❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 25/09 e as 10h do dia 02/10, 13,1 mil menções
no Twitter (q
 ueda de cerca de 50% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 5,7 mil menções (queda de cerca de 50%),
sendo as palavras mais usadas “operação”, em 23% do debate; “tiros”, em 12%; e
“intervenção”, em 11%;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 145 postagens por hora,
ocorreu no dia 25/09. A alta de menções coincide com postagens sobre a morte de
um Policial Militar durante um conflito com criminosos em Barra do Piraí;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com 410 compartilhamentos
até o fechamento deste relatório, traz denúncias de supostas ações criminosas
praticados por forças de segurança durante a intervenção;
❖ A hashtags mais usadas foram #tirosrj, #fogocruzado e #rioemguerra,

que

aparecem, respectivamente, em 665, 610 e 160 postagens (ou 11,7%, 10,7% e 2,8% do
debate);
❖ O debate regionalizado esteve pulverizado e abordou denúncias de supostos atos
violentos cometidos por policiais durante a intervenção, conflitos em regiões do Rio
e desdobramentos da morte da vereadora Marielle Franco;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 14,1 mil interações. A maior
parte das notícias trata de supostas ações criminosas das forças de segurança em
comunidades do Rio e da possível suspensão da intervenção.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro mobilizou 13,1 mil
menções no Twitter das 10h de 25 de setembro às 10h de 02 de outubro. Esse volume
representa pouco mais da metade das menções a esse tema, registradas pela FGV DAPP, na
semana anterior: 25,8 mil entre as 10h do dia 18/09 e as 10h do dia 25/09. O grafo abaixo
mostra a evolução do debate geral no período analisado.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 25.set a 02.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
A Câmara dos Deputados mobilizou seis postagens no debate sobre a intervenção federal no
Rio, no período analisado. Essa parte do debate se concentra na decisão do presidente da
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República, Michel Temer, da eventual suspensão da iniciativa para retomada de atividades
no Congresso Nacional.

2.3. Debate regional
Cerca de 44% do debate se concentrou no Rio: 5,7 mil menções à intervenção. São Paulo
(16%) e Minas Gerais (6%), que fazem fronteira com o Rio, são os outros dois estados que
mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne 1% do volume de menções ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio, a intervenção federal mobilizou 5,7 mil menções no Twitter. Um pico de
menções foi identificado às 11h de 25/09, quando o debate alcançou 145 postagens (ou 2,4
postagens por minuto). Esse pico foi impulsionado pela morte de um Policial Militar durante
um conflito com criminosos em Barra do Piraí, no sul do estado. Assim como no debate
geral, o volume de menções ao tema no estado diminuiu pela metade em relação ao da
semana anterior, com 11,4 mil menções ao tema. O gráfico a seguir apresenta a evolução
do debate regionalizado durante período analisado.
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Evolução do debate regionalizado sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 25.set às 10h de 02.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O debate regionalizado sobre a intervenção, no período analisado, esteve pulverizado e
abordou, dentre outras coisas, denúncias de supostos atos violentos cometidos por policiais
durante a intervenção, conflitos entre policiais e criminosos em regiões do Rio e resultados
de operações de segurança na capital fluminense, além de desdobramentos da morte da
vereadora do Rio Marielle Franco, ocorrida há mais de 200 dias.
As palavras mais usadas no debate foram “operação”, que aparece em 1,3 mil postagens
(ou 23% do debate); “tiros”, em 685 postagens (12%); “intervenção”, em 630 postagens
(11%); “polícia”, em 570 postagens (10%); e “policiais” e “militares”, em 515 postagens (9%)
cada. O gráfico a seguir mostra as dez palavras mais usadas em todo o debate.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 25.set às 10h de 02.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou, no debate regionalizado desta semana sobre
a intervenção, 29 postagens. Esse volume é 83% menor do que o da semana anterior, quando
foram registradas 170 menções ao órgão. Nessa parte do debate, destacam-se a notícia da
liberação de verbas, pelo ministro de Segurança, Raul Jungmann, para a intervenção, críticas
à atuação tanto do ministro q
 uanto de outros agentes de segurança.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas no debate regionalizado, durante o período analisado, foram
#tirosrj, que aparece em 665 postagens (ou 11,7% do debate); #fogocruzadorj, em 610
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postagens (10,7%); #rioemguerra, em 160 postagens (2,8%); #pmerj, em 140 postagens
(2,5%); e #rdrj, em 135 postagens (2,4%).
Quanto aos emojis, os cinco mais usados foram o do jornal enrolado (🗞), que aparece em
100 postagens (1,8%); e os do policial (👮), da viatura policial (🚔), do rosto em lágrimas
(😂) e da sirene (🚨), que aparecem em cerca de 60 postagens (1%) cada.

3.2. Tuítes com maior interação
A postagem com maior repercussão no debate regionalizado ‒ com 410 compartilhamentos
até o fechamento desta análise ‒ traz denúncias de supostas ações criminosas praticadas
por forças de segurança durante a intervenção. Destacam-se, também, uma postagem que
critica o despreparo dos policiais militares do estado e outra que, ao invés disso, parabeniza
a atuação da organização.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O debate regionalizado registrou 600 menções ao perfil oficial do Gabinete de Intervenção
Federal (@intervfederalRJ) no período analisado. Esse volume é 3,2% menor do que ao da
semana anterior, com 620 postagens ao órgão. Essa parte do debate inclui, basicamente,
postagens informativas feitas pelo perfil do Gabinete ou pelo perfil de outras instituições de
segurança, além de postagens que cobram da atuação do órgão em regiões do Rio.

3.4. Repercussão da imprensa nas redes
As dez principais notícias a respeito a intervenção federal no Rio, entre 25 de setembro e 02
de outubro, alcançaram 14,1 mil interações no Facebook e no Twitter. Esse engajamento é
67,2% menor do que o da semana anterior, quando foram registradas 43,1 mil interações.
Maior parte das notícias trata de supostas ações criminosas das forças de segurança em
comunidades do Rio, durante a intervenção, e da possível suspensão da iniciativa, pelo
presidente da República, Michel temer, para a retomada de certas atividades no Congresso
Nacional.
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Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

Moradores de 15 favelas do Rio fazem mais de 300 relatos
27/09 de violência durante operações das forças de segurança

4.176

63

4.239

Moradores do Rio relatam roubos e ameaças de militares
27/09 durante intervenção

2.315

22

2.337

Intervenção no Rio deveria ir até o fim, mas há plano B
27/09 para votar Previdência, diz ministro

1.626

5

1.631

Temer recebe plano de transição da intervenção no Rio de
26/09 Janeiro

1.325

3

1.328

Temer admite suspender intervenção no Rio para votar
25/09 Previdência

1.196

5

1.201

Moradores relatam de roubo a estupro em estudo sobre
27/09 violações após intervenção federal no Rio

1.101

43

1.144

Temer admite suspender intervenção no Rio para votar
25/09 Previdência

1.081

18

1.099

Rio: interventor nega resultados "pífios" e atribui críticas a
25/09 "desconhecimento ou má fé"

559

3

562

Temer diz que pode suspender a intervenção no Rio para
25/set votar Previdência

356

36

392

Temer admite suspender intervenção militar no Rio para
25/set votar Previdência

201

4

205

13.936

202

14.138

Total

4. Considerações finais
O debate no Twitter sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro,
entre 18 a 25 de setembro, repercutiu, de um modo geral, questões relativas à atuação das
forças de segurança tanto na capital fluminense quanto em outras cidades do estado,
sobretudo a supostas ações violentas por parte da Polícia Militar no contexto da
intervenção. Receberam destaque, também, a decisão de uma possível suspensão da
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iniciativa, pelo presidente da República, Michel Temer, por motivos políticos; a morte de um
policial militar durante uma operação de segurança no estado; e a morte da vereadora do Rio
Marielle Franco.
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