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Após definir a amostra de 879 policiais militares, civis e federais a ser estudada e mapear as

Ambientes
religiosos

religiosos, assim agrupados:
Evangélicos tradicionais: interações em páginas de igrejas evangélicas do protestantismo
tradicional, a exemplos das tradicionais presbiterianas, luteranas, metodistas e anglicanas.
Evangélicos pentecostais: interações em páginas de igrejas evangélicas, como: Assembleias
de Deus, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igrejas Batistas neopentecostais, entre outras

similares e pertencentes ao pentecostalismo.
Católicos: interações em páginas de católicos, padres, catequistas, igrejas católicas, entre
outras.
Espíritas: interações em páginas de espiritismo, relacionadas a Allan Kardec e Chico Xavier,
majoritariamente, entre outros.
Candomblé

e

Umbanda:

interações

em

páginas

relacionadas

“conhecimento&Umbanda”, “Candomblé Angola religiões”, entre outras.

a

essas

religiões:
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METODOLOGIA

suas atividades nas redes, observou-se a presença daqueles que interagem em ambientes

Ambientes
bolsonaristas

Ao mapear as atividades de 879 profissionais de Segurança nas redes, observou-

se a presença daqueles que interagem em ambientes bolsonaristas, que foram
agrupados em radicais e orgânicos.
Bolsonaristas: Grupo com participação expressiva de seguidores de páginas
relacionadas a políticos de direita mas que, não obstante o discurso radical,
estão dentro da institucionalidade do jogo político partidário (Capitão Derrite;
Carla Zambelli; Sergio Moro; Carlos Bolsonaro; Avança Brasil; Flávio Bolsonaro;
Luis Miranda USA, Caio Coppola, Sargento Fahur).
Bolsonaristas radicais: Grupo com participação expressiva de seguidores de
páginas declaradas fãs e militantes do presidente Jair Bolsonaro e sua visão de
mundo, independentemente do jogo político e das instituições (somos Todos
Bolsonaro; Michelle Bolsonaro Fãs; Heróis do Brasil com Bolsonaro; Eu voto No
Bolsonaro; Somos Bolsonaro 17; Bolsonaro Presidente 38, entre outras);
Para a validação da presença dos policiais internautas em ambientes
bolsonaristas, foi considerada a atividade de interação dos internautas nesses
ambientes, podendo ela ter ocorrido por meio de curtidas, comentários ou
compartilhamentos.
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METODOLOGIA

METODOLOGIA: AMBIENTES RELIGIOSOS
Após definir a amostra de 879

policiais

militares, civis e federais a ser estudada e mapear as suas atividades nas

Religiões mapeadas

Número de policiais identificados

Sem interações religiosas

669

Evangélicos pentecostais

91

Evangélicos tradicionais

69

Católicos

27

Espíritas

23

Candomblé e Umbanda

2
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redes, observou-se a presença daqueles que interagem em ambientes religiosos, assim agrupados:

Em respeito às normas da LGPD e das próprias plataformas de redes sociais, a

Decode não faz uso de crawlers ou scrapping para coleta de dados. Toda
obtenção automatizada de dados é realizada exclusivamente por meio das APIs
oficiais das redes, o que está de acordo com as normas de coleta de dados
destas plataformas.
Além disso, somente interações em páginas, perfis e grupos públicos foram
utilizados para construir essa pesquisa. Isto significa que postagens em páginas
pessoais ou grupos privados não foram utilizados na coleta e na análise de dados,
de modo a preservar a identidade dos usuários.
Finalmente, os cruzamentos de dados foram realizados por meio de IDs
anonimizados e hasheados, de modo que não se possa identificar um usuário em
particular. A Decode lembra, em acordo com a LGPD, que interações de usuários
em ambientes públicos das redes são publicizações de opiniões. Não há,
portanto, qualquer transgressão ética ou legal nesta coleta, tratamento e análise
destes dados.
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PRIVACIDADE
NA COLETA E
TRATAMENTO
DOS DADOS

P o l í c ia e r e l i g ião

Cenário religioso
na Polícia

A s s o ci ação e n t r e P o l í t ica,
Re l i g ião e P o l í c ia

1/ 2

Penetração da religião nas Polícias
• No geral, mais de 70% dos profissionais de Segurança mapeados não

apresentaram atividade de interação em ambientes religiosos no digital. Esse
dado sugere o pertencimento mais enérgico a alguma religião pode não ser tão
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bem visto entre as corporações policiais de modo geral.

Penetração da religião nas Polícias
• Em média, 56% dos policiais Civis, Militares e Federais pertencem a

religiões evangélicas.

Dados gerais de religião no BR
Pesquisa DataFolha, 2016:
53%

51%
•

50% dos brasileiros são
católicos;

PM
30%

12%

10% 11%

15%
6%
3%

Evangélicos pentecostais Evangélicos tradicionais

Católicos

Espíritas

são

evangélicos,

pentecostalismo;

PF

17%

31%

sendo que 75% são do

PC

25%

18%

•

•

3% são espíritas;

•

2% pertencem a religiões
afro do Brasil.

0%

0%

Umbanda e Candomblé
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51%

Penetração de religião na Polícia Militar
• 84% de perfis de policiais de cargos de praça da PM interagiram em

ambientes de evangélicos no digital.

Dados gerais de religião no BR
Pesquisa DataFolha, 2016:
60%
50% dos brasileiros são
católicos;

40%

Oficiais

•

31%

são

evangélicos,

sendo que 75% são do
24%

pentecostalismo;

Praças

23%
18%

14%

11%
5%

Católicos

Espíritas

3% são espíritas;

•

2% pertencem a religiões
afro do Brasil.

5%
0%

Evangélicos pentecostais Evangélicos tradicionais

•

Umbanda e Candomblé

DECODE PULSE | FBSP - 2020

•

Penetração de religião na Polícia Civil
• Profissionais da Polícia Civil apresentaram destaque nos canais ligados ao

catolicismo, aparecendo em quase 60% do total de perfis de investigadores,
peritos e escrivães.
Dados gerais de religião no BR
Pesquisa DataFolha, 2016:

59%
católicos;

42%

•
34%

Outros cargos e
carreiras
18%

17%
13%

11%
0%

Evangélicos pentecostais Evangélicos tradicionais

31%

são

Espíritas

0%

Umbanda e Candomblé

evangélicos,

sendo que 75% são do
pentecostalismo;
•

3% são espíritas;

•

2% pertencem a religiões
afro do Brasil.

6%

Católicos

50% dos brasileiros são
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•

Delegados

Penetração de religião na Polícia Federal
• Em média, 32% do total de policiais federais apresentaram interações em páginas de

evangélicos tradicionais ou pentecostais.

Dados gerais de religião no BR
Pesquisa DataFolha, 2016:
55%
católicos;

Delegados
•
32%

Outros cargos e
carreiras

28%

14%

11%
6%

6%

Católicos

Evangélicos tradicionais

Espíritas

31%

são

0%

Umbanda e Candomblé

evangélicos,

sendo que 75% são do
pentecostalismo;
•

3% são espíritas;

•

2% pertencem a religiões
afro do Brasil.

0%
Evangélicos pentecostais

50% dos brasileiros são
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•

48%

P o l í c ia e r e l i g ião

Cenário religioso
e político na
polícia

A s s o ci ação e n t r e P o l í t ica,
Re l i g ião e P o l í c ia

2/2

A associação entre Política, Religião e Polícia
•

Profissionais de Segurança adeptos à religião evangélica Pentecostal se mostraram mais ativos em ambientes politizados no
digital.

Evangélicos tradicionais

31,0%
8,0%

Católicos 4,0%

Espiritismo
Candomblé e Umbanda

17,0%

52,0%

5,0%

3,0%

87,0%

93,0%

0,8% 0,5%

98,7%

0,3%

99,6%

0,1%

Ambientes bolsonaristas radicais

Ambientes bolsonaristas

Nenhum ambiente politizado

*A média de presença da população ativa nas redes sociais em ambientes ligados ao bolsonarismo foi de 33%, sendo 22% para ambientes radicais. Média obtida entre
os meses de janeiro a julho de 2020.

— Decode, 2020

Evangélicos pentecostais

Influenciadores e bandeiras
relacionadas

Influenciadores da fé entre os PMs
Percentual de frequência entre as principais páginas cristãs, ordenado por
profissionais da PM
22%

Evangélicos tradicionais

21%

Evangélicos pentecostais
Católicos

12%

Umbanda e Candomblé

8%
6%

Aline
Barros

Fábio
Teruel

Igreja
Pr. Lucinho Pde. Fábio Espiritismo
Universal
de Mello
Allan
Kardec

6%

Chico
Xavier

5%

Rádio
Vaticano

4%

Pde.
Marcelo
Rossi

3%

Umbanda
Eu Curto
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Espiritismo

14%

Influenciadores da fé entre os PCs
Percentual de frequência entre as principais páginas cristãs, ordenado por
profissionais da Polícia Civil
Evangélicos tradicionais
Evangélicos pentecostais
Católicos

15%
13%

Espiritismo

12%

Umbanda e Candomblé

9%

Pde.
Marcelo
Rossi

Fábio
Teruel

Aline
Barros

Pde. Fábio
de Mello

Rádio
Vaticano

9%

8%

Paraclitus Pr. Lucinho

7%

Chico
Xavier

6%

5%

Espiritismo Pde. Paulo
Allan
Ricardo
Kardec
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16%

Influenciadores da fé entre os PFs
Percentual de frequência entre as principais páginas cristãs, ordenado por
profissionais da Polícia Federal
Evangélicos tradicionais

22%

Evangélicos pentecostais

18%

Católicos
Espiritismo

14%
11%

Umbanda e Candomblé

10%
6%
4%

Igreja
Universal

Pr. Claudio
Duarte

Pde. Paulo
Ricardo

Fábio Teruel

Paraclitus

Assembleia de Espiritismo Rádio Vaticano
Deus
Allan Kardec
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15%

Principais bandeiras levantadas por Policiais Militares
nas redes sociais: evangélicos e católicos
•

Profissionais da PM que interagiram em ambientes evangélicos a bandeira do conservadorismo foi mais dominante do
que entre os católicos ou restante dos profissionais que não interagiram em meios religiosos.

•

Os perfis de policiais militares também levantaram menos a bandeira de apoio a causas sociais do que a média, cerca de

3 vezes menos.

Principais bandeiras levantadas por profissionais que interagiram
em ambientes católicos e evangélicos
Católicos
Evangélicos pentecostais
Evangélicos tradicionais

42%

32%

40%

11%

36%

16%

53%

29%

48%

Conservadorismo nos costumes e valores

32%
Patriotismo

Pacifismo

6%
8%

16%

2%

19%

1%

Favoráveis a causas sociais

**Foram analisados os perfis de profissionais da PM nas redes sociais, observando quais bandeiras são mais defendidas por ele s. Vale frisar que foram identificadas
as frentes de defesa que mais se destacaram nos perfis, assim, foram considerados apenas a bandeira mais representativa por p rofissionais de Segurança. No
percentual de média geral, há ainda a presença da bandeira religiosa com 9% de participação, nesta categoria também está pres ente os não religiosos.

— Decode, 2020

Média geral (todos os profissionais)

Principais bandeiras levantadas por Policiais Civis nas
redes sociais: evangélicos e católicos
•

Profissionais da Polícia Civil que interagiram em ambientes evangélicos tiveram uma participação maior do que católicos
na pauta de conservadorismo nos costumes. Além disso, o apoio a causas sociais foi, em média, 57% menor do que o
resultado apresentado por profissionais que interagiram em canais católicos.

Principais bandeiras levantadas por profissionais que interagiram
em ambientes católicos e evangélicos
Católicos
Evangélicos pentecostais
Evangélicos tradicionais

23%
27%

19%

24%

21%

33%

40%
32%

Conservadorismo nos costumes e valores

12%

20%

35%

25%
Patriotismo

19%

35%
Pacifismo

5%
8%

Favoráveis a causas sociais

**Foram analisados os perfis de profissionais da PC nas redes sociais, observando quais bandeiras são mais defendidas por ele s. Vale frisar que foram identificadas
as frentes de defesa que mais se destacaram nos perfis, assim, foram considerados apenas a bandeira mais representativa por p rofissionais de Segurança. No
percentual de média geral, há ainda a presença da bandeira religiosa com 22% de participação, nesta categoria também está pre sente os não religiosos.

— Decode, 2020

Média geral (todos os profissionais)

Principais bandeiras levantadas por Policiais Federais
nas redes sociais: evangélicos e católicos
•

Entre os policiais federais, as proporções de principais bandeiras levantadas apresentaram similaridades, de modo geral.

•

Mais uma vez, profissionais que interagiram em ambientes evangélicos apresentaram uma menor participação de apoio a
causas sociais do que os católicos.

Principais bandeiras levantadas por profissionais que interagiram
em ambientes católicos e evangélicos
Católicos
Evangélicos pentecostais
Evangélicos tradicionais

32%
33%

6%
9%

38%
29%

Conservadorismo nos costumes e valores

48%
50%

8%

10%

51%

11%
Patriotismo

3%

56%
Pacifismo

1%
4%

Favoráveis a causas sociais

**Foram analisados os perfis de profissionais da PF nas redes sociais, observando quais bandeiras são mais defendidas por ele s. Vale frisar que foram identificadas
as frentes de defesa que mais se destacaram nos perfis, assim, foram considerados apenas a bandeira mais representativa por p rofissionais de Segurança. No
percentual de média geral, há ainda a presença da bandeira religiosa com 11% de participação, nesta categoria também está pre sente os não religiosos.

— Decode, 2020

Média geral (todos os profissionais)

Exemplos: conservadorismo nos costumes e valores
A categoria conservadorismo nos costumes e valores foi definida a partir da identificação de compartilhamentos de:

Postagens contra o aborto

Posts contrários a pautas LGBTI

“Abortista é cúmplice de assassinato”; “Não pode deixar

“A presença desse transexual na propaganda da

o Brasil virar a próxima França! #NãoAoAborto”.

Natura não representa o dia dos pais”

Publicações contrárias à educação

Posts favoráveis a valores familiares

sexual nas escolas

“A família é o bem maior de um ser humano, devemos

pornografia nas escolas”.

Postagens favoráveis à legalização do
porte de armas
“O cidadão de bem deve ter uma arma sim dentro de casa
pra se prevenir. Cidadão armado dá medo nos bandidos”.

aproveitar cada momento”; (vídeo de criança
quebrando uma televisão) “A geração de hoje em dia
não sabe respeitar a família”.

— Decode, 2020

“agora a esquerda quer colocar até aulas de sexo e

Exemplos: patriotismo
A categoria patriotismo foi definida a partir da identificação de compartilhamentos de:

Postagens contra críticas de países

Publicações que exaltaram a bandeira

estrangeiros a queimadas na Amazônia

brasileira e símbolos

“Que feio Macron, de protetor a acusado de destruidor da

(foto de bandeiras e representações do país) “muito

Amazônia”; “Não vamos deixar a França querer ter a

orgulho do Brasil! País lindo e abençoado.”

Posts que valorizaram o hino nacional

Posts contra venezuelanos em Roraima

(vídeo de crianças cantando hino nacional nas escolas)

(vídeos de supostos roubos de venezuelanos à

“na minha época era assim, que orgulho! Atualmente as

população de Roraima) “esses caras vêm lá do país deles

crianças não sabem cantar nada do hino”

trazer mais problemas pra nós”.

— Decode, 2020

Amazônia como sua”.

Exemplos: pacifismo
A categoria pacifismo foi definida a partir da identificação de compartilhamentos de:

Postagens contra o armamento na

Posts que citaram a Educação como

sociedade

solução de longo prazo à Segurança

“O Brasil ainda não está preparado para a população ter

“Só a educação pode fazer a violência diminuir no

posse e porte de armas”.

estado”; “a educação é uma grande arma contra a
formação de bandidos no país”.

Publicações que condenaram casos de
manifestações e greves
“não pode haver tanta repressão contra quem está

desarmado, sem ameaçar ninguém ou algum
patrimônio”

— Decode, 2020

ação policial mais violenta em

Exemplos: favoráveis a causas sociais
A categoria favoráveis a causas sociais foi definida a partir da identificação de compartilhamentos de:

Postagens favoráveis ao combate à

Posts contra maus tratos a animais

violência doméstica

“Não é possível que em pleno século XXI há quem bata

Ocorrências de mulheres que sofrem em casa são cada
vez mais comuns na vida dos PMs em patrulha”.

nesses pobres animais”; “Revoltante o vídeo desse
canil, olha as condições que esses animais passam
nesse lugar”.
— Decode, 2020

“Muitas mulheres sofrem na mão de covardes...

OBRIGADO

