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Notícia anterior Próxima notícia

É preciso buscar soluções para a raiz do
problema

O mero aumento de efetivo policial é uma estratégia de policiamento, e não política de segurança pública

Há uma semana da chegada das tropas das Forças Armadas ao Rio, fica a pergunta: essa medida será
capaz de solucionar a grave crise de segurança enfrentada pelo estado? Essa não é uma resposta simples. O
posicionamento nas redes sociais mostra um debate polarizado entre os que defendem a operação e outros
que a associam à incapacidade do governo local de conter a escalada de violência.

O histórico das políticas de segurança no Rio de Janeiro atesta a insustentabilidade de respostas como o
simples aumento da ostensividade nas ruas. O mero aumento de efetivo policial é uma estratégia de
policiamento, e não política de segurança pública. Como tal, não oferece soluções às razões do problema,
tampouco põe fim à crise, mitigando apenas seus efeitos no curto prazo.

Além disso, é importante dizer que as forças de segurança mais capacitadas para lidar com os problemas
do Rio são as polícias do estado. Elas detêm o conhecimento acumulado das dinâmicas criminais locais para
estabelecer as estratégias de enfrentamento deste quadro. A grave crise vivida no estado demanda o auxílio
urgente da União, mas a sua solução não é a substituição da responsabilidade do policiamento ostensivo. O
Rio, bem como outros estados, precisa de apoio para realizar suas funções constitucionais da melhor forma
possível. E isso implica a construção urgente de um pacto federativo, encabeçado pelo governo federal, que
promova uma política de segurança estruturada, aliando fortalecimento das instituições locais de segurança,
com ações federais de inteligência nas fronteiras nacionais e interestaduais, e políticas sociais de prevenção da
violência.
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