Relatório sobre a Intervenção Federal na Segurança Pública
do Rio de Janeiro nas redes sociais
Desde a publicação do Ato da Mesa 217 de 21/02/2018, a Câmara dos Deputados passou
a fazer o acompanhamento do debate sobre a Intervenção Federal nas Redes Sociais, em
especial o Facebook e o Twitter. Diretrizes foram estabelecidas para a coleta de dados e sua
análise, estabelecendo que o olhar seria tanto nacional quando geolocalizado no estado do Rio
de Janeiro e nos estados com os quais tem fronteira a fim de avaliar o impacto e a reação da
população afetada.
Nos primeiros quatro meses da intervenção federal (de 20 de fevereiro a 1º de julho) foi
observado um alto volume de tuítes (quase 2 milhões), retuítes (mais de 1,3 milhões) e
participações de mais de 377 mil perfis no debate.
Nas primeiras três semanas havia uma média de 485 mil postagens, em julho a média
do mês foi inferior a 50 mil e no mês de outubro já girava em torno 48 mil. A redução do volume
ao longo do tempo já era algo esperado uma vez que a novidade do início da intervenção
passasse ou que não houvesse fatos de maior relevância acontecendo. A permanência do tema
nas redes sociais, mesmo que em menor volume, é algo positivo e demonstra grupos locais com
interesse real no tema, como veremos adiante.
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O momento de maior mobilização ocorreu em 15 de março e somou mais de 152,5 mil
menções, um dia após o assassinato da vereadora Marielle Franco. Outros fatos ocorreram no
período provocando oscilações no volume das menções, como por exemplo a divulgação de
documento relacionado ao governo do general Ernesto Geisel, a realização de operações da
força de segurança, a greve dos caminhoneiros, o lançamento do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP) e a morte do adolescente Marcus Vinicius da Silva, de 14 anos, baleado a caminho
da escola durante uma operação no Complexo da Maré.
Durante todo o período analisado, foram observadas variações no quantitativo de
percepções contrárias e favoráveis à intervenção federal na área da segurança pública. A soma
de apenas quatro grandes núcleos opinativos representou percentual superior a 90% do debate
*Período de monitoramento nas redes sociais: de 20 de fevereiro de 2018 a 23 de outubro de 2018

— o que indica baixa fragmentação de eixos de interação e forte concentração de atores,
agendas e opiniões. Mesmo com a polarização do debate, diversos grupos intermediários se
posicionaram durante o período alternando a dominância de opiniões de forma distinta a cada
semana, indicando dinamismo do debate e refletindo os eventos ocorridos ao longo do tempo.
Neste sentido, tanto as mortes de cidadãos comuns quanto de policiais geraram comentários
contrários e favoráveis à medida.
Os perfis contrários à intervenção fizeram em geral, críticas ao uso de militares em
funções policiais e ao impacto de operações de segurança para jovens pobres e negros.
Os perfis favoráveis por sua vez endossavam o aumento de ações de policiamento
ostensivo; expressavam, em tom de sátira, oposição à "política de direitos humanos"; e
repercutiam mortes de policiais e militares em operações.
Os principais tuítes e tópicos discutidos no âmbito regional abordam ações policiais nas
comunidades, mortes de agentes da lei, a atuação de milícias, atuação do exército, entre outros.

Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP
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Nuvem de palavras dos grupos contrários à Intervenção Federal.

Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP

Nuvem de palavras dos grupos favoráveis à Intervenção Federal e a favor do endurecimento das políticas e ações de
combate ao crime. Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP

Nuvem de palavras dos grupos favoráveis à Intervenção Federal associando a questões políticas e imagem positiva
das Forças Armadas. Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP

Nuvem de palavras dos grupos favoráveis e contrários à Intervenção Federal focados no debate usando como
ferramentas para tal piadas e memes para marcar sua posição. Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP
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Por fim apresentamos um gráfico regionalizado para mostrar que, localmente, o debate
passou pelo impacto no dia-a-dia da população. Os resultados da intervenção, em especial das
ações que por vezes resultava em tiroteios, bloqueios de ruas, pessoas vitimadas eram temas
recorrentes. No debate regionalizado a presença de perfis institucionais, em especial o perfil
criado para a própria intervenção militar pelas forças armadas, perfis pessoais de personalidades
locais e o cidadão comum conviveram de maneira integrada, mudando o tom das mensagens
em comparação com o debate nacional.

Fonte: Elaborado pela FGV/DAPP

Após o quarto mês da Intervenção Federal o volume de mensagens permaneceu estável
até o final dos trabalhos ficando focado em relatos de ações segurança pontuais e denuncia de
atos de violência do dia a dia das comunidades.
No site do Observatório (OLERJ) há um repositório com todos os relatórios semanais
produzidos durante a Intervenção Federal (http://olerj.camara.leg.br/estudos-epesquisas/redes-sociais ) além de um resumo dos primeiros 6 meses. Foram 36 relatórios
produzidos acompanhando semanalmente os principais acontecimentos e reações.
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