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1  INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira, inegavelmente, tende a estabelecer 

generalizações no tocante à segurança pública e possui uma compreensão 

distorcida da atividade de polícia, classificando-a, não raras às vezes, como 

ineficiente e corrupta, criando estereótipos policiais aliados à violência e à 

arbitrariedade. 

 

Essa visão preconceituosa, para muitos, é fruto de herança cultural 

advinda dos abusos de poder efetivados e potencializados durante o período de 

ditadura militar e seguiu corroborada por ações policiais que, embora isoladas, 

mostraram-se desastrosas, com traços de violência, que alcançaram, de modo 

episódico, repercussão nacional extremamente negativa, gerando uma barreira de 

aceitação nas relações entre a polícia e a sociedade, de modo que os órgãos 

policiais passaram a ser tradicionalmente encarados como meros instrumentos 

coercitivos de controle estatal. 
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É nesse cenário que se torna fundamental o alcance de uma adequada 

compreensão do papel da polícia perante a sociedade à qual está inserida, exigindo-

se um debruçar sobre o próprio Sistema de Segurança Pública Brasileiro, 

respaldado juridicamente na Constituição da República Federativa do Brasil, de 

modo a compreendê-lo sob a ótica formal e informal. 

 

Pretende-se, assim, no presente artigo, analisar as competências dos 

órgãos policiais inseridos na estrutura formal de segurança pública, cujas atividades 

de cunho preventivo ou repressivo estão voltadas à preservação da ordem pública. 

Contudo, diante da obrigatória e cotidiana atuação e interferência do Estado na 

seara da segurança pública, com vistas à preservação do interesse público e do 

bem comum, a comunidade é diretamente envolvida e passa a ser coadjuvante 

deste complexo processo, evidenciando-se, assim, a importância da participação 

popular nos temas afetos à segurança pública. 

  

Esse processo participativo revela a importância das denominadas 

instâncias informais de segurança pública, representadas pela família, escola, igreja, 

organizações não-governamentais, mídia e conselhos comunitários de segurança, 

cujas ações tendem, em um processo de interação com os órgãos estatais, a 

minimizar as mazelas sociais relacionadas à prática das infrações penais e a 

garantir, em consequência, a diminuição dos altos índices de criminalidade 

atualmente identificados. 

 

Aliado a esta sistemática da participação popular, há, sem dúvidas, a 

necessidade de se alcançar em nosso país um novo modelo de atuação policial, 

respaldado no princípio da dignidade da pessoa humana, no Estado Democrático de 

Direito e na prevalência dos direitos humanos, cujos fundamentos devem 

necessariamente estar aliados à filosofia da polícia e do policiamento comunitários e 

à execução de atividades policiais proativas orientadas para a resolução de 

problemas, cujos reflexos possam efetivamente garantir as liberdades individuais e a 

convivência social em níveis toleráveis.  
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 2 AS INSTÂNCIAS FORMAIS E INFORMAIS DO SISTEMA BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA  

 
A Segurança Pública, nos moldes estabelecidos pelo artigo 144 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, está inserida em um complexo 

sistema, envolvendo vários órgãos com missão, organização e características 

distintas.  

 

Peter Senge (1990) apud Amorim (2009) definia sistema como uma 

palavra cuja raiz deriva do grego synhistanai, que significava “colocar junto”. 

  

Amorim (2009) assim conceitua sistema: 

 

Sistema é um todo percebido, cujos elementos mantêm-se juntos porque 

afetam continuamente uns aos outros, ao longo do tempo, e atuam para um 

propósito comum (AMORIM, 2009, p.77) 

 

Fritjof Capra (1996) nos ensina que o pensamento sistêmico deve ser 

contextual, permitindo a sinergia, isto é, um conceito onde o todo é maior do que a 

soma das partes e onde a soma dos esforços de dois ou mais agentes gera um 

resultado superior àquele que seria possível, se cada um atuasse de forma isolada. 

Sugere, assim, ação conjunta, agregação de esforços e integração, implicando em 

convergência de propósitos e cooperação entre os agentes envolvidos. 

 

Nessa senda, compreender a segurança pública como um sistema é 

admitir a contínua interação entre os órgãos policiais e a sociedade em geral, 

focados em um propósito comum de viabilizar conjuntamente um volume de 

atividades em prol da defesa social e do bem comum. 

 
A segurança pública, cujo objetivo maior é promover a garantia da ordem 

pública e o cumprimento das leis, possui sistematicamente duas instâncias distintas 

de controle – uma formal e outra informal. 
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Calhau (2007) assim enfatizou:  

 

(...) o controle social é entendido como o conjunto de instituições, 
estratégias e sanções sociais, que pretendem promover e garantir referido 
submetimento do indivíduo aos modelos e normas comunitários (RT, 2002, 
p.133). Segundo a criminologia, o controle dos crimes ocorre também pela 
integração da atuação social de dois tipos de controles: o informal e o 
formal. (...) O controle informal é o dia-a-dia das pessoas dentro de suas 
famílias, escola, profissão, opinião pública, etc. A imensa maioria da 
população não delinque, pois sucumbe às barreiras desse primeiro controle. 
O sistema informal vai socializando a pessoa desde a sua infância (ex: 
âmbito familiar), e ele é, em geral, sutil e não possui uma pena, além de ser 
mais ágil na resolução dos conflitos que os mecanismos públicos. O 
desprezo social (ex: a punição informal com o afastamento das amizades ou 
de alguns membros da própria família) são sanções que para a grande 
maioria são mais que suficientes para inibir a prática de um crime. 
(CALHAU, Élio Braga. Controle social do crime. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/artigos/o-controle-social-dos-crimes-7> 
Acesso em 17 ago. 2012). 
 

A instância formal é aquela constituída e mantida pelo próprio Estado, de 

modo que envolve os órgãos detentores da obrigação legal de manter o 

cumprimento das leis e a segurança das pessoas, traduzindo-se nos organismos 

policiais positivados na Constituição Federal, no Título V – Da Defesa do Estado e 

das Instituições Democráticas, Capítulo III – Da Segurança Pública, previstos 

especificamente no Art. 144, abaixo reproduzido: 

  

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: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros 
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;  
IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
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§ 2º - A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  
§ 3º - A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 
patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  
§ 4º - Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, 
incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.  
§ 5º - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições 
definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 
suas atividades. 
§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos 
relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do Art. 39.  (BRASIL, 
C.F/1988) 

 

A instância informal, por sua vez, se constitui pela família, igreja, escola, 

imprensa e pelas diversas organizações não governamentais (ONGs), destacando-

se os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (CONSEG), além de outras, 

que, embora não formalmente constituídas para promover a segurança e a ordem 

pública, exercem influências diretas e indiretas sobre o sistema formal.  

 

Estas instâncias informais desenvolvem intrinsecamente no ser humano 

um conjunto de crenças e valores que preservam a moral e os costumes, freando, 

em consequência, o animus daqueles que intencionam envolver-se em conflitos 

sociais ou praticar atos contrários às leis.  

 

Neste contexto, a instância informal, ancorada na valoração do 

sentimento de comunidade e na efetiva participação popular, contribui 

significativamente na promoção da segurança pública quando passa a aceitar, a 

legitimar e a auxiliar à polícia que está, não meramente para controlá-la, mas, 

sobretudo, para lhe servir.    
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Destacam-se, assim, neste cenário: 

 
2.1. A família 
 

 
A família é a primeira comunidade na qual o indivíduo se vê inserido e é 

por meio dela que se alcançam as primeiras noções de convívio social, os valores e 

os princípios que devem ser observados para uma vida harmoniosa em sociedade. 

 

Gomes (1998) considera família como um “grupo fechado de pessoas, 

composto dos genitores e filhos, e para limitados efeitos, outros parentes, unificados 

pela convivência e comunhão de afetos, um uma só e mesma economia, sob 

mesma direção” (GOMES, 1998, p.33) 

 

Lôbo (2009), no tocante à conceituação, aduz: 

 
Sob o ponto de vista do direito, a família é feita de duas estruturas 
associadas: os vínculos e os grupos. Há três sortes de vínculos, que 
podem coexistir ou existir separadamente: vínculos de sangue, vínculos de 
direito e vínculos de afetividade. A partir dos vínculos de família é que se 
compõem os diversos grupos que a integram: grupo conjugal, grupo 
parental (pais e filhos), grupos secundários (outros parentes e afins). 
(LOBO, 2009, p. 2) 

 

É fato incontroverso que o indivíduo que se desenvolva no seio de sua 

família, em um ambiente salutar que propicie constante inter-relacionamento com 

pais, irmãos e outros parentes, e que lhe permita experimentar os ensinamentos 

éticos e morais de seus ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, mediante a 

valorização do respeito, alcançará melhores experiências de vida que lhe garantirão 

a maturidade necessária para, na condição de cidadão adulto, adotar os 

comportamentos desejáveis em sociedade.  

 

Nesse diapasão, as relações familiares, quando calcadas nas regras da 

ética, da civilidade, do respeito mútuo e do compartilhamento de valorosas 

experiências, tendem a exercer significativa influência no comportamento e no 

estado de ânimo do indivíduo, o qual, na maioria das vezes, reproduz 
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involuntariamente os bons ensinamentos absorvidos. É possível afirmar, portanto, 

que a família, quando bem estruturada nas regras da boa educação, permite a 

reprodução da boa conduta de seus integrantes na sociedade e, em consequência, 

contribui para a manutenção da tranquilidade social. 

 

Torna-se necessário, portanto, também repensar a segurança pública a 

partir da base da sociedade, refletindo-se sobre o papel da família na formação do 

indivíduo, no tocante à consciência, sob os aspectos humanitário, religioso, moral, 

ético e social, necessários a oportunizar reais condições para o desenvolvimento do 

indivíduo no meio social. 

  

Daí ser fundamental a participação do Estado e dos próprios órgãos 

policiais, que, inseridos nas relações comunitárias, podem efetivamente viabilizar ou 

participar de programas sociais destinados a reforçar ou restabelecer os laços 

familiares. Destarte, o Estado, além de zelar pela segurança pública, deve fortalecer 

os órgãos policiais sob uma nova perspectiva, inserindo-os em programas que 

contemplem a valorização das famílias e de todos os seus integrantes. 

  

2.2. A igreja ou entidade equivalente 
 

 

A igreja historicamente estabeleceu uma série de orientações divinas que 

resultaram em rígidos códigos de comportamento e de conduta social, 

principalmente calcados na filosofia religiosa.  

 

A atuação da igreja ou de entidade equivalente na sociedade, por meio da 

educação religiosa, pode ser considerada como um eficiente instrumento que 

influencia o cotidiano das pessoas, pois segue tradicionalmente contemplada com 

significativo conteúdo ético, moral e espiritual.  
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O cristianismo, sendo parte integrante de nossa cultura, assume 

relevância para um grande número de pessoas e se constitui em ferramenta auxiliar 

para a formação e desenvolvimento do caráter, funcionando, de certo modo, como 

um freio para as condutas sociais reprováveis.  

 

No contexto do relevante papel social prestado pela igreja, a título de 

mera exemplificação, destaca-se a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), que, dentre as diversas campanhas anualmente concebidas, lançou, em 

2009, o tema “Fraternidade e Segurança Pública”, visando a estabelecer o debate 

sobre as questões relacionadas à segurança pública e sobre a importância da 

participação social para a busca de soluções diante da majoração dos índices de 

violência urbana, oportunizando a reflexão popular sobre o tema.  

 

Denota-se, assim, uma crescente preocupação das pessoas com a 

segurança pública, de modo que a igreja ou entidade equivalente, como instituições 

sociais, podem exercer um importante papel de orientação para uma vida 

comunitária permeada por valores, que visam, sobretudo, ao respeito às diferenças 

e aos limites das liberdades individuais. 

 

2.3 A escola  

 
A escola é uma importante instância informal de segurança pública em 

razão da relevante tarefa de disseminação de princípios e valores à comunidade 

escolar, compreendida como sendo pais, alunos e todas as demais pessoas a ela 

direta ou indiretamente vinculadas, cujas contribuições interferem positivamente na 

formação dos cidadãos e geram efeitos no tocante aos comportamentos sociais, 

com reflexos nas questões de preservação da ordem pública.  

 

A escola é assim compreendida como uma das mais importantes 

instituições sociais em um Estado democrático, de modo que precisa cada vez mais 

incorporar em sua estrutura e em sua prática pedagógica a “educação para a 
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participação cidadã”, respaldando a todos como sujeitos de direitos, mas, também, 

conscientizando-os acerca das obrigações e deveres sociais.  

 

A escola, neste contexto, deve ser compreendida como uma instituição 

que, ao lado da família, tem responsabilidade direta na educação das pessoas, 

sendo vista como um espaço que contribui para a formação do caráter dos cidadãos. 

 

A escola, além de se caracterizar como uma instituição voltada ao ensino 

de conteúdos disciplinares, deve ser reconhecida como o lugar privilegiado para a 

reflexão de questões sociais, sendo instrumento eficaz para a disseminação de 

valores éticos e morais com efeitos na formação do caráter e no desenvolvimento 

humano.  

 

Nesse diapasão, a temática da segurança pública também deve estar 

inserida nas escolas como forma de conscientizar a comunidade escolar sobre a 

importância da participação popular e da necessária inter-relação com a polícia, 

contribuindo para que mesma proceda, com eficiência e eficácia, ao combate da 

criminalidade.  

 

Segundo Royer (2002), a escola possui um importante papel na 

prevenção da violência e dos comportamentos agressivos: (...) os professores, no 

decorrer de sua formação inicial ou mais adiante, têm que desenvolver a capacidade 

de intervir e de evitar comportamentos agressivos nas escolas. (ROYER, 2002, 

p.253) 

 

Rodrigues (1985) assevera:  

 

A função da escola é a de produção e transmissão do saber. É sua 

responsabilidade formar o indivíduo para o exercício da cidadania. Porém, o 

exercício da cidadania compreende a formação do homem social, 

participativo, responsável, político e produtivo. (RODRIGUES, 1985, p. 74) 
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Acredita-se, assim, que a efetiva participação da comunidade escolar nos 

assuntos de natureza estatal, sobretudo no que tange à segurança pública e 

atuação da polícia, também se constitui em importante ferramenta para o alcance de 

condutas sociais desejáveis permeadas pelos valores sociais, pelo ideal de 

liberdade e pelo sentimento de respeito mútuo, cujos reflexos tendem a harmonizar 

as relações sociais em todos os níveis. 

 

2.4. A mídia 

 
Os órgãos de imprensa, responsáveis por conduzir a informação ao 

cidadão, devem atuar conjuntamente com as iniciativas de polícia comunitária, posto 

que ambos destinam-se a atender a comunidade à qual estão inseridos. 

  

É através da televisão, do rádio, da rede mundial de computadores e dos 

jornais que grande parte da população tem acesso aos fatos que aconteceram ao 

seu redor e em todo o mundo.  

 

Diante do relevante papel da imprensa, com liberdade assegurada pela 

própria Constituição Federal, os fatos ocorridos em lugares muito distantes se 

tornam próximos e interferem no dia-a-dia das pessoas, a partir da sua divulgação. 

Deste modo, a mídia diuturnamente noticia temas variados a todas as classes 

sociais, cada qual absorvendo as informações e reagindo de forma diferente, de 

acordo com os respectivos interesses e necessidades.  

 

Sob esta ótica, as notícias jornalísticas geram significativos efeitos sobre 

a vida das pessoas e passam, muitas vezes, a influenciar determinados 

comportamentos, a exemplo das interferências na sensação de segurança das 

pessoas quando tomam conhecimento sobre eventos criminosos ou sobre ações e 

operações policiais destinadas a coibi-los. 
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Os órgãos policiais, conscientes de que a mídia influencia a opinião 

pública sobre a sensação de segurança ou insegurança, devem estabelecer 

parcerias com os órgãos de imprensa, de modo a garantir aos cidadãos uma efetiva 

comunicação com o Estado, permitindo-lhes expressar as suas necessidades e 

opiniões.  

 

Rolim (1996) destaca que a mídia pode também contribuir com o trabalho 

da polícia, mediante a obtenção de informações trazidas pelas pessoas que se 

sentem estimuladas a colaborar: 

 

Quando se divulga um crime e se permite que determinados detalhes sejam 

conhecidos, procura-se também estimular eventuais testemunhas ou 

pessoas que disponham de informações relevantes a procurarem a polícia 

(ROLIM, 2006, p.208).  

 

O papel esperado da mídia, portanto, é de um instrumento auxiliar em 

busca da verdade, devendo ser abandonadas as posturas sensacionalistas, 

revestindo-se, sim, de um caráter mais colaborativo na cobertura de matérias 

policiais, de modo a possibilitar à população conhecer e participar da construção de 

políticas públicas de segurança.  

 

2.5. As organizações não-governamentais 

 

As organizações não-governamentais, compreendidas como entidades 

voltadas às finalidades públicas, sem finalidade lucrativa, revelam-se pertinentes 

quando desenvolvem adequados projetos de cunho social. 

 

Deste modo, as ONGs podem efetivamente complementar a atividade 

estatal por meio do desenvolvimento de programas de interesse público, alcançando 

financiamentos públicos ou privados voltados à concretização de ações sociais, 

culturais e assistenciais.  
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Estas entidades são reveladoras de que a sociedade civil organizada 

pode efetivamente desenvolver ações ao lado do Estado, capazes de melhorar a 

vida comunitária, dentre as quais se incluem, obviamente, aquelas que geram 

efeitos benéficos à segurança pública. 

 

Um dos exemplos desta participação são os “Conselhos Comunitários de 

Segurança – CONSEGs”, cuja atuação vem sendo estimulada pela filosofia de 

polícia comunitária com o objetivo de gerar um foro apropriado para a discussão dos 

problemas de segurança pública, identificando-se as respectivas causas e 

buscando-se as pertinentes soluções. 

 

 Essa nova filosofia de trabalho estabelecida entre a polícia e a 

comunidade permite que o ente estatal possa estabelecer uma sólida relação com 

as pessoas em geral, aprimorando o sistema participativo de segurança pública por 

meio de um processo de prevenção criminal centrado na atuação policial proativa. 

  

Há de se considerar que os CONSEGs também contribuem na redução 

de fatores de insegurança quando viabilizam providências para sanar dificuldades de 

ordem municipal que não possuem relação direta com a atividade policial, mas que a 

impactam indiretamente: como exemplo, podem-se citar as deficiências na 

iluminação pública, pavimentação, modificações na arquitetura viária e sinalização 

de trânsito, limpeza e muramento de terrenos baldios, silêncio urbano, alteração nos 

itinerários de transporte urbano, prevenção e tratamento de dependentes de álcool e 

drogas, assistência a crianças e adolescentes em situação de risco, melhoria de 

sinalização das vias, entre outros, potencializando, assim, a prevenção do crime. 

  

Os Conselhos Comunitários de Segurança, na busca de benefícios às 

suas respectivas comunidades, alcançam, com maior intensidade, a mobilização da 

opinião pública a favor da atividade policial, reforçando, assim, os vínculos estatais 

com a comunidade, que passa a se sentir valorizada por ser parte integrante do 

complexo processo de preservação e de manutenção da ordem pública.  
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3. CONCLUSÃO 

 

A análise do modelo tradicional de polícia inserido no sistema brasileiro 

de segurança pública revelou que a atividade policial historicamente privilegiou a 

atuação repressiva como instrumento de combate ao crime, à violência e aos 

comportamentos antissociais. 

 

Todavia, o avanço desenfreado da criminalidade, observado nos últimos 

anos, tem revelado que o modelo tradicional de polícia está superado, impondo, em 

consequência, uma nova realidade às forças policiais adstrita ao respeito à 

dignidade do ser humano e à irrestrita observância aos direitos e garantias 

individuais.  

 

A polícia não mais se amolda à tradicional perspectiva de ser uma 

instituição compreendida como o braço estatal destinado meramente ao controle 

social e passa a cada dia a inserir-se profundamente na filosofia de polícia 

comunitária sob o enfoque de servir e proteger a comunidade a qual pertence e a 

garantir-lhe o bem-estar social.  

 

Observa-se  uma mudança de foco quanto à atuação policial, que tende a 

ser efetivamente proativa e a estar realmente inserida em um processo interativo 

com a comunidade na construção de um novo modelo de segurança pública, que se 

aproxima em muito do comando constitucional calcado na ideologia de que a 

segurança pública é “dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos”. 

  

Esse novo modelo de atuação policial não se consolida de modo 

estanque por mera intervenção estatal, sendo indispensável o engajamento e a 

interação entre a polícia (instância formal de segurança pública) e a família, a 

escola, a igreja, a mídia e a sociedade civil organizada (instâncias informais de 

segurança pública), pois todos efetivamente influenciam, ainda que indiretamente, o 
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modo de vida das pessoas. Daí a importância de que cada um contribua para a não 

ocorrência ou para a minimização de condutas indesejáveis perante a lei, de modo 

que a sociedade brasileira esteja efetivamente inserida em um sistema participativo 

de segurança pública. 

 

Estima-se, assim, que a atuação policial proativa, calcada na filosofia de 

polícia comunitária e orientada para a solução dos problemas, respaldada pelo apoio 

e pela colaboração dos membros da comunidade, seja o instrumento eficaz para 

fazer frente aos sérios e graves problemas que atualmente assolam a sociedade 

brasileira no cenário da segurança pública, minorando-se as consequências e 

alcançando-se um mundo melhor para se viver.  
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