1. Sumário-Executivo
❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 03/07 e as 10h do dia 10/07, 10,7 mil menções
no Twitter (q
 ueda de 16% em relação à semana passada);
❖ Com o menor volume já registrado, o debate apresentou-se com alto grau de
fragmentação, sem organização de subtemas por grupos integrados e coerentes;
❖ Doze grupos diferentes obtiveram entre 11,3% e 2,9% do debate, e dezenas
englobaram mais de 1% das contas que se engajaram sobre a intervenção;
❖ O maior deles compartilha informação sobre a compra de novas viaturas pela Polícia
Militar; o segundo, debate o roubo de uma moto em uma localidade com tropas do
Exército; e o terceiro, recorda o assassinato de Marielle Franco e a falta de
resultados pragmáticos da intervenção até o momento;
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 4,8 mil menções (queda de 19%), sendo as
palavras mais usadas “ operação”, “polícia” e  “janeiro”;
❖ O debate local destaca operação policial e ações criminosas na Praça Seca, além de
temas relacionados à logística necessária para a atuação da PM;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 6,9 mil interações.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, há mais de quatro meses em
operação, continuou mobilizando o debate público no Twitter ao longo da última semana,
somando, entre as 10h do dia 03/07 e as 10h do dia 10/07, 10,7 mil menções. Esse volume
é 16,4% menor do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP coletou 12,8 mil menções
entre as 10h do dia 26/06 e as 10h de 03/07.

Mapa de interações sobre a intervenção federal
Período de análise: 14h de 02/jul às 14h de 09/jul | Fonte: Twitter
3.800 retuítes

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

Com quase cinco meses do decreto do presidente Michel Temer que estabeleceu a
intervenção federal no Rio de Janeiro, chega ao ponto mais baixo, quanto ao volume nas
redes sociais, o debate sobre o tema. De 02 a 09 de julho, os tuítes identificados sobre o
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assunto já não apresentam organização de subtemas, assuntos, perfis e posições por
grupos integrados e coerentes — com apenas certas postagens e atores atraindo retuítes e
repercussão de forma isolada.
Tão fragmentado e pontual ficou a discussão no Twitter que os dois grupos sempre
polarizados e majoritários da pauta, a favor e contra a intervenção, não se manifestam no
grafo salvo publicações específicas que obtiveram alto número de retuítes. Sem pontes e
reiteradas interlocuções entre os membros de certo núcleo de perfis, resta a repercussão de
opiniões individuais, notícias e boletins informativos. Doze grupos diferentes obtiveram
entre 11,3% e 2,9% dos perfis do grafo, e dezenas englobaram mais de 1% das contas que
se engajaram sobre a intervenção.
Dentre os destaques, o maior grupo, em azul-escuro (11,27% do grafo), compartilhou
informação sobre a compra, pela polícia militar do estado do Rio, de novas viaturas; em
cinza-escuro (9,58%), o debate parte de publicação de um usuário sobre o roubo de uma
moto em uma localidade com tropas do exército; em vermelho (8,47%), perfis que
normalmente aparecem na discussão alinhados à esquerda recordam o assassinato de
Marielle Franco e a falta de resultados pragmáticos da intervenção até o momento; em
laranja (7,59%), também o debate é mobilizado por uma única publicação — a respeito da
mãe do menino Marcus Vinicius, morto na Maré vítima de bala perdida, em junho.

2.2. A Câmara no debate
O debate no Twitter sobre a intervenção federal relacionado à Câmara dos Deputados
mobilizou, no período analisado, 61 postagens. Na comparação com o relatório anterior,
houve aumento de 370% no volume, quando foram registradas 13 postagens.
Nessa parte do debate, destaca-se uma postagem que associa indiretamente deputados
federais e a intervenção no Rio através do Presidente da República, Michel Temer, bem como
postagens a respeito da aprovação de crédito à intervenção no Rio por parte da Comissão de
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Orçamento da Câmara e sobre o fato de o Presidente da Casa, Rodrigo Maia, não apoiar o
uso de Forças Armadas tal como tem feito Michel Temer. Além disso, voltou a ter grande
repercussão uma p ostagem antiga sobre os deputados que votaram contra a intervenção.

2.3. Debate regional
Cerca de 44,8% dessa discussão se concentra no estado do Rio: 4,8 mil menções. São Paulo
(19%) e Minas Gerais (4%), estados que fazem fronteira com o estado, são os outros dois
que mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne 1% do volume de menções
associado ao tema: pouco mais de 100 postagens.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, o tema mobilizou 4,8 mil menções. No período analisado, foi
registrado um pico de menções às 0h de sexta-feira (06), quando o debate alcançou cerca de
110 postagens por hora (ou 1,8 postagens por minuto). As horas anteriores a esse pico
foram marcadas por diversas operações policiais em algumas regiões do Rio. Assim como o
debate no país, o volume de menções ao tema no estado do Rio apresentou redução,
especificamente de 18,6% em comparação com a semana anterior, quando foram
registradas 5,9 mil postagens. O gráfico a seguir mostra o volume de menções no período
analisado.
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Evolução do debate regionalizado sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 03/jul às 10h de 10/jul | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O debate desta semana foi muito pulverizado, abordando, dentre outras coisas, operações
de forças de segurança no Rio e a ação de supostos criminosos no estado. Durante o
período analisado, as palavras mais usadas foram “operação”, que aparece em 1,4 mil
postagens (ou 29% do debate); “polícia”, em 625 postagens (ou 13%); e “janeiro”, em 530
postagens (ou 11%). O gráfico abaixo mostra as dez palavras mais usadas em toda a
discussão.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 03/jul às 10h de 10/jul | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 49 postagens no debate regionalizado. Essa
parte do debate inclui críticas à atuação do ministro de Segurança, Raul Jungmann e
notícias sobre mudanças na condução das investigações no caso Marielle Franco. Tiveram
alguma repercussão, ainda, postagens feitas pelo perfil pessoal do próprio ministro.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As hashtags mais usadas durante o período analisado foram #pmerj, em pouco mais de 190
postagens (ou 4% do debate); #polícia, em 145 postagens (ou 3%); #rj e #sempreatuante, em
95 postagens (ou 2%) cada; e #unidosporjpa (referente ao bairro Jacarepaguá, na Zona
Oeste do Rio), em quase 50 postagens (ou 1%). Quanto os emojis, os mais usados foram o
do alfinete (📌), em cerca de 70 postagens (ou 1,5%); o do símbolo de alerta (⚠), em pouco
mais de 50 postagens (ou 1,1%); e o do jornal enrolado (🗞), em 40 postagens (ou 0,9%).
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3.2. Tuítes com maior interação
O tuíte com maior interação no período analisado, com mais 360 compartilhamentos até o
fechamento deste relatório, comenta, em tom de crítica, a compra de veículos para a Polícia
Militar do Rio pelo governo do estado. Destaca-se, também, o registro da fala de mães de
vítimas de confrontos no Rio durante um evento sobre segurança.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial no Twitter do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ) registrou,
no

período

analisado,

740

postagens

no

debate

regionalizado,

entre tuítes,

compartilhamentos e citações. Nessa parte do debate, além de postagens informativas
feitas pelo perfil do próprio Gabinete, repercutem questionamentos feitos ao órgão sobre
supostas ações criminosas no bairro da Praça Seca.

3.4. O teor do debate
Nesta semana, o debate sobre a intervenção federal nas redes sociais considerou decisões
relacionadas à logística necessária para a atuação da Polícia Militar. Tiveram destaque
postagens que informam o reforço do efetivo, com a convocação de aprovados em concurso
da PM, e a compra de viaturas para a Polícia Militar (conforme já foi mencionado), com
comentários críticos que avaliam uma inadequação do modelo de veículo para o uso em
operações. Nesta direção, há menções em defesa da Polícia Militar por exercer sua função
mesmo com a falta de equipamento e problemas no recebimento de salários.
Também têm repercussão postagens críticas à criminalidade em que são destacados vídeos
de ações ilegais, como um menor de idade portando um fuzil e disparos realizados
indiscriminadamente por traficantes, e também irônicas, como uma que destaca vídeo de
um criminoso em que o fuzil quebra no momento do disparo.
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Destaca-se ainda que continuam mobilizando a discussão postagens com caráter de
denúncia sobre a presença de criminosos em diversas regiões do estado, como na Praça
Seca, na Zona Oeste da cidade do Rio, e n o Jardim Catarina, na cidade de São Gonçalo.
O não comparecimento de representantes das forças de segurança no evento promovido
contra violência policial no Complexo da Maré, com a presença de mães que perderam seus
filhos por conta da violência, também repercutiu no debate no período analisado, conforme
já foi mencionado.
A cobrança sobre a finalização da investigação da vereadora Marielle Franco e seu
motorista Anderson Gomes ainda suscita postagens nas redes sociais. Também há
menções que criticam os resultados da intervenção federal na Vila Kennedy, que havia sido
colocada, inicialmente, como um laboratório da intervenção.
Ressalta-se que o canal oficial da Polícia Militar continua tendo alcance no debate gerando
retuítes e comentários sobre p ostagens que noticiam operações e m
 ortes de policiais.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
Ao longo da semana de análise, as dez notícias relacionadas à intervenção federal no Rio de
Janeiro com maior número de curtidas, comentários e compartilhamentos no Twitter e no
Facebook somaram, juntas, 6,9 mil interações. Os top 3 links abordam, respectivamente, um
suposto acordo entre o interventor federal, o general Walter Souza de Braga Netto, e o
presidente Michel Temer sobre o caso da morte da vereadora do Rio Marielle Franco (3,6 mil
interações); promessas de pré-candidatos a cargos políticos no Rio no caso da morte de
Marielle (826 interações); e críticas à intervenção federal no Rio (826 interações). O quadro
abaixo mostra os dez principais links relacionados à intervenção no período.

Publicação Manchete
05/07 Interventor militar acerta com Temer "lei de silêncio"
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3.651

25

Total
3.676
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sobre caso Marielle Franco
Com falas sobre 'vingar Marielle' e mudar política,
08/07 novatos lançam candidaturas

808

18

826

Avalanche de críticas abrem crise em intervenção militar
06/07 do Rio

671

0

671

PRF apreende 200 kg de pasta base de cocaína e 80 kg
06/07 de skunk na BR-040, RJ

357

0

357

Militar é ferido em ataque a tiros à viatura do Exército
06/07 na Praça Seca

344

5

349

De caveirão voador a truculência explícita: Rio agoniza
04/07 em meio à intervenção

281

17

298

Pezão convoca 1.380 novos PMs de concurso realizado
05/07 em 2014

243

0

243

Índices de criminalidade do Rio caíram em junho, diz
03/07 general

204

3

207

03/07 Polícia Militar recebe novas viaturas

160

14

174

FALHA INTERVENÇÃO TABAJARA: Treze mortos em 24
04/jul horas no estado do Rio

165

0

165

6.884

82

6.966

Total

4. Considerações finais
O debate sobre a intervenção federal nas redes sociais, entre os dias 03 e 10 de julho, não foi
mobilizado fortemente por temas específicos. Deste modo, permearam a discussão diferentes
questões que trataram desde os subsídios necessários para operacionalidade da polícia,
como incremento de efetivo e qualidade das viaturas, até situações voltadas para a violência e
criminalidade no estado do Rio de Janeiro.
Neste sentido, evidencia-se a presença nas redes sociais de menções que buscam noticiar
para população e chamar a atenção das forças de segurança para a ocorrência de tiroteios e a
presença de criminosos em regiões do estado. Em contrapartida, os canais institucionais da
intervenção federal e da Polícia Militar também continuam tendo influência, impulsionando a
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discussão com diferentes postagens. Assim, persiste a dinâmica da influência de diferentes
tipos de perfis na mobilização do debate sobre a intervenção federal.
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