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RESUMO
A segurança pública recebe cada vez mais atenção no cenário mundial, no entanto,
ainda não está consolidada como área do conhecimento. A pesquisa responde à
seguinte pergunta: Qual o estado atual da pesquisa científica brasileira em
segurança pública, considerando a formação de doutores que elaboraram suas teses
nesse tema? Desse modo, o objetivo geral foi o de conhecer a produção de teses com
tema relacionado à segurança pública, no Brasil. Os objetivos específicos foram: a)
caracterizar as teses selecionadas no Banco de Teses da Capes; b) apresentar o perfil
dos autores da tese com base em informações coletadas nos currículos lattes dos
mesmos; e c) analisar o conteúdo das teses selecionadas.Quanto aos objetivos, a
pesquisa é exploratória e descritiva, e quanto ao método de pesquisa é
qualiquantitativa. A análise de conteúdo foi utilizada para análise dos dados. Foi
procedida uma busca básica pela expressão “segurança pública” no Banco de Teses
da Capes, que teve sua cobertura reduzida recentemente para o período 2011-2012.
Restringindo os resultados a teses, foram recuperadas 54, das quais apenas 36
guardavam relação com o tema da segurança pública, 16 de 2011 e 20 de 2012. A
distribuição das teses por orientador e por instituição de ensino não apresentou
concentração significativa. Os Estados que tiveram maior produção de teses, foram
Rio de Janeiro e São Paulo, com 25% e 27,77%. Com relação à graduação inicial dos
autores, 19,44% tem formação em direito, e, quanto à profissão que exercem,
66,67% são professores. A análise temática das teses, permitiu a distribuição das
mesmas em 8 categorias: Políticas e programas de segurança pública (11); Estudos
criminológicos (10); Formação dos profissionais de segurança pública (5); Trabalho
policial (3); Estrutura dos órgãos de segurança pública (2); Segurança pública e
direitos humanos (2); Saúde dos profissionais de segurança pública (2); e Desvio de
conduta dos profissionais de segurança pública (1). A comparação dos resultados
obtidos nesta pesquisa, com os resultados obtidos em pesquisa semelhante,
versando sobre agricultura familiar, indicam menor produção no tema da segurança
pública. Os resultados também apontaram para a formação de um viés jurídico na
área, pelo destaque da produção de teses por pesquisadores com formação em
Direito. Constatou-se a falta de teorizações sobre segurança pública.
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