que sente que é protegida pelo aparo policial. 

A ordem pública de acordo com Cruz (2013), que é mencionada na constituição de 1988, 

é uma função desempenhada pela segurança pública pela necessidade do Estado garantir de 

forma efetiva e segura o funcionamento dos serviços públicos, como também o acesso da 

sociedade à politicas de segurança, educação, saúde, habitação e também a articulação entre os 

atores sociais. 

De acordo com o artigo 144, a segurança pública será exercida na preservação da ordem 

pública e da incolumidade dos indivíduos, pessoas, e do patrimônio pela Policia Federal, Policia 



Ferroviária Federal, Policia Rodoviária Federal, Polícias civis e Militares e Corpo de 

Bombeiros. 

As polícias responsáveis por segurança são objetos que estão presentes no artigo 144 

bem como aquelas que dizem respeito à segurança pública. As polícias militares estaduais são 

entendidas como polícia ostensiva que tem por objetivo a preservação da ordem publica e o uso 

de medidas de prevenção que julgar necessárias para que se evite danos ou perigo para outras 

pessoas. 

Três anos depois o ministério da justiça cria o Sistema Único de Segurança, que foi um 

aperfeiçoamento do plano de segurança anterior, depois de muitas reflexões sobre a 

positividade e negatividade das ações anteriores. 

Através da integração das ações das três esferas do governo federal, estadual e 

municipal, sem interferir na autonomia de cada esfera, a integração promove uma maior 

racionalização e economia de recursos, que foram apontados em um relatório de avaliação do 

Tribunal de Contas da União.  

Conforme está previsto no capítulo II do art. 6º da constituição Federal de 1988, a 

segurança é direito social. 

Direitos sociais como a educação, a alimentação, a saúde, a moradia, o trabalho, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, estão na forma da CF/88 (BRASIL, 1988). 

O individuo constitucionalmente tem o direito como também o dever moral de auxiliar 

o Estado na organização voltada a ações de segurança pública, recuperando dessa forma o seu 

caráter de cidadão, assim comprometendo-se com o melhor desempenho de programas que 

visam a redução da insegurança da população e assim rompendo estigmas sobre a adesão 

popular na área da segurança. 

Nas palavras de Cruz (2013), segurança publica não é apenas uma problemática da 

policia, mas deve ser discutida e deve ser assumida como uma tarefa de todos: a população e o 

Estado. 

São muitos os problemas enfrentados nas cidades brasileiras e a violência é um desses 

problemas que afligem a população e causam muitos transtornos, mas também cabe aos 

municípios promover a segurança pública como se pode evidenciar no que está na Constituição 

de 1988, em seu preâmbulo: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 



na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

E, em seu Capítulo III: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

Diante do que se encontra escrito na Carta Constitucional, é evidenciado que a segurança 

publica também deve ser oferecida pelo poder público municipal na forma de uma Guarda Civil 

Municipal com poder de policia administrativa. 

Comprovando o tema, Meirelles leciona que: 

Autonomia é prerrogativa política outorgada pela Constituição a entidades estatais 

internas (Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) para modelar o seu 

governo e prover sua Administração segundo o ordenamento jurídico vigente (CF, art. 

18). É a administração própria daquilo que lhe é próprio. Daí por que a Constituição 

garante a liberdade do Município pela composição de seu governo e pela 

administração própria no que concerne ao seu interesse local (art. 30, I). (2017, p.90). 

Nessa mesma linha, afirma Meirelles (2017), que sendo o Município uma entidade 

estatal, sua existência decorre da própria lei que o institui, independentemente de qualquer 

registro, a que só estão sujeitas as pessoas jurídicas de direito privado. A lei que o cria é seu 

título constitutivo e marca o início de sua existência legal. 

Assim, com base no art. 18, CF, e nos autores: Meirelles e Ferrari dizer: sendo o 

município um ente político de 3° grau, na escala que compõe o Estado Democrático de 

Direito, e, sendo sua autonomia concedida pela própria Constituição, para que este possa 

organizar-se: administrativo, politico e economicamente, acertadamente seria afirmarmos que: 

o município, assim como os demais entes da federação, tem por responsabilidade e poder/dever 

de cumprir os objetivos da Constituição Federal, sob tudo o aquele que temos como parâmetro 

para a elaboração deste trabalho, quais sejam: os insculpidos do art. 3º, inciso III - erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.   

Nessa conjuntura, como já discorremos acima, aos municípios, em épocas anteriores, 

não lhe era dado a devida importância. Após a Carta Magna atual, em seus arts: 18, 19, 29 e 30, 

os municípios receberam outorga para criar sua própria Lei Orgânica Municipal, dando-lhes 

assim, efetividade ao princípio da autonomia para sua auto-organização, o que lhe confere 

condições de uma melhor prestação de serviços públicos, visando melhores condições de vida 

para seus munícipes.  

Diante disto constata-se que os municípios tem autonomia própria garantida pela CF/88 

para executar suas leis e criar órgãos que ofereçam serviços a toda sociedade do município. 



Serviços que são destinados à população desde o direito de ter assistência na saúde, na moradia, 

na educação, assistência social e na segurança publica municipal.  

 

3.3 O contínuo treinamento 

 

Segundo Cruz (2010), é desenvolvida pelo Ministério da Justiça por meio da 

Coordenação Geral de Ensino da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a 

Matriz Curricular Nacional (MCN), constitui-se num “marco de referência para as ações 

formativas a serem empreendidas por todas as polícias, contribuindo para o fortalecimento e 

institucionalização do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP” (BRASIL, 2003b, p. 02). 

Com isso, a Matriz Curricular, em 2003, passa a ser o novo referencial pedagógico nacional 

para a formação em segurança pública, dando prosseguimento ao trabalho iniciado pelas Bases 

Curriculares, em 2000. 

O verbo treinar vem do francês trainer e significa exercitar-se para competições 

desportivas, adestrar, acostumar. O substantivo treinamento é formado por treinar + mentor, 

onde mentor é a pessoa que aconselha, ensina ou guia (SILVEIRA, 2004). 

Esta transversalidade é um dos grandes diferenciais propostos pela Matriz Curricular 

para o ensino e formação em Segurança Pública. Ela é colocada como o “eixo estruturador do 

currículo” e  

propicia a coerência interna curricular e integra com a filosofia da política vigente e 

com o cotidiano da Segurança Pública, representando uma relação necessária de 

subordinação resultante do comprometimento assumido face à autoridade, que emana 

da proposta governamental e que confere às Instituições de Ensino, a responsabilidade 

pela convergência com as linhas norteadoras nacionais (BRASIL, 2003, p. 59).  
 

Magalhães e Andrade (2001) diz que o treinamento é uma ferramenta importantíssima 

para o aumento da produtividade, como também para a autossatisfação do treinando, tornando-

se um agente motivador. Afirma, ainda, que o treinamento é uma somatória de atividades que 

vão desde o desenvolvimento de habilidades motriz até a aquisição de conhecimento técnico 

complexo e, consequentemente, mudanças de comportamento. 

Assim para um melhor embasamento teórico da nossa discussão, segundo Libâneo, 

(1994, p.22) o planejamento tem grande importância por tratar-se de: “Um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade e a 

problemática do contexto social”. 

São oito as áreas temáticas, as quais a Matriz Curricular norteia a sua proposta 

educativa: 



• Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública; 

• Violência, Crime e Controle Social; 

• Cultura e conhecimentos Jurídicos; 

• Modalidades de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos; 

• Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador; 

• Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública; 

• Cotidiano e Prática Policial Reflexiva; 

• Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública (CRUZ, 2010). 

Neste sentido Gonçalves (2015), verifica-se do exposto que a problemática do 

provimento do nível de segurança desejável pela população é um tema de grande complexidade, 

na medida em que são necessárias mudanças de monta, que vão desde a reorganização estrutural 

e funcional no âmbito órgãos de segurança pública, até a reformulação do sistema judiciário. 

Só assim, será possível ao Estado cumprir o seu dever constitucional de garantir a segurança da 

sua população. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Os entraves do setor público em se tratando do setor de segurança é um tanto sensível 

para segurar os problemas sociais que estão entrelaçados. O governo nesta conjuntura pouco 

pode fazer, contudo o estudo de estratégias e formação de profissionais bem qualificados põem 

em pratica melhorias que serão desenvolvidas paulatinamente. 

O treinamento do pessoal vigente se faz necessário, dado assim oportunidade em 

melhorar a sua visão diante das incertezas da sociedade. Cada realidade deve ser trabalhada 

para que com isso possa ajudar e não simplesmente dizimar. Quando existe a força bruta, 

sempre surtirá futuramente pontos negativos que poderão voltar de forma mais ativa quando 

aos mandantes. 

A sociedade deve ser mantida dentro da qualidade de vida que está estabelecida na 

constituição brasileira, contudo sabemos que é um tanto surreal, contudo devem ser melhorando 

as condições tanto de trabalho de quem está no cotidiano com o povão, assim como da sociedade 

para que com isso possa existir uma melhoria nas condições desta população. 
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