1. Sumário-Executivo
❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio
de Janeiro somou, entre as 10h do dia 22/05 e as 10h do dia 29/05, 18,8 mil
menções n
 o Twitter (um decréscimo de 32,4% em relação à semana passada);

❖ Ainda em tendência de queda, o debate sobre a intervenção federal foi
conduzido, na última semana, para o contexto da greve dos caminhoneiros,
com menções sobre a atuação das forças federais na paralisação, além de
comparativos entre a situação do Rio e a do país diante da greve;
❖ Foram registrados dois grupos que apoiam a intervenção federal e
manifestam apoio à greve e que, juntos, mobilizam 40% das discussões. Já os
grupos que se opõem à intervenção federal agregaram cerca de 20% da
discussão;
❖ O debate relacionado à Câmara dos Deputados apresentou um incremento de
300% na última semana, mobilizando 300 menções. As declarações do
presidente da Câmara sobre o uso das forças federais na greve dos
caminhoneiros influenciaram de forma preponderante nesse aumento;
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 6,1 mil menções (queda de 43%), sendo
as palavras mais usadas “ intervenção”, “temer” “exército” e “bandidos”;
❖ No debate local, repercutiu a autorização para o uso das forças federais no
desbloqueio de estradas durante a greve dos caminhoneiros. Com amplo
debate na rede, a paralisação nacional influenciou de forma transversal no
debate sobre a intervenção federal.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, há mais de três meses em
operação, continuou mobilizando o debate público no Twitter ao longo da última semana,
somando, entre as 10h do dia 22/05 e as 10h do dia 29/05, 18,8 mil menções. O volume é
32,4% menor do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP coletou 27,8 mil menções
entre as 10h do dia 15/05 e as 10h de 22/05.

Mapa de interações sobre a intervenção federal
Período de análise: 18h de 22/mai às 18h de 28/mai | Fonte: Twitter

Fonte: Twitter | Elaboração: FGV DAPP
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Em uma semana de ainda menor volume de menções sobre a intervenção federal no Rio,
com menos de 20 mil menções entre 21 e 28 de maio, o debate foi conduzido quase por
inteiro para o contexto da greve dos caminhoneiros — seja sob o foco dos pedidos de
intervenção militar no país, seja sob o ponto de vista da utilização, pelo presidente Michel
Temer, das Forças Armadas para atuar na manifestação. E, por isso, as referências à
presença do Exército no estado foram feitas a partir de opiniões e comparativos entre a
situação do Rio e a paralisação dos caminhões nas estradas do Brasil.
Entre os dois grupos de maior apoio à greve e à intervenção federal, ainda que nem todos os
perfis desses grupos sejam favoráveis à intervenção militar na política, há cerca de 40% de
presença no debate. O grupo em azul-claro, com 27,85% dos perfis do grafo, apresenta
posicionamento crítico ao governo federal por recorrer aos militares para contrapor a greve,
sob o argumento de que, em outras situações de paralisação ou protesto, os militares não
foram usados. Afirmam ainda que a função das Forças Armadas não é enfrentar
trabalhadores, e sim criminosos, com críticas a Temer e a outros atores do governo federal
pela falta de resultados, até o momento, na intervenção no Rio.
O outro grupo (azul) reúne 12,59% do grafo, e se engaja a partir das postagens
institucionais de atores do Exército, das forças policiais e da intervenção federal. A maior
parte da discussão interage positivamente sobre os militares e as informações sobre a
intervenção, mas há críticas, em especial aos generais Walter Braga Netto e Eduardo Villas
Bôas, sobre supostas notícias de que as Forças Armadas agiriam de forma ostensiva contra
os caminhoneiros (com maior atribuição de culpa a Temer). Os críticos, embora elogiosos
aos militares, também afirmam, assim como no núcleo em azul-claro, que o dever destes é
atuar contra a violência e o tráfico, não servir ao governo contra manifestantes. Nesse
grupo, no entanto, os perfis direcionam os questionamentos a atores e perfis institucionais.
Do outro lado, em relativa concordância com determinadas críticas e posicionamentos dos
grupos azuis, o núcleo em rosa (12,41% do grafo) faz fortes críticas ao governo Temer pela
postura junto ao acompanhamento da greve e ao uso das Forças Armadas para liberar os
bloqueios. Porém, sob visão crítica à atuação militar de forma geral na segurança pública,
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questionam os resultados da intervenção e o aumento do poder de polícia concedido ao
Exército desde o ano passado em diferentes situações e locais do Brasil. Também
permanecem contrários à presença militar no estado do Rio.
Em vermelho (9,67%), com temas e posições bastante parecidos com os do grupo em rosa,
perfis de maior viés partidário fazem críticas mais acentuadas às Forças Armadas, com
menor atenção sobre Temer e o governo federal. Lamentam o aumento de clamores pela
volta do regime militar, criticam ações do Exército tanto no combate à segurança pública
quanto em situações de defesa nacional (como nas fronteiras) e associam o uso da
violência à participação de militares em situações civis, como a greve. Há ainda lembranças
à falta de solução para o assassinato de Marielle Franco.
Por fim, com 5%, um grupo em cinza emite alertas informativos sobre trânsito, operações
policiais e ocorrências criminosas no Rio, assim como interações de cidadãos comuns com
perfis das forças de segurança. Eles transmitem denúncias, reclamam a falta de
policiamento e se queixam da presença de traficantes e milicianos em suas regiões, com a
demanda por maior presença policial e militar.

2.2. A Câmara no debate
O debate no Twitter sobre a intervenção federal relacionado à Câmara dos Deputados
mobilizou, no período analisado, 300 postagens (cerca de 1,6% do debate no país sobre o
assunto). Na comparação com o relatório anterior, houve aumento de 300% no volume,
quando foram registradas 75 postagens.
Nessa parte do debate, tiveram grande repercussão postagens sobre as declarações do
presidente da Câmara dos Deputados sobre o uso das Forças Armadas na greve dos
caminhoneiros. Destacam-se, ainda, postagens que defendem a intervenção do Exército na
Casa e em outras instituições políticas, em vez de na greve.
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2.3. Debate regional
Cerca de 32% dessa discussão está concentrada no próprio estado do Rio: 6,1 mil menções.
São Paulo (24%) e Minas Gerais (7%), estados que fazem fronteira com o estado, são os
outros dois que mais participam da discussão. O Espírito Santo apresenta menos de 1% do
volume de menções associado ao tema: cerca de 180 tuítes no estado.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, observa-se que o tema mobilizou 6,1 mil menções.
Registrou-se um pico às 17h de sexta-feira (25), quando o debate alcançou 192 postagens
por hora (pouco mais de 3 posts por minuto). Esse pico ocorreu horas após o presidente
Michel Temer fazer um pronunciamento sobre a greve dos caminhoneiros. Assim como o
debate no país, o volume de menções ao tema dentro do estado do Rio diminuiu cerca de
43% em comparação com a semana anterior, quando foram registradas 10,7 mil postagens.
O gráfico a seguir mostra o volume de menções no período analisado.
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O debate desta semana se concentrou na greve dos caminhoneiros, deflagrada no domingo
(23), com grande atenção ao uso das forças federais, autorizadas a atuar no desbloqueio
das vias. Durante o período analisado, a palavra mais usada foi “intervenção”, que aparece
em cerca de 915 postagens (ou 15% do debate); “temer”, em referência ao presidente, em
850 postagens (ou 14% do debate); “exército” e “bandidos”, em 730 postagens (ou 12%)
cada; e “operação”, em 610 postagens (ou 10%). O gráfico a seguir mostra as dez palavras
mais usadas em toda a discussão.

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 98 postagens no debate regionalizado. Essa
parte do debate recai sobre a atuação do ministro da Segurança Raul Jungmann relativa à
greve dos caminhoneiros. Observa-se que as postagens que fazem referência ao ministro, no
contexto da greve, o associam a outras instituições e atores de segurança.
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3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas durante o período analisado foram #pmerj, #rdrj (relativa ao
canal de informações sobre o trânsito no Rio “Radar Trânsito RJ”), #fogocruzadorj, #7bpm e
#segurança, que aparecem em cerca de 60 postagens (ou 1% do debate) cada. Quanto aos
emojis relacionados ao tema da intervenção, o mais usado foi o do rosto em lágrimas (Ͳ),
que aparece em quase 70 postagens (ou 1,1% do debate). Esse emoji acompanha
considerações a respeito dos resultados da intervenção no Rio.

3.2. Tuítes com maior interação
O tuíte sobre a intervenção do Rio mais compartilhado, com pouco mais de 890 retuítes, faz
uma avaliação de iniciativas relativas ao cenário político e econômico do país, dentre elas, a
intervenção federal no Rio. Entretanto, de forma geral, as postagens com maior interação
são as que abordam o u so das Forças Armadas na greve dos caminhoneiros.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial no Twitter do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ) registrou,
nesse período, 840 postagens no debate regionalizado, entre tuítes, compartilhamentos e
citações. As menções ao gabinete o associam a perfis de outras instituições públicas para,
por exemplo, denunciar supostas ações criminosas em comunidades do Rio e em outras
cidades do estado. As menções com maior interação, contudo, continuam sendo postagens
feitas pelo próprio gabinete, com informações diversas a respeito da intervenção.

3.4. O teor do debate
Prevalente nas redes sociais na última semana, o debate sobre paralisação nacional dos
caminhoneiros permeou maciçamente as discussões sobre a intervenção federal no Rio de
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Janeiro. A autorização para o uso das forças federais na desobstrução das vias interditadas
pelos caminhoneiros impulsionou especialmente as postagens no Twitter.
Entre as publicações, são feitas comparações sobre a diferença do direcionamento da
atuação das forças militares no caso da greve e no combate aos traficantes. Uma postagem
com bastante repercussão, por exemplo, compara de forma sarcástica a imagem que se faz
do Exército na atuação com relação à população, no caso dos grevistas, e no combate ao
tráfico de drogas.
Por outro lado, também são registradas postagens que criticam o uso da força contra o
movimento grevista, considerado pacífico, enquanto os traficantes seriam tratados de
maneira menos ostensiva. Os usuários argumentam, por exemplo, que o papel das forças
armadas é combater o crime organizado no Rio de Janeiro, e não coibir a população que luta
por seus direitos. De maneira mais jocosa, também são feitas críticas à eficácia do uso do
Exército no desbloqueio das estradas comparando, de forma irônica, com a sua atuação nas
comunidades do Rio.
Além do contexto da greve dos caminhoneiros, também repercutiu a informação noticiada
pela imprensa de que, em 100 dias de intervenção, o Gabinete de Intervenção Federal ainda
não usou a verba de R$ 1,2 bilhão destinada para a segurança pública do Rio de Janeiro, que
vê os crimes aumentarem.
Os usuários ainda fizeram comentários irônicos sobre o uso pelo governo federal da hashtag
#Avançamos para destacar os feitos da atual administração. Uma das postagens, por
exemplo, usa a hashtag para criticar a atuação dos militares, lembrando a morte da
vereadora Marielle Franco e o aumento do número de vítimas de feminicídio.
Em defesa da intervenção, os usuários ainda repercutem a atuação dos militares em
operação realizada na semana anterior na Praça Seca, Zona Oeste da cidade do Rio de
Janeiro, destacando a necessidade das ações no âmbito da intervenção federal no estado.
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3.5. Repercussão da imprensa nas redes
Ao longo da semana de análise, as cinco notícias relacionadas à intervenção federal no Rio de
Janeiro com maior número de curtidas, comentários e compartilhamentos no Twitter e no
Facebook somaram, juntas, 24,6 mil interações. Os top 3 links tratam, respectivamente, das
verbas destinadas à intervenção no Rio (15,1 mil interações); da prisão de militares do
Exército em uma operação da Polícia Militar (4,8 mil interações); e do uso das Forças
Armadas na greve dos caminhoneiros em uma comparação com a intervenção no Rio (2 mil
menções). O quadro a seguir mostra os dez principais links relacionados à intervenção no
período.
Publicação Manchete

Facebook e Twitter

Facebook Twitter

Em 100 dias da intervenção federal, RJ ainda não
27/05 usou verba de R$ 1,2 bilhão e vê crimes aumentarem

14.808

298

15.106

PM prende militares do Exército que transportavam
22/05 armas, granadas e munição, na Baixada

4.176

0

4.176

ANÁLISE: Planalto recorre a militares para resolver
25/05 mais um problema criado pela política

2.002

78

2.080

PM é baleado em troca tiro com criminosos em
26/05 Nilópolis, RJ; VÍDEO

1.008

0

1.008

Exército e fuzileiros patrulham acessos a favelas da
23/05 Praça Seca

624

0

624

Detro diz ter alertado o gabinete de intervenção
federal sobre o possível colapso dos sistemas de
26/05 ônibus por falta de combustível

522

12

534

BNDES prepara linha de crédito com R$ 4 bi para
22/05 segurança nos estados

513

20

533

Secretário de Segurança do RJ, general Richard
Nunes, visita delegacias e batalhões no Norte
22/05 Fluminense

215

1

216

Embaixador da ONU chega à Rocinha em manhã de
27/05 tiroteio na comunidade

148

25

173

Dois corpos são encontrados na Praça Seca após fim
22/05 de semana de operação

160

0

160

24.176

434

24.610

Total
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4. Considerações finais
No período de 22 a 29 de maio, a paralisação dos caminhoneiros se colocou de forma transversal
no cenário da intervenção federal, influenciando de forma significativa o debate nas redes sociais
sobre a medida. Conforme exposto, foram registradas diversas menções sobre o papel das Forças
Armadas, além de comparações entre a sua atuação no cenário da intervenção federal e no
contexto da greve.
Uma polarização semelhante à que vem sendo observada nas últimas semanas entre posições
contrárias e favoráveis à intervenção federal e à atuação dos militares no âmbito da segurança
pública foi observada nas postagens que tratam do uso das forças militares na greve dos
caminhoneiros. Neste ensejo, foram expressas desde opiniões de que as forças militares deveriam
ter mais autonomia nas operações contra os traficantes em comunidades, adotando uma postura
mais repressiva, até críticas ao uso das forças e sua eficácia no combate à criminalidade.
Especificamente sobre as ações no âmbito da intervenção federal, que completou 100 dias nesta
semana, os destaques foram as menções sobre a situação do bairro Praça Seca que ressaltam a
necessidade de continuidade de medidas na região, uma vez que, após a operação realizada na
semana anterior, voltou a ter criminosos circulando armados. No entanto, a permanência da
criminalidade também alimenta críticas à eficácia da intervenção. Com isso, a notícia de que, após
100 dias de intervenção, ainda não foi utilizada a verba destinada para a segurança no Rio de
Janeiro e que os crimes aumentaram contribui para impulsionar esse debate.
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