❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 21/08 e as 10h do dia 28/08, 53,3 mil menções
no Twitter (a umento de 48% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 24,2 mil menções (aumento de 58%), sendo as
palavras mais usadas “ exército”, “operação” e “ tráfico”;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 539 postagens por hora,
ocorreu no dia 23/08. Repercutiram, nesse dia, postagens críticas sobre operações
no âmbito da intervenção que atribuem despreparo aos agentes de segurança e
destacam as mortes de moradores em favelas;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com mais de 13 mil
compartilhamentos, critica as condições de trabalho e o treinamento de agentes de
segurança no Rio de Janeiro;
❖ De forma geral, o debate foi mobilizado tanto por postagens que denunciam a morte
de moradores em operações e criticam a atuação de agentes de segurança, quanto
por publicações que destacam o papel dos militares e lembram as mortes de
soldados;
❖ A hashtags mais usadas foi #pmerj, em 3% do debate, seguida por #tirosrj,
#fogocruzadorj e  #cv com cerca de 485 postagens, cada;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 85,6 mil interações.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, há mais de seis meses em
operação, continuou mobilizando o debate no Twitter ao longo da última semana, somando,
entre as 10h do dia 21/08 e as 10h do dia 28/08, 53,3 mil menções. Esse volume é 48%
maior do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP coletou 25,6 mil menções entre as
10h do dia 14/08 e as 10h de 21/08.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 21/ago a 28/ago | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP
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2.2. A Câmara no debate
O debate a respeito da intervenção federal mobilizou, no período analisado, 15 menções à
Câmara dos Deputados. Teve alguma repercussão, nessa parte do debate, uma postagem
que faz uma checagem de declaração anterior do candidato ao governo do Rio Indio da
Costa, no plenário da Casa, sobre a intervenção.

2.3. Debate regional
Cerca de 46% dessa discussão se concentra no estado do Rio: 24,2 mil menções. São Paulo
(17%) e Minas Gerais (6%), 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 24,2 mil menções. No período analisado, foi
registrado um pico de menções às 20h de quinta-feira (23), quando o debate alcançou 539
postagens (quase 9 postagens por minuto). Esse pico reflete um volume significativo de
postagens críticas sobre operações que atribuem despreparo aos agentes de segurança e
destacam as mortes de moradores em favelas. Assim como o debate no país, o volume de
menções ao tema, no estado do Rio, aumentou ‒ quase 58% em comparação com a semana
anterior, com 14 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 21/ago às 10h de 28/ago | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O debate dessa semana foi mobilizado pela morte de militares em operações de segurança
em diferentes regiões do Rio, bem como por comentários críticos sobre a atuação das
forças de segurança no contexto da intervenção federal.
No período analisado, as cinco palavras mais usadas foram “exército”, que aparece em 8,9
mil postagens (ou 37% do debate); operação” e “tráfico”, em 5,3 mil postagens (ou 22% do
debate), cada; “exército”, em 4,8 mil postagens (ou 20%); “intervenção”, em 4,3 mil
postagens (ou 18%); e “guerra”, em 4,1 mil postagens (ou 17%). 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 21/ago às 10h de 28/ago | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 120 postagens no debate regionalizado. São
frequentes, nessa parte do debate, postagens que mencionam o perfil do ministro de
Segurança, Raul Jungmann ‒ e de outros atores públicos ‒, no Twitter, para criticar a
atuação desses atores, bem como respostas a perfis para criticar a eficiência das operações
de segurança no Rio.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas, durante o período analisado, foram #pmerj, que aparece em
quase 730 postagens (ou 3% do debate); #fogocruzadorj, #tirosrj e #cv, em cerca de 485
postagens (ou 2% do debate) cada; e #bac, em 240 postagens (ou 1%). O emoji mais usado
foi o do sinal de alerta (⚠), em 290 postagens (ou 1,4%).
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3.2. Tuítes com maior interação
A postagem mais compartilhada no período analisado, com mais de 13,1 mil retuítes até o
fechamento deste relatório, mas que não está mais disponível online (reprodução abaixo),
fala sobre o treinamento e as condições de trabalho de agentes de segurança. Também
tiveram grande repercussão uma postagem que comenta a posição de um partido político
em relação à iniciativa, uma que denuncia supostos atos de violência em comunidades do
Rio; e outra, ainda, que p arabeniza a atuação dos militares durante a intervenção.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ), no Twitter, registrou,
durante a semana desta análise, 1,1 mil postagens no debate regionalizado ‒ mais do que o
dobro em comparação com as 450 postagens da semana anterior. Destacam-se, nessa parte
do debate, postagens informativas feitas pelo perfil do Gabinete e denúncias de supostas
ações criminosas em localidades do Rio de Janeiro.

3.4. O teor do debate
Na semana de 21 a 28 de agosto, as postagens que mais se destacaram sobre a temática da
intervenção federal no Rio de Janeiro criticam os resultados das operações realizadas pelas
forças de segurança em diversas comunidades do estado fluminense. Uma das postagens
mais compartilhadas anuncia a morte do militar cabo Fabiano de Oliveira Santos durante
operação realizada pelas forças de segurança. Outras postagens com grande repercussão,
no entanto, p arabenizam a atuação dos militares no combate à criminalidade no estado.
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Também houve postagens com tom crítico que destacam violações de direitos durante as
ações, bem como atribuem um despreparo no treinamento dos militares durante as
operações realizadas pela intervenção federal. Outras postagens chamam a atenção para a
insegurança que os militares vivenciam no estado do Rio de Janeiro.
Postagens realizadas pelos canais oficiais das forças de segurança relataram ainda a
apreensão de drogas e os resultados das últimas operações no estado, além das postagens
de canais de imprensa que relatam tiroteios em comunidades.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias relacionadas à intervenção federal no Rio, publicadas no período analisado,
com maior engajamento no Twitter e no Facebook somam mais de 86,5 mil interações ‒ entre
curtidas, comentários e compartilhamentos. Esse volume representa o dobro do engajamento
das dez principais notícias da semana anterior, que angariaram 35,6 mil interações. O link
deste semana com maior engajamento ‒ com 44,7 mil interações ‒ aborda, assim como a
maior parte das notícias, a terceira morte de um militar durante operações no Rio. A tabela a
seguir mostra os top 10 links relacionados à intervenção no Rio no período analisado.

Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

Militar é enterrado com honras e presença de Bolsonaro;
21/08 'morreu para fazer Brasil melhor', diz pai

44.616

103

44.719

Morre o 3° militar do Exército baleado em operação desde
22/08 o início da intervenção na segurança do Rio

15.116

21

15.137

‘Aparentemente’ só militares estão engajados na
24/08 intervenção, diz comandante do Exército

5.765

20

5.785

Morre o 3º militar baleado em confronto em operação das
22/08 Forças Armadas no Rio

4.493

8

4.501

Terceiro militar morre em razão de confrontos durante
22/08 megaoperação da intervenção

4.464

11

4.475

Villas Bôas homenageia soldados mortos no Rio e critica
24/08 falta de "empenho" do governo

3.357

18

3.375

21/08 Impunidade de caso Marielle já preocupa o STF

2.263

477

2.740
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Comandante do Exército afirma que 'aparentemente'
24/08 apenas militares estão engajados na intervenção no Rio

2.390

47

2.437

Após 8 mortes em 4 dias, militares deixam favelas do
24/08 Alemão, Penha e Maré, no Rio

1.716

9

1.725

Eu resolvo quando for presidente, diz Bolsonaro sobre
21/ago morte de militar no Rio

1.520

135

1.655

85.700

849

86.549

Total

4. Considerações finais
O debate nas redes sociais sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro, no período de análise entre 21 a 28 de abril, repercutiu, em grande medida, os
resultados das operações realizadas no estado, como, por exemplo, a morte de soldados e a
sensação de insegurança dos moradores durante os confrontos.
Além disso, tiveram espaço postagens sobre operações realizadas pelas forças de
segurança em diferentes comunidades do estado, publicadas por canais institucionais,
apresentando o resultado de apreensões de drogas e prisões de criminosos.
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