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TEXTO 1

TEXTO 2
As polícias estão entre as poucas instituições brasileiras que não passaram por uma devida reforma após o fim do regime

militar. Os principais legados da ditadura são um modelo de segurança pública baseado na repressão e na ideologia de guerra,
fechada à sociedade e sem mecanismos efetivos de controle externo.

Os dados evidenciam como o atual modelo tem apenas contribuído para a propagação da violência: temos uma das polícias
que mais mata e mais morre no mundo

O alto grau de letalidade e de vitimização policial reflete uma série de problemas estruturais em todo o sistema de segurança
pública do Brasil, que vão desde a formação do policial até a omissão dos órgãos de controle, como o Ministério Público, as
corregedorias e as ouvidorias.

O palco dessa catástrofe na imensa maioria da vezes são as periferias das grandes cidades. O inimigo, em geral, é morto,
via de regra, em supostos tiroteios, cuja existência fica comprovada apenas através do testemunho do policial envolvido, cuja narrativa
se configura como um dos grandes veículos do genocídio dessa população.

Diante desse cenário de brutalidade e descontrole, urge uma mudança sistemática na estrutura do sistema de segurança,
especialmente dos mecanismos de controle interno e externo. Essa reestruturação passa necessariamente pela criação de ouvidorias
e corregedorias independentes e externas e pelo fortalecimento do controle da atividade policial pelo Ministério Público, que tem
entre as suas prerrogativas o papel de fiscalizar as violações cometidas pela corporação.

Abusos cometidos por agentes de segurança ocorrem sob omissão ou mesmo conivência por parte do Estado, ante práticas
de violência cometidas pelo seu braço armado contra seus cidadãos. 

https://www.conectas.org/acoes/controle-da-atividade-policial/ (Adaptado)

TEXTO 3
Tamanho é o poder do crime organizado nas favelas e periferias das grandes cidades que se tornou frequente atribuir-lhe

o status de poder autônomo. De igual tamanho é a ineficiência do Estado frente a essa situação de aparente descontrole. Por
conseguinte, o controle de territórios inteiros é assumido pelos criminosos, que dominam inclusive a vida social da população,
assumindo funções que normalmente são esperadas do Estado. Apresentado dessa forma, esse fenômeno passou a ser associado
ao surgimento de uma espécie de “Estado paralelo”. Consequentemente, quando se adota tal concepção, esse “Estado” deve ser
paralelo em relação a uma segunda coisa: nesse caso, ao “Estado oficial”.

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/jtrab/n1/13.pdf (Adaptado)
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TEXTO 4
A população nas favelas tem um sentimento antissistêmico muito grande, seja contra o sistema político, seja contra o

econômico. Porque, mano, é impossível você nascer e crescer em uma favela, você ser na grande maioria dos casos negro, trabalhar
em empregos precarizados, sofrer todo tipo de descaso, todo tipo de violência, inclusive do próprio Estado, através da Polícia Militar,
e você ser uma pessoa pacifista, que gosta desse sistema, que gosta dessa sociedade. Quando você vive uma vida dessas, em que
absolutamente nada é garantido a você – nem a vida, nem o trabalho, nem a renda, nem a moradia, nem a alimentação – ou seja,
nem o básico para sobreviver, acontece essa tendência ao individualismo. Tipo: ‘mano, eu preciso focar aqui na minha sobrevivência,
na minha família, me proteger, proteger minha casa’.

https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2021/05/09/o-sistema-politico-nao-esta-atraindo-mais-as-
pessoas-diz-chavoso-da-usp.htmv (Adaptado)

TEXTO 5
Alguns depoimentos de moradores sobre a presença e atuação dos criminosos e das forças policiais nas favelas

cariocas. Indagados sobre como é viver em favelas, falaram de perigo, insegurança, medo: 

Sobre criminosos:

• “Viver na favela é viver em linha de risco direto, é você ser alvo voluntário, um alvo constante. ...[a] vida que a gente vive no
cotidiano de violência, violência física, violência moral, violência em todos os sentidos.”

• “Parece que eles ficam bolando que tipo de crueldade (...) vão fazer. (...) primeiro era assalto (...) agora é “micro-ondas”
[inserir a pessoa em pneus de caminhão embebidos em gasolina e atear fogo] (...) para mostrar: – ‘olha só, aquela facção
é terrível’. Eles estão mais ousados, com mais requintes de crueldade por eles serem mais jovens. (...) vão respeitar o
morador com quem não têm ligação nenhuma, com quem não cresceram? Não respeitam mesmo! (...) são menores
suicidas.” 

• “(...) conivente? A partir do momento em que ele mora do meu lado e a polícia me pergunta se eu conheço, eu digo que não.
(...) É uma questão de sobrevivência.”

• “– O tráfico, gente, é realmente o poder paralelo, eles são o poder, então eles têm as regras deles. A gente não é cidadão
para o tráfico, Para o tráfico, a gente é subordinado.
– Entre aspas, porque a gente não é cidadão para nenhum dos dois [policiais ou traficantes]. Porque ontem meu irmão levou
uma cacetada na cabeça – da polícia.”

Sobre policiais:

• “(...) eles [os policiais] sabem que a maioria das pessoas (...) é leiga. Não tem de fato um esclarecimento de quais são os
direitos dela, de quais os direitos da PM, da [polícia] civil... Então eles já se prevalecem disso.”

• “(...) o mesmo policial (...) está dentro da zona sul. A diferença é que dentro da comunidade (....) não tem como se virar
contra ele..... Mas lá na zona sul (...) são pessoas que são da elite.”

• “Imagine a gente (...) denunciando a PM que sabe onde você mora. Eles vão e te matam. Matam você e sua família toda (...).”

• “Não é que a gente goste dos traficantes, mas a gente não confia na polícia.”

• “Estão chegando nas comunidades e matando não sei quantos... Por quê? (...) Quer prender? Investiga. Porque eles
conseguem descobrir até a cor da calcinha que alguém está usando quando querem. Se de fato quisessem trabalhar, a
linha de investigação é melhor. Você pega vagabundo dormindo e não é difícil não. Eles não estão ali para promover a
proteção dos moradores e estão causando mais violência...”

• “Os policiais não respeitam os moradores (...) Já chegam atirando, confundem os trabalhadores com os marginais. O portão
de entrada da minha casa eles arrombaram...”

• “É mais fácil você conseguir o respeito de um bandido do que respeito da polícia. Porque a polícia pra gente, pelo menos
para mim, ainda é pior que o traficante. (...) eu acho que com o traficante ainda eu posso, como é que é? Argumentar,
negociar... ‘a atuação da polícia na favela você pode generalizar’.”

• “Em toda comunidade violenta é o mesmo: a polícia cada vez que entra no morro é para matar.”                      

Tudo isso sugere que a preocupação dos moradores de favela é com o caráter imprevisível das frequentes interrupções
que suas rotinas sofrem.

Por fim, cabe ressaltar que a ansiedade gerada por essa ameaça à segurança ontológica [dos seres humanos] expressa-se
sob a forma de um medo social difuso, que atinge toda a população, fechando assim um círculo de ferro que reproduz indefini damente
a violência como elemento estruturador fundamental, sempre presente e sempre temido, nas favelas e em toda a cidade.

https://www.scielo.br/pdf/se/v22n3/04.pdf (Adaptado)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo,
empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:                                                    

PRESENÇA DA POLÍCIA NAS COMUNIDADES CARENTES: PROTEÇÃO OU AMEAÇA?
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Nome do corretor: ___________________________________________

Critérios de correção UNESP/UNIFESP Peso Nota atribuída

Tema 3,5

Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência) 3,5

Expressão (coesão e modalidade: aspectos
gramaticais e escolha lexical)

3,0
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