❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 14/08 e as 10h do dia 21/08, 25,6 mil menções
no Twitter (a umento de 83% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 14 mil menções (aumento de 115%), sendo as
palavras mais usadas “ operação”, “intervenção” e “ exército”;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 599 postagens por hora,
ocorreu no dia 20/08. Repercutiu, nesse dia, a megaoperação das forças de
segurança nos complexos do Alemão, da Penha e da Maré que resultou nas
primeiras mortes de integrantes das Forças Armadas desde o início da intervenção;
❖ As três postagens mais compartilhadas no período de análise, com quase 3 mil
compartilhamentos, tratam das mortes dos militares, com mensagens de pesar;
❖ Menções em tom crítico abordaram o balanço de seis meses da intervenção no
estado, destacando os dados sobre aumento de homicídios.
❖ Além disso, destacam-se postagens sobre vídeo, já considerado falso, que busca
relacionar o governador do estado a milicianos;
❖ A hashtag mais usada foi #tirosrj e #fogocruzadorj, com 840 postagens, cada,
seguidas por #pmerj, #rdrj e  #debatebandrio com 420 postagens, cada;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 35,6 mil interações.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em operação há seis meses,
continuou mobilizando o debate público no Twitter ao longo da última semana, somando,
entre as 10h do dia 14/08 e as 10h do dia 21/08, 25,6 mil menções. Esse volume é 83%
maior do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP coletou 14 mil menções entre as
10h do dia 07/08 e as 10h de 14/08.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 14/ago a 21/ago | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
O debate a respeito da intervenção federal mobilizou, no período analisado, oito menções à
Câmara dos Deputados. Postagens, nessa parte do debate, abordam a intenção de um grupo
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de deputados de suspender a intervenção e a suposta opinião de um presidenciável quanto à
atuação dos membros da Casa e de outros atores políticos na segurança pública no Rio.

2.3. Debate regional
Cerca de 55% dessa discussão se concentra no estado do Rio: 14 mil menções. São Paulo
(11%) e Minas Gerais (5%), 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.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, o tema mobilizou 14 mil menções. No período analisado, foi
registrado um pico de menções às 20h de segunda-feira (20), quando o debate alcançou 599
postagens (quase 10 postagens por minuto). Esse pico coincide com uma megaoperação
das forças de segurança nos Complexos do Alemão, da Penha e da Maré que resultou na
morte de dois militares, os primeiros óbitos de integrantes das Forças Armadas desde o
início da intervenção. Assim como o debate no país, o volume de menções ao tema, no
estado do Rio, aumentou ‒ mais de 115% em comparação com a semana anterior, quando
foram registradas 6,5 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 14/ago às 10h de 21/ago | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O debate dessa semana foi mobilizado por referências à megaoperação na Zona Norte do
Rio, na segunda-feira (20/08), e a declarações de candidatos ao governo do Rio sobre a
intervenção durante debate na TV Band, na sexta-feira (17/08).
No período analisado, as cinco palavras mais usadas foram “operação”, que aparece em 5,2
mil postagens (ou 37% do debate); “intervenção”, em 3,2 mil postagens (ou 23%); “exército”,
em 2,2 mil postagens (ou 16%); “penha” e “janeiro”, em 1,8 mil postagens (ou 13%). 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 14/ago às 10h de 21/ago | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 180 postagens no debate regionalizado; são
duas vezes mais postagens do que na análise anterior, quando a FGV DAPP registrou 99
menções à instituição. Tiveram repercussão, nessa parte do debate, declarações do ministro
de Segurança, Raul Jungmann, a respeito da morte da vereadora do Rio Marielle Franco e da
possibilidade de continuidade da intervenção federal, além de postagens cobrando ações da
iniciativa.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas no período analisado foram #tirosrj e #fogocruzadorj, que
aparece em 840 postagens (ou 6% do debate) cada; e #pmerj, #rdrj e #debatebandrio, em
420 postagens (ou 3%) cada. Os emojis mais usados foram o do sinal de alerta (⚠), em 195
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postagens (ou 1,4%); o do rosto zangado (😡), em 140 postagens (ou 1%); e o do jornal
enrolado (🗞), em 100 postagens (ou 0,4%).

3.2. Tuítes com maior interação
O tuíte mais compartilhado no período analisado, com mais de 2,1 mil retuítes até o
fechamento deste relatório, é uma nota de pesar pela morte do cabo Fabiano de Oliveira
Santos, primeiro militar morto em operações no Rio. As mortes desse e do também militar
João Viktor da Silva foram assunto das outras postagens com maior repercussão.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ), no Twitter, registrou,
durante a semana desta análise, 450 postagens no debate regionalizado. Têm destaque,
nessa parte do debate, postagens que criticam ações da iniciativa ou questionam os seus
resultados; alguns tuítes, no entanto, p arabenizam resultados da intervenção.

3.4. O teor do debate
Entre os dias 14 e 21 de agosto, destacaram-se, entre as postagens mais compartilhadas no
Twitter, a notícia ‒ já comprovadamente falsa ‒ de um vídeo em que o governador do estado
do Rio de Janeiro estaria em companhia de supostos milicianos acusados de crimes
sexuais. Além dessa notícia falsa, postagens relacionadas à megaoperação realizada pelas
forças de intervenção nos complexos do Alemão, da Penha e da Maré e ao balanço dos seis
meses da intervenção — grande parte em tom crítico — também tiveram grande repercussão.
O debate televisivo entre candidatos ao governo do estado do Rio, em 16 de agosto, também
impulsionou algumas mensagens sobre a presença dos militares em regiões particulares do
estado e sobre as propostas dos candidato acerca da segurança pública.
No que diz respeito às postagens mais comentadas nas redes sociais, destaca-se uma que
diz respeito ao r elatório sobre os seis meses da intervenção federal no Rio.
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Postagens realizadas pelos canais oficiais do Gabinete de Intervenção Federal abordaram a
realização de operações militares em diferentes pontos da cidade do Rio, além da
divulgação de dados oficiais sobre crimes no estado.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias relacionadas à intervenção federal no Rio, publicadas no período analisado,
que tiveram maior engajamento no Twitter e no Facebook ‒ incluindo curtidas, comentários e
compartilhamentos ‒ somam quase 35,6 mil interações. O link com maior engajamento trata,
assim como maior parte das notícias, da morte de um militar durante a operação de forças de
segurança no Complexo da Penha. A tabela a seguir mostra os top 10 links relacionados à
intervenção federal no Rio no período.

Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

10.836

13

10.849

Segundo militar é morto durante Operação das Forças
20/08 Armadas no Rio nesta segunda

5.888

0

5.888

Operações em três favelas no Rio deixam ao menos 5
20/08 mortos

4.418

82

4.500

Militares entram na favela quartel-general do Comando
17/08 Vermelho no Rio e são recebidos a tiros

4.306

10

4.316

Militar do Exército é morto em operação das Forças
20/08 Armadas na Zona Norte

3.312

0

3.312

Mortes pela polícia aumentam 38% em 5 meses de
15/08 intervenção federal no Rio

1.679

21

1.700

16/08 Rio não é um caso perdido e a violência tem sim solução

1.256

60

1.316

Secretário de Defesa dos EUA ouve tiroteio de quarto de
14/08 hotel no Rio

1.257

28

1.285

Operação do Comando Conjunto deixa oito mortos no
20/08 Complexo da Penha

1.213

23

1.236

1.190

6

1.196

Militar morre e outro fica ferido em confronto em
20/08 comunidades do Rio

Mais um militar é morto em operação das Forças
20/ago Armadas na Zona Norte
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Total

35.355

243

35.598

4. Considerações finais
O debate nas redes sociais sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro neste período de análise, entre 14 a 21 de abril, repercutiu em grande parte a
megaoperação realizada pelas forças de segurança na Zona Norte da cidade, e que resultou
na morte de dois militares. Também destacaram-se menções relacionadas ao vídeo, já
identificado como falso, que mostraria o governador do estado do Rio de Janeiro com
milicianos. Essas postagens buscaram evidenciar o abandono que o estado se encontra em
relação à segurança pública.
Além disso, tiveram espaço postagens sobre operações realizadas pelas forças de
segurança em diferentes comunidades da capital fluminense publicadas pelos canais
institucionais e também de caráter informativo publicadas por grandes veículos de
comunicação e por instituições do terceiro setor ligadas à temática da segurança pública.
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