❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 28/08 e as 10h do dia 04/09, 26,1 mil menções
no Twitter (q
 ueda de cerca de 50% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 11,4 mil menções (queda de 50%), sendo as
palavras mais usadas “ exército”, “operação” e “ tráfico”;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 483 postagens por hora,
ocorreu no dia 28/08. Repercutiu, nesse dia, postagem com vídeo que exibe
agressão contra uma mulher supostamente por traficantes durante a intervenção;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com quase 8 mil
compartilhamentos, trata-se do vídeo mencionado acima;
❖ De forma geral, o debate foi mobilizado tanto por postagens que apoiam ações da
intervenção com maior uso da força como por aquelas que criticam a atuação de
agentes de segurança em comunidades;
❖ A hashtags mais usadas foi #pmerj, em 7,7% do debate, seguida por #bope e
#fogocruzadorj, em 535 postagens (ou 4,7%) cada;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 22,2 mil interações.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro segue mobilizando o debate no
Twitter ao longo da última semana, somando, entre as 10h do dia 28/08 e as 10h do dia
04/09, 26,1 mil menções. Esse volume representa metade do da semana anterior, quando a
FGV DAPP coletou 53,3 mil menções entre as 10h do dia 21/08 e as 10h de 28/08.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 28/ago a 04/set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
O debate sobre a intervenção federal no Rio mobilizou, no período analisado, cinco menções
à Câmara dos Deputados. Nessa parte do debate, há postagens informativas do perfil oficial
da Casa, bem como postagens que compartilham dados divulgados pelo Observatório
Legislativo da intervenção e críticas a certos membros da Câmara em relação à iniciativa.
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2.3. Debate regional
Cerca de 43,7% dessa discussão se concentra no estado do Rio: 11,4 mil menções. São
Paulo (17%) e Minas Gerais (5%), estados que fazem fronteira com o estado, são os outros
dois que mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne 2% do volume de menções
associado ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio, a intervenção federal mobilizou 11,4 mil menções. Nesse período, foi
registrado um pico de menções às 21h do primeiro dia da análise (28), quando o debate
alcançou 483 postagens (quase 8 postagens por minuto). Esse pico foi impulsionado por um
vídeo que mostra a agressão contra uma mulher que estaria supostamente ligada com
agentes da intervenção no Rio. Assim como o debate no país, o volume de menções ao
tema, no estado do Rio, diminui mais da metade em comparação com a semana anterior,
com 24,2 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 28/ago às 10h de 04/set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O debate dessa semana esteve bastante pulverizado, incluindo desde declarações de um
coronel a respeito da morte de policiais militares no contexto da intervenção e denúncias de
supostas ações criminosas até c omentários a respeito dos resultados da iniciativa.
No período analisado, as cinco palavras mais usadas foram “tráfico”, que aparece em 4,2
mil postagens (ou 37% do debate); “militares”, em 3,5 mil postagens (ou 31%);
“intervenção”, em 3,4 mil postagens (ou 30%); e “exército” e “janeiro”, em 3,3 mil postagens
(ou 29%) 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 28/ago às 10h de 04/set | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 110 postagens no debate regionalizado sobre
a intervenção. Tiveram repercussão, nessa parte do debate, declarações do ministro de
Segurança, Raul Jungmann, bem como c obranças por atitudes particulares do ministro.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas, durante o período analisado, foram #pmerj, que aparece em
quase 880 postagens (ou 7,7% do debate); #bope e #fogocruzadorj, em 535 postagens (ou
4,7%) cada; #tirosrj, em 490 postagens (ou 4,3%); e #sempreatuante, em 445 postagens (ou
3,9%). O emoji mais usado foi o do policial (👮), em quase 468 postagens (ou 4,1%).
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3.2. Tuítes com maior interação
A postagem com maior repercussão no período analisado ‒ com mais de 7,9 mil retuítes até
o fechamento deste relatório ‒ inclui um vídeo em que uma mulher é agredida, afirmando
que o crime ocorreu, supostamente, no Rio de Janeiro. Destacam-se, ainda, postagens que,
de um lado, criticam a iniciativa e, de outro, elogiam a atuação dos agentes de segurança
(postagem indisponível, reproduzida abaixo).

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ), no Twitter, registrou,
nesta análise, 520 mil postagens no debate regionalizado ‒ menos da metade das 1,1
menções ao Gabinete registradas na semana anterior. Destacam-se, nessa parte do debate,
postagens informativas do próprio Gabinete, além de postagens que parabenizam a
iniciativa através do perfil oficial ou que cobram a atuação de atores no contexto da
intervenção.

3.4. O teor do debate
Na semana de 28 de agosto a 04 de setembro, as postagens sobre a intervenção federal no
Rio que ganharam destaque apoiam ações dos militares no combate ao crime organizado e
criticam atores que se opõe à iniciativa. Nesse contexto, destaca-se a postagem mais
compartilhada no período, já destacada anteriormente, e também tuíte com a fala de um
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membro da Polícia Militar sobre incremento do uso da força, após morte de um sargento do
Bope.

Também tiveram repercussão, por outro lado, postagens que criticam ações realizadas pelas
forças de segurança. Entre as mais comentadas, destaca-se um vídeo que mostra uma ação
truculenta de policiais militares em uma comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Postagens dos canais oficiais das forças de segurança relataram o resultado das operações
realizadas em diversas comunidades na capital e em outros municípios do estado do Rio de
Janeiro, além de informações de sobre apreensões de armas, prisões sem resistência de
criminosos e o e nvio, por parte do Exército, de armamentos para a Polícia Militar.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias sobre a intervenção federal no Rio, publicadas no período analisado, com
maior engajamento no Twitter e no Facebook somam 22,2 mil interações ‒ incluindo curtidas,
comentários e compartilhamentos. Esse engajamento é 38% menor do engajamento das dez
principais notícias da semana anterior, que tiveram 35,6 mil interações. Os top 3 links desta
semana abordam a compra de material, sem licitação, pelo comando de intervenção (12,1 mil
interações); cobranças da viúva da vereadora do Rio Marielle Franco sobre as investigações
da sua morte (5,3 mil interações); e a atuação do Conselho Nacional de Direitos Humanos
nessa investigação (816 interações). A tabela a seguir apresenta as dez notícias sobre a
intervenção no Rio com maior engajamento no período analisado.

Publicação Manchete
Comando de intervenção compra 14 mil coletes à prova
30/08 de fuzis sem licitação
Viúva de Marielle vai a Brasília cobrar celeridade em
31/08 investigações: 'país está passando vergonha'
Conselho de Direitos Humanos acompanha investigação
30/08 da morte de Marielle
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Facebook

Twitter

Total

12.123

23

12.146

5.323

22

5.345

811

5

816
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Agosto no RJ tem 700 tiroteios e é o mês com mais
02/09 confrontos no ano, diz app

775

0

775

Ciro diz que intervenção na segurança do Rio é
28/08 'demagogia dos irresponsáveis' de Brasília

644

37

681

RJ tem média de 4 mortes por dia causadas por
28/08 intervenção policial em 2018

589

31

620

Temer: Com intervenção no Rio, índices de criminalidade
30/08 são 'extraordinários'

530

10

540

Comandante da PM orienta policiais a serem 'implacáveis'
02/09 contra bandidos

415

54

469

Temer diz que últimos 4 meses da intervenção federal
30/08 foram 'extraordinários'

405

3

408

Operação com 2,5 mil militares no Salgueiro, em São
29/08 Gonçalo, tem 2 mortos

396

0

396

22.011

185

22.196

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 28 de agosto a 04 de setembro, repercutiu, mensagens
elogiosas e críticas em relação à atuação das forças de segurança no estado do Rio de
Janeiro, mostrando por um lado apoio a uma resposta mais dura dos agentes de segurança
frente à atuação de criminosos e, por outro, postagens com caráter de denúncia sobre a
forma de abordagem da Polícia Militar aos moradores de comunidades.
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, prisões de criminosos, além do
recebimento de novos equipamentos pela polícia militar.
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