ESCUTA DOS PROFISSIONAIS DE
SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

2021

MILITARIZAÇÃO E REFORMA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ideologia

A militarização da segurança
pública aparece como um tema
estruturante em torno do qual
os profissionais têm ideias consistentes, a favor ou contra.

Propostasa
de reform

Policiais e bombeiros militares se posicionaram, na
média, de forma mais favorável à militarização da
segurança pública. Porém, todos os profissionais da área reconhecem a
ideologia militar como a referência na segurança pública.
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA MILITARES
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PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA NÃO MILITARES
1,31
0

1,36

1,34

A LÉM DE SER UMA IDEOLOGIA QUE ESTRUTURA O DEBATE, A
OPÇÃO DA MILITARIZAÇÃO SE FORTALECE ENTRE 2014 E 2021.
Propostas de desmilitarização

2014

2021

Apoio ao fim da justiça militar para as PMs

63,6%

45,5%

Apoio à retirada das PMs e os Bombeiros como forças
auxiliares do Exército

73,8%

54,9%

Apoio à Extinção dos Inquéritos Policiais Militares

58,3%

42,8%

A PESQUISA REVELA INSATISFAÇÕES PROFISSIONAIS, MAS,
PARADOXALMENTE, APONTA O REFORÇO DO ATUAL
MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.
2014

2021

A favor da criação de uma nova polícia ou da unificação
das polícias, com ciclo completo e de caráter civil

56,9%

46,8%

Acreditam que o modelo mais adequado para a
realidade brasileira seja a manutenção do modelo atual
de polícias estaduais, sem alterações na divisão de
atribuições entre polícias

14,2%

16,0%

3

Por outro lado, propostas sobre reformas das instituições e carreiras
não apresentam coerência ou formam uma escala matematicamente confiável. Não há, hoje, qualquer proposta articulada de reforma do
sistema que faça frente à ideologia da militarização da segurança pública.

A MAIORIA DOS POLICIAIS CONCORDA COM A NECESSIDADE DE
REORIENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS POLÍCIAS
2014

Concordam que é necessário
reorientar o foco da PM para a
proteção dos direitos de cidadania

87,3%

2021

76,5%

FATORES QUE ATRAPALHAM O TRABALHO POLICIAL

42% 30% 81%
acreditam
que as carreiras
atuais são adequadas
e deveriam ser
apoiam as
mantidas
duas ideias

2014

2021

Foram baleados em serviço

3,3%

4,0%

Foram baleados durante o período de folga

1,9%

1,9%

Não
disponível

19,7%

VITIMIZAÇÃO

apoiam a
organização
das polícias
em carreira única,
com uma só porta de
entrada

86,6% 82,5%

75,3% 71,4%
Priorização das prisões, em vez da adoção
de policiamento comunitário e ações
preventivas atrapalha o trabalho policial

2014

Ênfase desproporcional das políticas de
segurança na repressão ao tráfico de
drogas atrapalha o trabalho policial

2021

Presenciaram a morte de um
colega em serviço

VIOLAÇÃO DE DIREITOS

2014

2021

40,9%
49,3%

Tiveram direitos trabalhistas
desrespeitados
Foram vítimas de tortura em
treinamento ou fora dele

27,9%
18,4%
59,6%
54,8%

Foram humilhados ou desrespeitados
por superior hierárquico

VISÃO NEGATIVA SOBRE A ATUAÇÃO DA
JUSTIÇA E MINISTÉRIO PÚBLICO
Parte das opiniões migrou de uma percepção de indiferença sobre
atuação da Justiça e do Ministério Público para uma percepção de
antagonismo, o que pode indicar um insulamento cada vez maior
das instituições policiais.
A Justiça...

2014

2021

Atua com insensibilidade ou indiferença com relação às
dificuldades do trabalho policial, apenas cobrando, mas
sem colaborar

50,5%

46,8%

Atua como uma instância que se opõe ao trabalho
policial, tornando-o, em vários momentos, mais difícil

18,1%

22,1%

2014

2021

Atua com insensibilidade ou indiferença com relação às
dificuldades do trabalho policial, apenas cobrando, mas
sem colaborar

51,0%

48,0%

Atua como uma instância que se opõe ao trabalho
policial, tornando-o, em vários momentos, mais difícil

14,9%

17,7%

O Ministério Público...

