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O QUE DIZEM AS REDES

Polícia Federal aparece novamente em destaque

Intimação a Guilherme Boulos com base na LSN e investigação contra ministro do Meio Ambiente
repercutiram nas redes

Betina Warmling Barros
28 de abril de 2020

Por mais uma semana, o tema Polícia Federal dominou o debate do público digital que se manifestou sobre segurança pública no
Twitter. De todas as categorias mapeadas pelo Fonte Segura em parceria com a Decode Pulse, o tema foi responsável por 71% do
total de interações na última semana, seguido pela categoria específica de Segurança Pública (13%) e Violência Policial (6%).

Essa preferência tem se mostrado uma tendência importante na análise das discussões na rede. O gráfico a seguir evidencia o
predomínio do tema Polícia Federal nas coletas realizadas desde o início do ano. Assim, a quantidade de interações (soma de
curtidas, comentários e compartilhamentos) acaba determinando o total de interações sobre segurança pública como um todo.

O termo Polícia Federal está presente nas redes, principalmente por estar no centro das grandes operações que envolvem políticos,
organizações criminosas e, mais recentemente, ações de combate ao desmatamento. Além disso, as próprias transformações
internas da corporação têm chamado a atenção do público nos últimos tempos, colocando a Polícia Federal como instituição cada
vez mais relevante no debate político nacional.

Fonte: Elaboração Fonte Segura e Decode Pulse a partir de dados coletados no Twitter.

Na última semana, especificamente, o principal assunto coletado dentro da categoria Polícia Federal foi, mais uma vez, as
investigações realizadas contra opositores do governo federal. 34% das manifestações sobre a PF discutiram o tema. O último caso
que ganhou destaque foi a intimação da PF para que o ex-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL),
depusesse em inquérito que apura postagem com crítica a Bolsonaro.

A maior parte dos internautas (69%) afirmou não concordar com investigações como essa, reprovando a utilização da corporação
como ferramenta para censurar críticas ao governo. Apenas 19% do público concordou com as ações. Em algumas postagens,
também foi enfatizada a necessidade de rever a Lei de Segurança Nacional, tema que já foi abordado na Edição 81 do Fonte
Segura.  
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O segundo tema mais representativo foi a investigação realizada pela PF do Amazonas contra o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, que, segundo a conclusão do delegado responsável pelo caso, Alexandre Saraiva, “tornou legítima” a ação dos criminosos
que retiraram ilegalmente mais de 200 mil metros cúbicos de madeira, no valor de R$ 130 milhões. Dentre todas as interações
coletadas sobre a Polícia Federal na última semana, 26% fizeram referência a esse  tema.

Fonte: Elaboração Fonte Segura e Decode Pulse a partir de dados coletados no Twitter.
 

Mais de 60% do público digital que comentou as investigações contra Salles entendeu que a Polícia Federal atuou corretamente,
ressaltando o prestígio da corporação e apontando outros crimes cometidos por membros próximos do presidente da República, Jair
Bolsonaro. Para parte desse público, a PF estaria “chegando nos casos de corrupção do governo de Bolsonaro”. Uma parcela mais
restrita do público (16%) saiu em defesa do Ministro, afirmando que ele estaria fazendo um bom trabalho e que estaria sendo alvo
do sensacionalismo das redes de comunicação.

A condenação do policial Derek Chauvin, responsável pela morte de George Floyd, nos Estados Unidos, foi outro tema importante
para a área na última semana e fomentou a discussão sobre a violência policial contra negros e pobres no Brasil. 6% do total de
interações sobre segurança pública no Twitter tematizaram a Violência Policial. Desse conjunto, 82% dos internautas destacaram a
condenação de Chauvin.

Uma parcela importante do público que comentou o tema (52%) cobrou das redes de comunicação um destaque maior aos casos
brasileiros de violência policial. Já 37% dos internautas reivindicaram que as lideranças políticas do país criem projetos voltados ao
enfrentamento do tratamento seletivo realizado por parte da polícia contra as pessoas negras.

Kennedy Alencar
@KennedyAlencar

Sentença no caso George Floyd é 
vitória inédita nos EUA contra violência 
policial e deve ter efeito global, 
inclusive no Brasil. Histórica, 
condenação combate racismo 
estrutural de sociedades como a 
americana e a brasileira. Análise no 
@UOLNoticias @UOL
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Análise: Kennedy Alencar Sentença no caso
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