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Texto 1 
 

(...) A cidadania para poucos, a pobreza, a falta de uma cultura de respeito aos direitos humanos, a 
discriminação racial e o racismo, a inacessibilidade à justiça, o machismo e as práticas inadequadas de 
segurança pública resultam em índices de violência extremamente elevados.  

Historicamente, as enormes desigualdades sociais, econômicas e culturais expressam uma das 
características mais marcantes do país. Em anos recentes, percebe-se um crescimento da consciência da 
sociedade e do governo quanto à necessidade de reverter-se essa condição, criando-se mecanismos de 
participação e controle social, programas, projetos e ações que indicam um movimento de transformações 
positivas.  

Apesar de possuir grande número de pessoas pobres, o Brasil não é um país pobre, mas precisa superar 
um quadro de injustiça social e desigualdade.  

 
Disponível em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/social-and-human-sciences/social-transformations/. Acesso em: 15/06/17. 

 
Texto 2 
 

[...] 
O ex-ministro Raul Jungmann, o pesquisador Daniel Cerqueira, do Ipea, e o especialista Thiago Amparo, da 

FGV, falam sobre o combate ao crime no Brasil 
[...] 
Os três concordam que facilitar o acesso às armas, como defende o presidente Bolsonaro, só tende elevar o 

número de mortes violentas. E destacam a necessidade de investir na formação das crianças, adolescentes e 
jovens em situação vulnerável, que podem vir a se tornar criminosos por falta de opções de estudo e trabalho. 

Também afirmam que uma reforma no sistema prisional brasileiro é necessária para reduzir o poder do 
crime organizado. Veja, nos vídeos a seguir, o que dizem o ex-ministro Raul Jungmann, o especialista Daniel 
Cerqueira, do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o pesquisador Thiago Amparo, professor da 
FGV Direito. 

https://exame.abril.com.br/brasil/tres-especialistas-apontam-solucoes-para-reduzir-a-criminalidade-no-brasil/ 
 
Texto 3 
 

Estruturado sobre quatro eixos, o "Em Frente,Brasil" foi construído para o combate efetivo dos crimes 
violentos. O primeiro é o foco territorial que trata do levantamento de dados estatísticos acerca da 
criminalidade, com apontamento geográfico das ocorrências para que sejam direcionadas ações de prevenção e 
de repressão qualificada, com gestão integrada de territórios e Contratos Locais de Segurança. A repressão 
qualificada é o segundo eixo, que prevê a ação policial orientada para a desarticulação de grupos criminosos e 
da criminalidade profissional, de forma coordenada, articulada e integrada. A atuação será feita por operações 
integradas, choque operacional, forças-tarefa e intervenções nos mercados de fomento aos crimes contra o 
patrimônio. 

O terceiro eixo é o da prevenção social, que está diretamente vinculado à promoção de ações definidas 
pelos órgãos públicos municipais e estaduais, além da própria sociedade. Este eixo propõe uma atuação 
multidisciplinar direcionada à população, relativa ao fornecimento de serviços nas áreas de educação, esporte, 
lazer, saúde e outros, com o propósito de elevar a qualidade de vida das pessoas, qualificar a cidadania e 
viabilizar o desenvolvimento humano, pessoal e profissional. O objetivo é reduzir ou mesmo extinguir os focos 
de conflitos e os fatores de risco de práticas criminosas. 

Por último, o eixo da governança e gestão como mecanismos para o gerenciamento do projeto, 
manutenção das ações coordenadas e integradas, além do monitoramento dos indicadores e meta de cada uma 
das áreas, segundo as ações planejadas. 

O "Em Frente, Brasil" viabilizará a execução dos objetivos e das diretrizes previstas na Política Nacional de 
Segurança Pública e no Plano Nacional de Segurança Pública, instituídos, respectivamente, pela Lei nº 13.675 e 
pelo Decreto nº 9.630, ambos editados em 2018. 

https://justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1567102301.36 
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Texto 4 
 

 
 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432 
 


