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O QUE DIZEM AS REDES

Iniciativas contra a violência doméstica geram
engajamento nas redes
Mobilização contra prisões de lata e restrições no auxílio emergencial à família de presos também tiveram
destaque
David Marques e Beatriz Franco
5 de maio de 2020

Na última semana, o assunto de maior repercussão nas redes sociais foi o aumento da violência doméstica no contexto de
isolamento social implementado como medida de enfrentamento ao novo coronavírus. O assunto ganhou centralidade por conta da
campanha do Instituto Maria da Penha que enfatiza a necessidade de estarmos todos atentos aos sinais em defesa das mulheres
que estão em situação de violência em suas casas. Outro ponto de engajamento foi a repercussão de uma campanha criada pela
atriz sul-africana Charlize Theron também para dar visibilidade ao aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, com a
hashtag #TogetherForHer (em português, "Juntas por Ela"). O tema alcançou mais 14 mil menções, com média de 1,2 postagens por
usuário, e registrou 14,83% de menções publicadas por usuários com indícios de comportamento coordenado ou automatizado. As
três hashtags mais compartilhadas entre as menções coletadas foram #TogetherForHer, #coronavírus e
#VizinhaVocêNãoEstáSozinha.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de amostra de Tweets coletados via API ofi cial do Twitter de acordo com termos de busca previamente determinados e da aplicação do pacote Tweetbotornot.

O segundo tópico com maior engajamento foi o projeto do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) de acomodação de presos
em contêineres durante a pandemia de Covid-19. O assunto, que também figurou na edição passada do Fonte Segura, apresentou
aumento de 88% no engajamento no Twitter, motivado pela deliberação da proposta no âmbito do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP). Os conselheiros do CNPCP terminaram por rejeitar, por unanimidade, a proposta na sexta-feira
(15/05). O debate sobre este tópico continuou sendo movimentado principalmente por perfis e organizações do campo de defesa de
direitos humanos que caracterizaram a proposta como “genocídio” e “desumana”, mobilizando a hashtag #NãoAosConteineres. Ao
todo, foram 5,4 mil menções no Twitter, com alto engajamento, apresentando uma média de 1,7 postagens por usuário.
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No último dia 13, ganhou destaque nas redes a restrição da Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social,
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ao processamento de concessão do auxílio emergencial de R$ 600 em meio à pandemia da Covid-19 para requerentes ou membros
de grupo familiar constantes das bases de dados do Departamento Penitenciário Nacional. No dia seguinte, o tema alcançou as
manchetes dos jornais que diziam que os parentes de presos haviam sido excluídos pelo governo do auxílio emergencial.
Entre os 2900 tweets coletados sobre o tema, no período de 6 a 15 de maio, analisamos uma amostra de 329 menções a fim de
identificar como as pessoas estavam reagindo à notícia. Em 65% dos casos, os perfis de usuários compartilharam notícias sobre o
fato sem demarcarem posicionamento. Outros 31% das menções apresentaram tom de reprovação à restrição do auxílio - os perfis
de usuários destacaram o problema da estigmatização das famílias de pessoas encarceradas, caracterizando o ocorrido como um
“absurdo” e um “escândalo”, ao mesmo tempo em que alertaram que a falta de apoio estatal a pessoas encarceradas é o que
condiciona sua entrada em facções. Por fim, 4% dos perfis apoiaram a restrição do auxílio, apontando que pessoas em situação de
encarceramento já recebem outro auxílio, o auxílio reclusão, demonstrando falta de conhecimento sobre o acesso a tal direito e
sobre os critérios de elegibilidade para o auxílio emergencial federal.
Sobre as política de lockdown, houve destaque para o caso da cidade de São Paulo, motivado por um tweet que comentava a ação
de Bolsonaro junto aos empresários para pressionar o governador João Dória a fim de evitar a efetivação da política. No mesmo
tweet, o usuário, aproveitando o ensejo, disse convocar todos os cidadãos para não votar em nenhum candidato do PSDB nas
eleições de 2020 e 2022. Das 1431 menções sobre o tema, 62% corresponderam a compartilhamentos do post anteriormente
citado.
Em relação à última edição do Fonte Segura, houve queda de 53% na repercussão nas redes sociais da indicação do
Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de amostra de tweets sobre "Araújo Gomes" coletados via API do Twitter.

Permaneceu uma disputa de narrativas entre aqueles que apoiaram a nomeação e aqueles que se mostraram desconfiados e
preocupados com a escolha, levantando a suspeita de que Araújo Gomes seria um “cavalo de Tróia”. Isso ocorreu devido aos
projetos desenvolvidos na gestão de Araújo Gomes na PM de Santa Catarina em parceria com o Instituto Igarapé, sua associação
com o governador do estado, visto como traidor de Bolsonaro, e suas ações para garantir o isolamento social na cidade.
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