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Leia os fragmentos abaixo: 

 
Texto 1 
A SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 
Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal 
desafio ao estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história 
recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral.  
Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, 
sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das 
instituições da administração da justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a 
superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com 
a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problema relacionados à eficiência da investigação 
criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do 
processo de consolidação política da democracia no Brasil.  
A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate 
sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas.[...] 
http://www.observatoriodeseguranca.org/seguranca   
 
Texto 2 
[...] Fatos que precisam ser observados com cautela:  
O país conta com um verdadeiro exército de seguranças privadas. As estimativas giram em torno de 500 mil a três 
milhões de seguranças no país, todos armados e nem todos preparados para desempenhar essa função. Estima-se 
que em cada quatro vigilantes apenas um trabalha em empresa legalizada. O controle das empresas de segurança 
privada é de responsabilidade da Polícia Federal, mas esta não tem estrutura nem motivação necessárias para fazer 
tal controle.  
Estima-se também que parcela significativa dos empregados em empresas de segurança seja proveniente da própria 
polícia, que assumem esse trabalho como emprego extra, o chamado bico. Os vigilantes que fazem segurança 
dentro de empresas, no transporte de valores, na segurança bancária e na escolta especializada tem permissão para 
porte de arma de fogo. No Estado de São Paulo, há legislação em fase de aprovação que habilitaria todos os 
vigilantes a terem porte, o que representaria mais uma fonte segura para o fornecimento de armas para o crime. 
Sabe-se que a fiscalização é um problema sério para o qual não há solução em vista o que obrigaria as polícias a 
desviar ainda mais policiais para atividades burocráticas.  
http://observatoriodeseguranca.org/seguranca/comunidades 
 
Texto 3 
“A Constituição Federal de 1988 trouxe uma inovação terminológica no que tange à responsabilidade pela segurança 
pública [3]. Consoante o caput do art. 144 da Carta Magna, é dever e responsabilidade de todos. 
Art. 144 – "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos , é exercida pela preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos..." (BRASIL, 
2002:68) (grifou-se). 
Isto significa que todos os cidadãos brasileiros são responsáveis pela segurança de toda a sociedade. Portanto, mais 
do que uma atitude cidadã, zelar pela integridade física e moral dos indivíduos, bem como pela manutenção da 
ordem pública, é um dever constitucional. 
A constitucionalização dessa responsabilidade, no entanto, apenas normatiza uma regra lógica. Ora, atribuir aos 
integrantes de uma comunidade a obrigação de velar por sua própria segurança é uma questão de bom senso. 
Porque a sociedade tem o dever de se interessar e lutar por todas as causas que lhe dizem respeito, estando 
ultrapassado o entendimento no qual o Estado, e apenas ele, é o responsável pelos problemas sociais. 
Leia mais: http://jus.com.br/artigos/3525/o-papel-da-sociedade-na-politica-de-seguranca-publica#ixzz3Oz5qrFP4 
 
A partir da leitura dos textos motivadores apresent ados e dos conhecimentos construídos ao longo de su a 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativ o em norma culta escrita da língua portuguesa sobre  o 
tema: 

SEGURANÇA PÚBLICA X SEGURANÇA PRIVADA 
A insegurança na sociedade.  

 


