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RESUMO:  A capacidade de viver com a sensação de segurança é uma condição prévia 

essencial para o bem-estar da população. O aumento da violência urbana tem em muito 
contribuído para a violação de direitos humanos e para o aumento da criminalidade em nossas 
cidades brasileiras. O país nos últimos anos investiu em Segurança Pública o equivalente a 
países desenvolvidos, porém, não consegue reverter o quadro de medo e insegurança, muito 
em função de um modelo falido de organização policial e de administração de conflitos. Este 
estudo tem como objetivo analisar e discutir pontos relevantes na busca de soluções para a 
crise enfrentada, não somente pelos Estados, como também pela sociedade. A pesquisa 
consiste de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, descritivo e explicativo a respeito 
da crise da Segurança Pública no Brasil. Por meio de planos, programas e ações, as Políticas 
Públicas devem ser concebidas tendo como alvo principal a comunidade local, priorizando uma 
atuação proativa das policias e não somente seu trabalho repressivo. As melhores práticas na 
redução da violência e da criminalidade têm se concentrado no tripé aproximação com a 
população, uso intensivo de informações e aperfeiçoamento da inteligência e da investigação. 
Diante do exposto, conclui-se uma nova maneira de pensar a proteção e o socorro públicos, 
baseado na crença de que os problemas sociais, condicionantes da criminalidade, terão, cada 
vez mais, soluções efetivas, na medida em que existe participação ativa das comunidades na 
sua identificação, análise, proposta e implementação de ações conjuntas para a busca de 
soluções.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Criminalidade; Segurança Pública; Políticas Públicas. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de viver com a sensação de segurança é uma condição 

prévia essencial para o bem-estar da população (BRENING, PROEGER, 

2016). Viver em ambientes inseguros pode ocasionar consequências a curto, 

médio e a longo prazo. Com vistas a esta questão, os esforços para reduzir a 

violência ou insegurança são fatores preocupantes para as pessoas e são 

vistos como uma das funções do Estado (COHEN, 2008; VALERA, GUARDIA, 

2014). 

Em cada parte do Brasil, seja nas regiões norte e nordeste, no centro 

oeste e no sudeste e sul, os governos locais não conseguem combater a 

criminalidade que toma conta das cidades. A falta de Segurança Pública nas 

grandes capitais brasileiras é notória a cada dia e com isso aumentando ainda 

mais as estatísticas, sendo que a impunidade pode ser também um dos 

motivos do crescimento absurdo em relação aos números das estatísticas de 

violência nas grandes cidades do país (TEIXEIRA; NASCIMENTO, 2017).  

A insegurança pública não é o único fator condicionante para travar o 

desenvolvimento social e econômico de um lugar, mas contribui 

perifericamente e com grande relevância para que isto ocorra (TEIXEIRA; 

NASCIMENTO, 2017). O aumento da violência urbana, em grande parte fruto 

de uma política econômica de exclusão social, tem em muito contribuído para a 

violação de direitos humanos e para o aumento da criminalidade em nossas 

cidades brasileiras. Diante de uma população que se sente desprotegida, o 

Estado (União, Estados e Municípios) deve oferecer uma resposta imediata, 

pois apesar das causas sociais, a criminalidade também tem seu caráter 

patológico, e deve ser combatida em qualquer situação social, pois é uma 

responsabilidade obrigatória do Estado para com a população (ROCHA, 2005).  

Para que ocorra um desenvolvimento econômico e social é necessário 

ocorrer esforços para reduzir a criminalidade e a violência, incluindo um acordo 

nacional de segurança, como política de Estado, bem como potencializar a 

participação ativa da sociedade, especialmente as comunidades locais, na 

construção da segurança cidadã. No Brasil prover Segurança Pública é: 

patrulhamento ostensivo, mediação de conflitos, assistência social e a 

aplicação e validação da lei. Fica claro que somente isto não é suficiente para 
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fomentar Segurança Pública no país, pois estudos recentes indicam que no 

Brasil apenas 8% dos homicídios são solucionados (TEIXEIRA; NASCIMENTO, 

2017). 

Segundo o Mapa da Violência no Brasil (edição ano 2015, publicada em 

14/05/2015), estudos históricos sobre a violência no nosso país, definido por 

uma parceria que é estabelecida entre a Secretaria-Geral da Presidência da 

República, da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), da Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil e da 

Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO), a cada hora, cinco 

pessoas foram mortas por armas de fogo no Brasil em 2012, ou seja, mais de 

42,4 mil vidas foram perdidas após disparos de armas de fogo nos 366 dias 

daquele ano. 

Se existem os custos decorrentes da criminalidade, também ocorrem 

despesas para combatê-la, ou seja, com a Segurança Pública. Para Rodrigues 

et al (2007), esses valores poderiam ser reduzidos caso houvesse uma maior 

preocupação com a prevenção da criminalidade. A pesquisa Análise dos 

Custos e Conseqüências da Violência no Brasil realizada pelo IPEA revela que, 

em 2004, o custo da violência foi de R$ 92,2 bilhões, o que representava na 

época aproximadamente 5,0l9% do Produto Interno Bruto (PIB), ou R$ 519,40 

per capita (IPEA, 2007). Analisando os dados expostos por Lima et al (2010) 

verifica-se que os percentuais gastos com informação e inteligência policial são 

ínfimos comparados às demais funções da Segurança Pública representando 

apenas 0,84% do total de gastos no ano de 2009, sendo que a prevenção e 

combate a criminalidade muito depende desta atividade de inteligência e 

expertise e não somente do policiamento. 

Diante do exposto, considerando o quadro caótico da Segurança 

Pública, sendo ela é um dos maiores problemas enfrentados em todo território 

nacional, este estudo tem como objetivo analisar e discutir pontos relevantes 

na busca de soluções para a crise enfrentada, não somente pelos Estados, 

como também pela sociedade como um todo na atualidade. 
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2 - METODOLOGIA  

 

A pesquisa consiste de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, 

descritivo e explicativo a respeito da crise da Segurança Pública no Brasil. Esta 

revisão foi realizada no período de março a maio de 2018 e foi elaborada a 

partir de uma pesquisa de artigos, documentos e sites publicados 

recentemente. Na pesquisa foi utilizado artigos do PubMed, Scielo, Bireme e 

Lilacs e revistas científicas a fim de buscar as informações atualizadas 

disponíveis em relação ao tema do trabalho.  

Os critérios de inclusão foram: sites de confiabilidade, artigos completos 

disponíveis gratuitamente online, artigos disponíveis no idioma português e 

inglês e artigos que abordem a temática proposta. Os critérios de exclusão 

foram: editoriais, cartas ao editor, artigos repetidos e artigos que não abordem 

a temática relevante ao alcance do objetivo da revisão. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO  

 

A segurança, assim como os demais serviços públicos, deve-se 

orientar pelos princípios constitucionais, entre eles, o da eficiência, ou seja, 

proporcionar um serviço de qualidade com a menor utilização de recursos 

possível. A eficiência da segurança, além de garantir a economicidade dos 

serviços, implica na contenção dos efeitos nocivos da criminalidade contra a 

pessoa ou contra o patrimônio, tendo em vista que a contenção do crime 

proporciona melhoria do ambiente econômico e social (DE LIMA; MARINHO, 

2014). 

Os serviços de Segurança Pública são atribuições das unidades da 

Federação. Cada estado possui sua força policial constituída dos efetivos das 

policias militar e civil. A polícia militar, encarregada dos serviços de 

policiamento ostensivo e de repressão ao crime; a polícia civil, por sua vez, 

também denominada de polícia judiciária, encarrega-se das atividades de 

investigações (DE LIMA; MARINHO, 2014). 

A criminalidade ofende vários direitos básicos. Segundo dados mais 

recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2017, 7 pessoas foram 

assassinadas por hora no Brasil em 2016 – um total de 61.619 mortes violentas 
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intencionais no ano, maior número já registrado. Um carro é roubado ou furtado 

por minuto. Foram 1.066.674 veículos subtraídos entre 2015 e 2016. Foram 

registradas 49.497 ocorrências de estupro em 2016, o que equivale a 5 

estupros por hora. 

O país nos últimos anos investiu em Segurança Pública o equivalente a 

países desenvolvidos, porém, não consegue reverter o quadro de medo e 

insegurança, muito em função de um modelo falido de organização policial e de 

administração de conflitos (DE LIMA, 2016). 

No modelo de Segurança que presenciamos e convivemos atualmente, 

ultrapassado e sem resultados significativos, quase não existe a participação 

da comunidade (FERNANDES; COSTA, 2012). 

Conforme balanços contábeis da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios brasileiros, sistematizados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional, o Brasil gastou em 2014, mais de R$ 70 bilhões com Segurança 

Pública, o que representa aproximadamente, 1,3% do PIB nacional (DE LIMA; 

BUENO; MINGARDI, 2016). Já em 2016, o Brasil gastou R$ 372 bilhões para 

prevenir ou remediar os efeitos da violência. Esse valor equivale a 5,9% do 

PIB, ou seja, 5,9% de tudo o que a nossa economia produz (CERQUEIRA, 

2017). No geral, a morte prematura de jovens devido à violência custa ao País 

cerca de R$ 79 bilhões a cada ano, o que corresponde a cerca de 1,5% do PIB 

nacional (CERQUEIRA; MOURA, 2013) 

Até 2010, a União, aumentou sensivelmente seus gastos, com pequena 

redução nos últimos anos. Já os estados e o Distrito Federal são responsáveis 

por cerca de 83% do total de gastos públicos com Segurança Pública, em 

muito justificados pelas folhas de pagamento dos aproximadamente 542 mil 

policiais civis e militares do país. Após análise de despesas declaradas entre 

2002 e 2014 com Segurança Pública, constatou-se que os municípios 

aumentaram sua participação, em comparação aos estados e a União, no 

financiamento das ações de segurança. Enquanto entre 2002 e 2014 a União 

apresentou um crescimento de 76,8%, os estados apresentam um incremento 

de 50,8% e os municípios apresentam crescimento de 197,6% (DE LIMA; 

BUENO; MINGARDI, 2016). 

Em termos de efetivo policial, estimativas apontam que o Brasil tenha 

425.248 policiais militares, 117.642 policiais civis e 99.354 guardas municipais, 
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totalizando 642.244 homens e mulheres (DE LIMA; BUENO; MINGARDI, 

2016). 

Além da incapacidade da administração pública de conter o crescimento 

da criminalidade e da violência urbana que assola todo país, o sistema de 

justiça criminal brasileiro é evidentemente ineficiente de processar e julgar a 

população carcerária que superlota os presídios nacionais, causando um 

aumento gradativo do número de presos em relação às vagas existentes no 

sistema prisional. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

do ano de 2014, existiam 222.190 encarcerados em situação provisória nas 

prisões brasileiras, frente a um déficit de 203.531 vagas. Em oito estados, mais 

de 50% da população carcerária era composta por presos provisórios: Sergipe 

com 70,9%; Piauí com 63,6%; Pernambuco com 59,1%; Amazonas com 

56,6%; Bahia com 54,9%; Maranhão com 54,8%; Mato Grosso com 52,8%; 

Roraima com 50,3%.  

O maior desafio Segurança Pública na atualidade é a definição de 

estratégias para um emprego mais eficiente e constante em sua atuação como 

órgão prestador de serviços de segurança. Melhorar a imagem das instituições 

que a compõe é fundamental, tendo em vista a crescente e contínua sensação 

de insegurança com a qual a sociedade convive no seu dia a dia. Na 

criminalidade, cujas condicionantes são, sobretudo, estruturais, exige soluções 

que ultrapassam a capacidade dos órgãos de Segurança Pública, 

principalmente quando esses não pautam suas ações operacionais pela 

solidariedade e interação com as comunidades. Surge então a necessidade de 

uma polícia que age de forma interativa, entrosada com as diferentes classes 

sociais. Esta nova forma de atuação poderia tratar da apuração de delitos ou 

crimes, antes mesmo de ocorrerem. Ou seja, faz da proação o principal 

instrumento de controle da criminalidade. Para isto, é necessário que a 

comunidade esteja engajada no projeto, comprometendo-se com os resultados 

da operação, sem prejudicar as ações policiais voltadas ao controle da 

criminalidade (FERNANDES; COSTA, 2012). 

É fundamental a criação de projetos voltados para intervir no controle 

das questões de segurança que envolva pacto federativo entre União, estados 

e municípios, visando uma política nacional de Segurança Pública, definindo 

deveres e direitos, limites e possibilidades. Tratam-se da implementação de 
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estratégias que consigam articular polícia comunitária com polícias especiais, 

políticas de segurança com políticas sociais. A diminuição da violência não 

pode ficar sob a responsabilidade exclusiva dos órgãos de Segurança Pública 

(CARIELO; GRILLO, 2017). 

Por meio de planos, programas e ações, as Políticas Públicas devem ser 

concebidas tendo como alvo principal a comunidade local (não somente 

pessoas ou grupos específicos), priorizando uma atuação proativa das policias 

e não somente seu trabalho repressivo. Desta forma, deve-se buscar 

constantemente a presença permanente da policia em todo lugar, com o foco 

em ações preventivas, aproximando a população local do serviço público, 

visando à interação das partes com um principal propósito, a segurança das 

pessoas (FERNANDES; COSTA, 2012). 

Esta forma de policiamento é muito empregada em países 

desenvolvidos como: EUA, Japão, Coréia do Sul, Grã-Bretanha; onde o policial 

é visto como membro efetivo da comunidade, participando de suas atividades. 

Assim, o policial colabora para o estímulo e a difusão do espírito associativo, e 

para a utilização de decisões e soluções coletivas para os graves problemas 

que podem ser vivenciados por aquela comunidade. Uma polícia forte, honrada 

e justa, pronta para defender os direitos do cidadão, gerando confiança e 

respeito mútuos em benefício da comunidade (TEIXEIRA; NASCIMENTO, 

2017).  

As melhores práticas na redução da violência e da criminalidade têm se 

concentrado no tripé aproximação com a população, uso intensivo de 

informações e aperfeiçoamento da inteligência e da investigação (DE LIMA; 

BUENO; MINGARDI, 2016).  

Segundo Fernandes e Costa (2012), o processo de implantação e 

modelagem de novas políticas voltadas às organizações da área da segurança 

não é simples. Alguns aspectos devem ser considerados. São eles: a falta de 

conexão entre as organizações do sistema de justiça criminal, fator que dificulta 

o acesso de parte da sociedade à prestação dos serviços de Segurança 

Pública e Justiça; preconceito dos que integram o sistema de justiça criminal 

que persistem em comparar a pobreza com marginalidade, sob uma visão 

discriminadora; baixa profissionalização e aparato tecnológico dos órgãos e 

dos profissionais de Segurança Pública; escassez de recursos estatais 
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destinados aos órgãos de Segurança Pública; e pouca participação das 

comunidades, tanto as pessoas quanto a iniciativa privada, no processo das 

ações de segurança locais. 

No Brasil podemos citar as UPP’s (Unidade de Polícia Pacificadora) 

como experiências positivas, estabelecidas em algumas favelas no Rio de 

Janeiro. Elaboradas com base nos princípios da polícia de proximidade, 

conceito que vai além da polícia comunitária e tem sua estratégia 

fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de 

Segurança Pública, tendo como objetivo a retomada permanente de 

comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do 

Estado com a população. Trata-se de um dos mais importantes programas de 

Segurança Pública realizado no Brasil nas últimas décadas. Foi implantada 

pela Secretaria de Segurança do Estado, no fim de 2008, planejada e 

coordenada pela Subsecretaria Estadual de Planejamento e Integração 

Operacional. Ressaltar-se que os efeitos proporcionados pelo programa 

extrapolam as comunidades pacificadas, se estendendo a suas áreas 

próximas, beneficiando direta e indiretamente uma população ainda maior. A 

pacificação tem um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico 

local, pois potencializa a entrada de serviços públicos, projetos sociais, 

esportivos e culturais, investimentos privados e gerando assim oportunidades. 

(TEIXEIRA; NASCIMENTO, 2017). 

 

4 - CONCLUSÃO  

 

A violência e a criminalidade que marcam as relações sociais na 

contemporaneidade portam novas práticas sociais, delimitadas pelo medo e 

sensação de insegurança. A violência está adestrando novos comportamentos 

na sociedade, delimitando o que é possível e o impossível, o permitido e o 

negado, o proibido e o aceito. 

Para que ocorra o desenvolvimento econômico e social de forma ampla 

no país, devem ocorrer esforços para redução da violência. A interação da 

Segurança Pública com as comunidades permite à sociedade conscientizar-se 

de que a criminalidade não se trata de um problema a ser combatido apenas 

pelo Estado, mas sim deste juntamente com o cidadão e sua ativa participação 
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através de Políticas Públicas, sustentadas exclusivamente por verbas públicas 

orçamentárias. 

A participação popular na fixação e alteração da política criminal é 

fundamental. A sociedade deve intervir em todos os pontos que não sejam 

sigilosos ou que não prejudiquem a execução da atuação policial. 

Diante do exposto, conclui-se uma nova maneira de pensar a proteção e 

o socorro públicos, baseado na crença de que os problemas sociais, 

condicionantes da criminalidade, terão, cada vez mais, soluções efetivas, na 

medida em que existe participação ativa das comunidades na sua identificação, 

análise, proposta e implementação de ações conjuntas para a busca de 

soluções. 
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