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Morte de ciclista no Rio desencadeia debate sobre segurança
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A morte do médico Jaime Gold, esfaqueado enquanto andava de bicicleta na orla da Lagoa
Rodrigo de Freitas, terça-feira, 19 de maio, causou comoção e revolta nas redes sociais e
desencadeou diversas discussões sobre pautas de segurança pública – como a redução da
maioridade penal, o desarmamento e as estratég ias de policiamento no estado do Rio de
Janeiro. A FGV/DAPP coletou cerca de 36 mil menções ao assunto no Twitter, entre terça e
quinta-feira, e construiu um grafo para ilustrar como os diferentes debates e posicionamentos
estão articulados nas redes sociais.

A estrutura da discussão na internet sobre a violência no Rio apresenta maior fragmentação
que a observada em análises de assuntos políticos – nas quais há acentuada polarização entre
governo e opositores. A imprensa, que noticiou com amplo destaque a morte de Jaime Gold em
um dos locais mais famosos do Rio, é o polo com maior movimentação no Twitter (16% de
presença), em amarelo – a conta do jornal carioca “O Globo” age como a principal
interlocutora do debate. Logo depois (14%), em azul-claro, está o grupo de perfis que
defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos; nesta quinta-feira, a polícia militar
prendeu um jovem de 16 anos suspeito de envolvimento na morte do médico.

Um outro polo representativo, com 12% de presença, em azul-escuro, bem próximo do grupo
favorável à redução da maioridade penal, aborda a questão do desarmamento e defende a
leg itimação do porte de arma por cidadãos. Já do lado oposto do grafo, relativamente
isolados, encontram-se os perfis – em vermelho – que levantam bandeiras de direitos humanos,
se articulando com a imprensa e com perfis da sociedade civil (9,6%) que divulgaram a notícia.

Também há uma sub-rede em laranja (5,2% de presença), na parte inferior do grafo,
mobilizada por perfis humorísticos que satirizam e criticam o policiamento na cidade. Nos
últimos meses, cresceu o volume de notícias sobre assaltos a pedestres e ciclistas em pontos
turísticos do Rio, sobretudo armados com facas. Tais perfis repercutem as contas da imprensa
com postura irônica, enquanto, na parte superior do grafo, a rede em verde (com 9,2%), na
parte superior, se conecta com os sites e jornais noticiosos para demonstrar indignação com
a morte brutal de Jaime Gold e fazer críticas ao policiamento no Rio e a adolescentes
infratores.

A nuvem de palavras feita pela FGV/DAPP reflete a estrutura do grafo. As palavras mais
frequentes aludem ao aspecto factual da morte do médico na Lagoa, com as discussões
gerais de segurança pública em volta. Há referências à redução da maioridade penal e ao
desarmamento; aos ciclistas, constantes vítimas de assaltos na Zona Sul; à questão dos
direitos humanos, que envolve a atuação não só da polícia, como da Justiça; e aos

0  

http://dapp.fgv.br/user/20
http://dapp.fgv.br/user/26


responsáveis do estado do Rio pela segurança, o governador Luiz Fernando Pezão e o
secretário de segurança José Mariano Beltrame. A falta de policiamento e a sensação de
aumento da violência aparecem com destaque na nuvem.
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