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RESUMO: Objetiva-se com esta pesquisa promover o debate sobre o processo 
de realização da abordagem feita pela polícia militar, na persectiva de garantia 
dos direitos e proteção do cidadão, uma vez que esta tem o papel de fazer 
efetivar-se a segurança pública. Tem-se como foco de estudo a relação da 
polícia com os indivíduos da sociedade teresinense, considerando a satisfação 
dos individuos em relação ao serviço prestado em questão. Esse trabalho 
utilizará um percurso metodológico que se contitui de estudos bibliográficos e 
de campo através de visita a comunidade selecionada intencionalmente 
enquanto lócus da pesquisa. Será reaalizado entrevista com roteiro 
semiestruturado com vistas à construção de dados, intencionando avaliar se a 
efetivação da abordagem policial inflige direitos do cidadão. Nesse entender, 
torna-se relevante investigar como a abordagem policial está contribuindo no 
respeito à garantia dos direitos individuais e a proteção dos cidadãos sem que 
se pratiquem ações contrangedoras aos sujeitos abordados. 

Palavras-chave: Abordagem da Polícia Militar. Garantia dos Direitos 
individuais. Serviço de Segurança Pública. Constrangimento do cidadão. 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo se constitui de uma análise sobre a abordagem dos policiais 

militares feita aos indivíduos da sociedade piauiense, tendo em vistas que a 

segurança pública tem por obrigação efetivar a garantia dos direitos e proteção 

do cidadão. Assim, promove uma reflexão sobre a atuação da instituição 

Polícia Militar, na perspectiva do agir através de sua prática de abordagem na 

relação com os cidadãos das diversas classes sociais. Essa prática é utilizada 

como instrumento por esta instituição para manutenção da ordem pública e 

promoção de uma segurança coletiva. 

OBEJETIVO GERAL: Analisar a garantia dos direitos e proteção do cidadão no 

processo de abordagem da polícia militar aos indivíduos da sociedade civil.  

ESPECÍFICOS: Identificar como ocorre a abordagem policial observando os 

direitos e proteção do indivíduo no processo de abordagem; Caracterizar a 

relação dos policiais com a comunidade teresinense na efetivação dos direitos 

e proteção do cidadão; Compreender como as políticas públicas influenciam 

acerca da segurança no processo de efetivação dos direitos e proteção do 

cidadão na ação de abordagem. 

METODOLOGIA 



Este estudo será desenvolvido utilizando o método dialético com 

abordagem qualitativa e pesquisa de campo com técnica de entrevistas com 

roteiro semiestruturado.  

DESENVOLVIMENTO 

O Brasil, não diferente de outros países do globo, atualmente vive em 

uma situação de crise na segurança pública, com um índice exorbitante de 

ocorrências criminais, que seguem uma linha crescente desde as décadas de 

80. 

 No que se refere aos entes competentes em matéria de segurança 

pública, a Constituição Federal deixa claro no caput do art. 144 que: “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 [...]” (BRASIL, 1988, p.46). 

 Entretanto, acarretou-se ao longo dos últimos anos uma pressão social 

por parte da população, ocasionada pela crescente insegurança, para que as 

autoridades tomassem providências no âmbito da segurança pública, sem levar 

em consideração suas competências oficiais. Todavia, a precária condição 

financeira do estado faz com que se torne difícil, investimentos significativos, 

aumentando, consequentemente, a responsabilidade federal e municipal nessa 

esfera. 

Nesse contexto, para que se tenha uma atuação efetiva na resolução do 

problema da segurança pública, acredita-se que, faz-se necessária uma ação 

conjunta entre a sociedade e o Estado através do Ministério Público, esse que 

tem por uma das competências, agir na defesa da ordem e dos interesses, 

sejam eles individuais ou coletivos. 

Ainda nesse entendimento, o Ministério Público possui uma titularidade 

exclusiva no que se refere ao controle da atividade policial, o que implica 

também na abordagem dos policiais militares. Constata-se então, que há uma 

necessidade da utilização de uma política que visa o respeito aos direitos 

humanos, e a repressão da criminalidade. Tal política, atualmente é 



tecnicamente adotada através da abordagem policial, como afirma Miguel 

(2006) em sua tese: 

O policial é o agente público que mais representa a 
manifestação do Estado na preservação da segurança e, 
mesmo agindo legitimamente, empregando a força, não pode 
descurar-se dos direitos fundamentais que decorrem os direitos 
do ser humano, a sua dignidade. Há uma linha tênue entre o 
uso da força pelo Estado e os Direitos Humanos que pode 
levar o profissional de segurança pública a ser 
responsabilizado por sua conduta, quer no plano jurídico 
interno, quer no externo. (MIGUEL, 2006, p. 04)  

 Em concordância com este entendimento, para que a polícia possa 

efetivar sua autoridade de forma legal, em especial na abordagem a suspeito, o 

policial deve ter ciência dos procedimentos fundamentais, de modo que as 

técnicas utilizadas sejam compatíveis com a legislação e com os padrões de 

direitos humanos. Vale ressaltar que toda abordagem policial pode ser 

considerada uma ação de risco, pois, numa intervenção onde há a restrição de 

locomoção, ainda que breve, há uma limitação do direito de ir e vir, atingindo 

esse que é um direito fundamental, ocasionando uma resistência por parte do 

indivíduo abordado, por isso a importância do policial estar preparado da 

melhor forma possível em aspectos físicos e psicológicos, para que se possa 

ter um bom resultado na intervenção.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

É certo que ainda vivemos num país onde a violência é um mal que 

assola toda a sociedade e que as políticas públicas voltadas à segurança 

utilizam-se das ferramentas que estão ao seu alcance para que haja uma 

melhoria desse quadro na sociedade. Busca-se com esse trabalho promover o 

debate sobre a abordagem policial militar como um mecanismo respeitoso 

efetivo na garantia dos direitos e proteção dos cidadãos. 
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