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Este Texto para Discussão foi elaborado no âmbito do 
projeto Brasil 2035, cujo objetivo foi gerar subsídios para 
a formulação de estratégias visando ao desenvolvimento 
do país a partir da criação de cenários prospectivos, 
tendo como horizonte temporal o ano de 2035. No Brasil, 
a despeito da existência de importantes documentos 
que utilizam a metodologia prospectiva, verifica-se 
baixa influência desses trabalhos nos planos plurianuais 
(PPAs) no âmbito federal ou estadual, pois, mesmo 
que se reconheça a importância do planejamento de 
longo prazo, esta visão não se reflete na formulação 
de políticas públicas.

Considerando esse argumento, o estudo utiliza 
a metodologia prospectiva, no intuito de apresentar 
tendências e incertezas para segurança pública. O trabalho 
se divide em três áreas, que são: criminalidade e 
sensação de segurança, políticas públicas de segurança 
e políticas públicas de execução penal e de execução 
de medidas socioeducativas.

Na introdução, é realizada uma breve discussão 
sobre os principais conceitos utilizados da metodologia 
prospectiva. Na seção seguinte, são discutidas e analisadas 
tendências e incertezas no campo da segurança 
pública. Uma das principais variáveis apresentadas é 
a manutenção das altas taxas de vitimização até 2035. 
O Brasil possui níveis muito elevados de violência, de 
maneira que se aposta nesta tendência ainda que as 
ações realizadas pelos governos e pela polícia venham 
a ser mais eficazes.

Este estudo faz um retrospecto da criminalidade 
e aponta que haverá fortalecimento e crescimento das 
organizações criminosas, pois, entre outros fatores, 
identifica-se o aumento recente das ocorrências de crimes 

típicos destas organizações. Essas questões impactarão 
a qualidade de vida da população, visto que haverá 
manutenção do alto sentimento de insegurança, como 
apontam algumas pesquisas. Para fazer frente a este 
problema, identificou-se a tendência do aumento da 
participação do governo federal nas políticas públicas 
de segurança, que criou mecanismos institucionais e 
planos de segurança e deverá manter esse tipo de 
estratégia até 2035. O problema da criminalidade tem 
impactado diretamente outras áreas, como aponta a 
tendência da manutenção do endurecimento penal e 
do deficit das vagas no sistema prisional. Verifica-se 
que há amplo apoio da população, de políticos e dos 
operadores do direito para que haja mudanças na 
legislação criminal. Verifica-se também que desde a 
década de 1990 a população prisional cresceu mais de 
500% no Brasil. Identificamos essas variáveis como os 
principais movimentos no campo da segurança pública 
para os próximos anos.

Pairam algumas incertezas que, a depender do 
rumo dos acontecimentos, impactarão de modo decisivo 
esta área, por exemplo: até 2035 haverá uma melhoria 
significativa da efetividade da investigação criminal 
no Brasil? Até 2035 haverá redução dos homicídios 
de jovens negros no Brasil? Haverá uma redução dos 
crimes contra mulher, negros, lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais (LGBTTs) e outras minorias? Haverá 
controle mais efetivo das fronteiras, dos portos e dos 
aeroportos? Até 2035 haverá reformas estruturantes no 
âmbito das polícias de modo a melhorar a segurança 
pública no Brasil? Até 2035 haverá fortalecimento das 
políticas de prevenção ao crime no Brasil? O Estado 
será mais eficaz no combate a desvios de conduta dos 
operadores do sistema de justiça criminal? Haverá 
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melhoria efetiva da execução penal e do sistema 
de medidas socioeducativas? Haverá legalização do 
consumo da maconha? Haverá redução da criminalidade 
violenta? O trabalho realiza um retrospecto dos temas 
que essas incertezas trazem, no intuito de apresentar 
caminhos possíveis.

Como sementes de futuro, essas tendências 
podem ou não permanecer e as incertezas podem 
avançar numa direção ou em outra. Também afeta 
a segurança pública a evolução de outras variáveis 
tratadas no projeto Brasil 2035, bem como o próprio 
crescimento econômico do país. Neste trabalho, a 
busca por encontrar as principais variáveis e invariáveis 
no contexto da segurança tem por objetivo antecipar 
futuro e contribuir com a discussão dentro e fora dos 
problemas na área de segurança pública. Neste sentido, 
coloca-se ao lado dos esforços para que o Brasil, cada 
vez mais, realize um planejamento de longo prazo.


