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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE FOI NOTÍCIA

Dados aprofundam debate sobre Segurança Pública

Anuário recebeu ampla cobertura da mídia, que destacou o aumento de mortes violentas intencionais, entre
outros temas

David Marques e Betina Warmling Barros
21 de outubro de 2020

A edição 60 do Fonte Segura está indo ao ar na sequência do lançamento da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública. Por este motivo, O que foi notícia se concentrou em mensurar o impacto dos primeiros dias da divulgação do Anuário, que
ocorreu a partir da noite de domingo (18/10).

Finalizando uma semana marcada pelos desdobramentos da soltura de André do Rap, considerado um dos líderes da facção
criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) após concessão de habeas corpus pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal (STF), e na esteira de um amplo debate sobre estupro, motivado pela contratação do jogador de futebol Robinho pela
equipe do Santos, mesmo com a condenação do jogador na Itália por participação em um estupro coletivo, o Anuário alcançou
ampla cobertura na mídia. O Fonte Segura identificou 129 reportagens que trataram dos números apresentados pela publicação.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem.

Dentre os principais temas abordados, o maior destaque da mídia girou em torno das mortes violentas intencionais (MVI), assunto
de 45% das notícias. O Anuário destacou, assim como o Tema da Semana desta edição do Fonte Segura, o crescimento de 7,1%
nas mortes violentas intencionais no país no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. O crescimento se
dá após dois anos de redução na taxa de homicídios e no contexto da pandemia de coronavírus.

Os estupros aparecem como o segundo assunto com maior destaque na cobertura midiática, com 12% das notícias. O Anuário
indicou um registro deste crime a cada 8 minutos no país, totalizando mais de 66 mil vítimas em 2019.

O sistema prisional foi tema de 10% das notícias, com destaque para o aprofundamento da desigualdade racial na composição da
população prisional ao longo dos últimos 15 anos.

A violência contra meninas e mulheres foi assunto de 7% das reportagens. As estatísticas sobre feminicídio no Anuário, incluindo o
aumento de 1,9% no número de vítimas deste crime no primeiro semestre, deram contexto para reportagem do Jornal Nacional
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sobre mais um caso ocorrido em São Paulo.

Boa parte das matérias produzidas pela mídia em relação aos diferentes assuntos explorados no Anuário Brasileiro de Segurança
Pública destacaram a desigualdade racial nos indicadores da violência no Brasil. Reportagem do Fantástico, da TV Globo,
apresentou a questão racial no contexto das mortes decorrentes de intervenção policial, que cresceram nos últimos seis anos, e
também na vitimização policial, que voltou a aumentar no primeiro semestre de 2020 após dois anos de queda. Notícias que
trataram especialmente deste recorte perfizeram 4% da cobertura da mídia.

Já no tema das mortes decorrentes de intervenção policial, destaque para o editorial de O Globo desta terça-feira (20/10), que sob o
título “Piora nos indicadores de violência reflete escolhas políticas erradas”, comentou os dados do Anuário, destacando o caso do
Rio de Janeiro, tiveram 6% da cobertura.

A violência contra crianças e adolescentes teve 5% das notícias, tendo sido destacada pela Record e pelo SBT. Este também é o
tema da análise de Sofia Reinach, para o Múltiplas Vozes desta edição do Fonte Segura.

Por fim, os crimes patrimoniais, incluindo latrocínio foram tema de 2% das notícias na cobertura midiática sobre os dados do
Anuário.
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