❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 09/10 e as 10h do dia 16/10, 12,9 mil menções
no Twitter (q
 ueda de 50% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 5,5 mil menções (queda de cerca de 44%),
sendo as palavras mais usadas “intervenção”, em 24% do debate; “operação”, em
22%; e policiais”, “comunidade” e “segurança”, em 12% cada;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 130 postagens por hora,
ocorreu no dia 15/10. A alta de menções coincide com operações das forças de
segurança realizadas em diferentes regiões da capital fluminense;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com

2,6 mil

compartilhamentos até o fechamento deste relatório, questiona a neutralidade
política da intervenção federal no Rio;
❖ A hashtags mais usadas foram #fogocruzado, #tirosrj e #pmerj, que aparecem,
respectivamente, em 505, 480 e 300 postagens (ou 9,2%, 8,7% e 5,5% do debate);
❖ O debate regionalizado repercute questões relativas à atuação das forças de
segurança em diferentes operações policiais. Além disso, o debate impulsionado
pelas eleições, permeou as discussões sobre a temática da intervenção;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 4,5 mil mil interações. A maior
parte das notícias foca em dados sobre mortes em consequência da intervenção.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro mobilizou 12,9 mil
menções no Twitter das 10h de 09/10 às 10h de 16/10. Esse volume é pouco mais da
metade do volume da análise da semana anterior, quando a FGV DAPP registrou 24,8 mil
menções ao tema. O gráfico 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 09.out a 16.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
Durante período analisado, um total de três postagens relaciona a Câmara dos Deputados à
intervenção federal no Rio. Duas comentam o posicionamento de deputados federais ‒ um
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por partido e outra por região ‒ em relação à execução da iniciativa, e a terceira trata do
impacto que a intervenção tem sobre as atividades da Casa.

2.3. Debate regional
Pouco mais de 43% do debate se concentrou no Rio: 5,5 mil menções à intervenção. São
Paulo (17%) 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 total de menções ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio, a intervenção federal mobilizou 5,5 mil menções no Twitter. Um pico de
menções foi identificado às 12h de 15/10, quando o debate alcançou 130 postagens (ou 2,2
postagens por minuto). Por volta desse período, operações das forças de segurança eram
realizadas em diferentes regiões da capital fluminense. Como no debate geral, o volume de
menções ao tema no estado diminuiu 44% em relação ao da semana anterior, que somou
9,8 mil referências 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 09.out às 10h de 16.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O debate regionalizado sobre a intervenção, durante o período analisado, se concentrou em
operações de forças de segurança em regiões do Rio e avaliações, sobretudo, críticas ou
irônicas da iniciativa de um modo geral.
As cinco palavras mais utilizadas no debate foram “intervenção”, que aparece em 1,3 mil
postagens (24%); “operação”, em 1,2 mil postagens (22%); e “policiais”, “comunidade” e
“segurança”, em 660 postagens (12%) cada. O gráfico a seguir mostra as dez palavras mais
usadas no debate.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 09.out às 10h de 16.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

No debate regionalizado desta semana a respeito da intervenção, o Ministério da Segurança
Pública aparece em 90 postagens ‒ volume 220% maior do que o da semana anterior,
quando foram registradas 28 menções ao órgão. Nessa parte do debate, destacam-se
postagens que cobram a atuação do ministro de Segurança, Raul Jungmann, bem como a de
outros atores públicos, em relação a ação de supostos criminosos em regiões do Rio.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags sobre a intervenção mais usadas no debate regionalizado, durante o
período analisado, foram #fogocruzado, que aparece em 505 postagens (9,2%); #tirosrj, em
480 postagens (8,7%); #pmerj, em 300 postagens (5,5%); #fuzil, em 120 postagens (2,2%); e
#14bpm, em 105 postagens (1,9%). Já os emojis mais usados foram o do sinal de alerta
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(⚠), em 110 postagens (2%); o da sirene (🚨) e o do jornal enrolado (🗞), 55 postagens
(1%).

3.2. Tuítes com maior interação
A postagem com maior repercussão durante o debate regionalizado ‒ com mais de 2,6 mil
compartilhamentos até o fechamento desta análise ‒ questiona a neutralidade política da
intervenção federal no Rio. Têm grande repercussão, também, uma postagem que critica o
caráter supostamente violento da iniciativa e outra que ironiza uma solução proposta pela
Secretaria de Segurança do Estado do Rio.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O debate regionalizado registrou 350 menções ao perfil oficial do Gabinete de Intervenção
Federal (@intervfederalRJ) no período analisado. Esse volume é 10% menor do que ao da
semana anterior, que somou 390 referências ao órgão. Nesse parte do debate, destacam-se
postagens informativas feitas ora pelo próprio Gabinete ou por outros órgãos de segurança,
além de denúncias de possíveis ações criminosas em regiões do Rio.

3.4. Teor do debate
Na semana de 09 a 16 de outubro, as postagens que mais se destacaram sobre a temática
da intervenção federal no Rio de Janeiro permanecem vinculando o tema ao debate eleitoral
nas esferas federal e estadual. Usuários revelaram ter mais medo das eleições para o
governo do estado do Rio do que para Presidente em função da política de segurança
estadual.
Também repercutiram postagens com dados que revelam casos de abuso praticados pelas
forças de segurança durante a intervenção. Enquanto isso, canais oficiais repercutiram
operações de forças de segurança em comunidades do Rio e alguns resultados positivos da
intervenção, fazendo referência a operações bem-sucedidas.
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3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias a respeito a intervenção federal no Rio com maior repercussão, entre 02 e 09
de outubro, somaram 4,5 mil interações no Facebook e no Twitter, entre curtidas,
comentários e compartilhamentos. Esse engajamento equivale a cerca de 2,2% do que o das
dez principais notícias da semana anterior, quando foram registradas 205,3 mil interações.
Maior parte dessas notícias foca em dados sobre mortes em consequência da intervenção ‒
são 4 links que somam 3 mil interações ‒ e em operações das forças de segurança em
regiões do Rio ‒ 5 links com um total de 1,1 mil interações.

Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

2.027

18

2.045

Intervenção na Segurança do Rio bate a marca das mil
15/10 mortes em confronto

825

19

844

Forças Armadas e Polícia Federal realizam operação no
15/10 Complexo do Salgueiro

570

5

575

Intervenção federal completa oito meses com 535
15/10 operações e 617 armas apreendidas

387

21

408

Forças Armadas e Polícia Federal fazem operação no Rio
15/10 de Janeiro

317

5

322

Forças Armadas e Polícia Federal fazem operação no Rio
15/10 de Janeiro

116

0

116

Rio ultrapassa a marca de mil mortes em confronto
15/10 durante a intervenção federal

56

39

95

Mais de mil homens das Forças Armadas fazem operação
15/10 no Complexo do Salgueiro (RJ)

48

11

59

Rio registra menos mortes violentas em setembro, afirma
15/out ISP

45

1

46

Forças Armadas e Polícia Federal realizam operação no
15/out Complexo do Salgueiro

30

8

38

Rio: mortes pela polícia crescem 72% no trimestre e
15/10 homicídios caem 7%

FGV DAPP

7

Total

4.421

127

4.548

4. Considerações finais
O debate no Twitter sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro,
entre 09 a 16 de outubro, repercutiu, de um modo geral, questões relativas à atuação das
forças de segurança em diferentes operações policiais. Além disso, o debate impulsionado
pelas eleições, tanto para o governo do estado quanto para a Presidência da República,
permeou as discussões sobre a temática da intervenção.
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