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“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura de uma 

sociedade se movimenta com ela”.  

(Angela Davis) 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa o racismo através dos discursos de ódio, especialmente como é 

disseminado e desenvolvido nas redes sociais, em especial no facebook. Tem como objetivo 

refletir o ódio e o racismo como meio de interação social como forma de violência a grupos 

de vulnerabilidade social, produzindo desta forma o aumento nas redes sociais de casos de 

discursos de ódio. O trabalho permite entender como as redes sociais se tornaram arena na 

qual pessoas se utilizam para produzir e reproduzir opiniões, valores e representações como 

forma natural de convivência. A pesquisa reflete sobre o papel das mídias na transformação 

da sociabilidade entre os indivíduos e como essa mudança, também, colaborou para uma parte 

da sociedade extravasar seus sentimentos, repulsas e até ódio racial. As abordagens utilizadas 

foram discussões teóricas e críticas sobre os discursos de ódio nas redes sociais. Pesquisa 

bibliográfica e em fontes midiáticas especialmente o facebook. Verificando aspectos 

relacionados aos discursos e enunciados desta rede social 

 

Palavras-chave: Discurso de ódio. Racismo. Internet. Facebook. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study analyzes racism through hate speech, especially as it is disseminated and 

developed on the social media, especially on Facebook. It aims to reflect hatred and racism as 

a means of social interaction and a form of violence against socially vulnerable groups, thus 

increasing cases of hate speech on the social media. This study allows to understand how the 

social media has become the arena used by people to produce and reproduce opinions, values 

and representations as a natural way of sharing experiences. The research study describes the 

role of media in transforming the sociability among individuals and how this change has also 

helped a part of society to vent their feelings, repulsions and even racial hatred, once 

restricted to more intimate environments in Brazil. The approaches used were theoretical and 

critical discussions about hate speech on the social media. Literature and media search, 

especially Facebook. It investigates aspects related to the speeches and statements on this 

social media website. 

 

Keywords: Hate speech. Racism. Internet. Facebook. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As redes sociais estão sendo responsáveis por profundas mudanças na vida social dos 

indivíduos. Essas transformações podem ser observadas na forma de se expressar e no modo 

de se relacionar entre os grupos que participam das mídias sociais e interagem entre si de uma 

forma aparentemente desimpedida. Porém, mesmo a comunicação ficando mais rápida e 

acessível essa transformação tecnológica não significa necessariamente avanços nas relações 

sociais. Ou dito de outra forma, não é apenas o vetor positivo emerge dessa fantástica forma 

de comunicação e circulação de informações.  

Assim, esse desenvolvimento tecnológico que tantos benefícios trouxeram para a 

sociedade acarretaram alguns danos e se tornou, também, uma ferramenta de disseminação de 

ódio, injúrias, racismos, preconceitos e apologia à violência. Desse modo, o acesso e 

disseminação de informações não significa um bom conhecimento sobre determinado assunto 

ou se ele é verídico e de qualidade.  

Essa transformação histórica no modo de se comunicar da sociedade contemporânea 

foi fundamental para a um novo modo de compartilhar, consumir e produzir informação (seja 

ela falsa ou verdadeira, seja fato ou falseamento da realidade). Os usuários da rede social 

agora não são mais meros consumidores e a relação estabelecida entre esses grupos com 

interesses comuns possibilitaram um novo modo de se organizarem a partir de interesses e 

valores em comum. 

Assim, pretende-se compreender como essas relações sociais entre diversos grupos 

produzidas no meio virtual, de grupos criados no facebook que potencializaram o discurso de 

ódio contra grupos socialmente discriminados. Analisando o discurso de ódio racial como 

instrumento de violência, que muitas vezes não é perceptível como uma agressão física, mas 

que fazem tanto mal quanto. A discussão desse trabalho se dará através da observação das 

relações sociais entre os indivíduos nas redes sociais, em particular no facebook, observando 

como ocorre a manifestação de ódio neste espaço, que é compartilhado por milhões de 

brasileiros diariamente.  

Todavia, na era da Internet cabe uma pergunta: o racismo velado ainda é uma marca 

dominante das relações raciais no Brasil? Ainda podemos falar de uma sociedade sem ódio 

racial? Argumento aqui que as respostas para essas questões ainda que não conclusivas podem 

ser encontradas no estudo das mídias sociais.  Nesse sentido, as redes sociais são lugares 

privilegiados para observar mudanças de comportamento, percepções acerca do racismo no 
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Brasil. Nelas, há uma exibição da violência racial diária, que está sendo manifestada de forma 

criminosa através de discursos de ódio contra vários grupos sócias, inclusive negros. A 

manifestação desses discursos de preconceito e ódio e sua disseminação são os assuntos  

sobre os quais  refletiremos adiante. 

Desse modo, o objetivo desse trabalho é analisar as manifestações de disseminação do 

racismo através do discurso de ódio nas redes sociais, em específico no facebook. Pretende-se, 

também, buscar e analisar as origens do racismo no Brasil, apontando um quadro de racismo 

nas redes sociais e suas consequências. 
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CAPÍTULO I 

TEMA, MÉTODO E TEORIA 

 

 

 

2.1 TEMA 

 

O discurso de ódio nas redes sociais contra negros é um tema relativamente novo e 

com pouca produção no meio científico-acadêmico. Assim, alertar e informar a sociedade 

sobre a gravidade desse tipo de discurso que pode influenciar de forma negativa o indivíduo 

fazendo com que aumente a intolerância e o preconceito a vários grupos da sociedade, 

principalmente aos negros, é uma das justificativas normativas para a escolha desse tema de 

pesquisa   

Assim sendo, este trabalho procura analisar através dos discursos de ódio nas redes 

sociais, essa nova forma de disseminação de racismo e desse modo contribuir com novos 

modelos críticos e pragmáticos a fim de, buscar amenizar tais comportamentos online: que 

permite novas formas de interação inoportuna sobre essa questão. Este estudo, pretende 

colaborar na divulgação desse tipo de informação e contribuir para que, assim, munidas de 

conhecimento, os indivíduos e instituições possam combater à manifestação do ódio racial 

seja ele virtual ou não.   

 

2.2 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho envolveu uma pesquisa bibliográfica qualitativa e em 

fontes midiáticas, especialmente em redes sociais, com destaque para o facebook.  A partir de 

hipóteses existentes na literatura pesquisada com respaldo teórico científico e de novas 

conexões e interpretações criadas de acordo com a pesquisa realizada, optamos por uma 

abordagem crítica e qualitativa, uma vez que nos possibilita uma compreensão mais 

aprofundada do fenômeno estudado.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Com os meios de 

buscar de explorar o entendimento do fenômeno estudado e pode o fornecer respostas sobre o 

“como”, “por que”, “onde” e “e se”. Implica dizer que pretende fazer uma investigação crítica 

e assim, procurar por uma explicação para o que está acontecendo em determinada situação, 
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ainda que possamos enxergar as limitações desse tipo de investigação no âmbito de um 

trabalho de graduação. 

Dessa forma, na busca de caminhos como o viés social do compartilhamento de 

informações sobre o outro na internet em busca de conceitos e práticas no ambiente digital 

sobre o lado ético e humano das relações sociais nas redes. Esse método nos possibilitou uma 

compreensão mais aprofundada do objeto estudado. Permitindo-nos uma ideia desse discurso 

de ódio que ocorreram e estão acontecendo nas redes sociais do Brasil. 

Tendo esse desafio, delineei os aspectos relacionados aos discursos e enunciados nas 

redes sociais: especificamente no facebook. Mostrando os discursos de ódios compartilhados 

e proferidos por usuários da rede sem acanhamento. Desta forma, trazendo para a pesquisa 

com base nesses enunciados perspectivas para frear essas atividades nas redes sociais. Na 

tentativa de mostrar à comunidade acadêmica e civil a realidade exposta neste cenário que 

estão cada vez mais sem limites entre uma sociedade que está apresentando-se intolerante e 

individualista.  

 

2.3     ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

Para desenvolver uma reflexão de caráter sociológico sobre a questão do racismo nas 

redes sociais através dos discursos de ódio contra negros no Brasil contemporâneo, realizei 

uma revisão da literatura, tanto clássica quanto a moderna, para desta forma, buscar 

ferramentas para um aprofundamento no debate do tema desenvolvido. Busquei, aqui, 

elaborar maneiras de compreender o discurso de ódio e o racismo estrutural no Brasil e como 

essa prática discriminatória, que está presente na sociedade, é prejudicial para a sociabilidade 

da sociedade brasileira.  

Primeiramente, faremos um breve histórico do racismo no Brasil para compreender 

de que forma isso interfere nas relações interpessoais e quais são os seus efeitos na 

subjetividade dos indivíduos, e então, refletiremos a forma peculiar do fenômeno do racismo 

no Brasil. Assim, iremos pensar as relações na sociedade brasileira e compreender como esse 

processo afeta a ação coletiva. Entendemos que a compreensão dessa estrutura social é 

fundamental para avançar no debate sobre o racismo aqui existente e seus efeitos também no 

mundo virtual.   

Na segunda seção, abordaremos o discurso de ódio que está presente nas redes 

sociais. Nessa perspectiva, observaremos que através das mídias sociais esse tipo de discurso 
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influencia e fortalece o racismo, o preconceito e toda forma de discriminação correlata. Na 

última parte discutiremos como o discurso do ódio racista está se espalhando rapidamente no 

facebook. Analisaremos de que forma essas mensagens estão circulando pelas redes e como 

os indivíduos estão lidando com esse tipo de violência nessa nova forma de interação e 

sociabilidade na sociedade.  .  

 

 

2.3.1 Racismo à Brasileira 

 

O racismo é uma realidade da sociedade brasileira, entretanto, uma boa parte dessa 

sociedade não admite que seja racista ou prefere acreditar que o preconceito que existe nessas 

relações sociais é somente de caráter socioeconômico. Porém, basta verificar alguns dados 

sobre homicídios, diferença salarial ou desigualdade sobre escolaridade para constatar que o 

negro está entre a população que mais sofre com a violência e com a invisibilidade em vários 

setores da sociedade.  

Segundo os dados publicados no Atlas da Violência 2018, a população negra foi a 

mais atingida por crimes de homicídio em 2016, totalizando (71,5%) desses assassinatos. E, 

de acordo com o Infopen 2016 (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), 

(61,7%) da população carcerária no Brasil são de negros.  

Além desses índices alarmantes, outra desigualdade que chama bastante atenção é a 

diferença salarial existente entre negros e brancos. Em 2017, segundo dados do IBGE/Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostras em Domicílio Continua), os brancos ganhavam em média 

(72,5%) a mais que os negros. 

E, para os cargos que não se exige muita qualificação são os trabalhadores negros 

que mais os ocupam: na agropecuária (60,8%), na construção civil (63%) e nos serviços 

domésticos (65,9%). Esses dados nos revelam também que os negros ainda são maioria entre 

a população que possuem menor escolaridade.  

Nesse sentido, os dados acima nos revelam que existe uma marginalização do negro 

em relação ao branco. Esse abismo de desigualdades sociais e hierarquização é reflexo de uma 

classe dominante que se utiliza da descriminação e do preconceito para dessa forma conservar 

seus privilégios. 
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Figura 1: O racismo velado 

 

Fonte: A face oculta do racismo 

 

 

A charge acima, é uma demonstração perfeita de uma parte da sociedade brasileira, 

pois retrata o indivíduo que sabe que o racismo existe, mas dificilmente se declara como 

sendo racista. Essa negação da realidade acontece porque ainda existe a ideia de que se vive 

numa democracia racial. Mas, o que se percebe nos fatos do cotidiano é a afirmação de que se 

convive num país que dissemina ódio e racismo. Essa ideia de igualdade racial é produto, 

também, de uma sociedade que formalmente na pós-escravatura, não passou por segregação 

ou conflitos raciais, o que ajuda na crença de que as relações existentes no país são 

harmoniosas. Porém,  

  

No Brasil, esse sistema de hierarquização social — que consiste em gradações de 

prestígio formadas por classe social (ocupação e renda), origem familiar, cor e 

educação formal — funda-se sobre as dicotomias que por três séculos sustentaram a 

ordem escravocrata: elite/povo e brancos/ negros são dicotomias que se reforçam 

mutuamente simbólica e materialmente. (GUIMARÃES, 1995, p. 35). 

 

 

Mas, a negação dessa realidade de discriminações apenas foi possível porque existiu 

uma hierarquia social que justificava e naturalizava determinados comportamentos, como foi 

o caso de uma teoria “científica” sobre raça, vigente no último quartel do século XIX e início 

do século XX, que serviu para legitimar a superioridade e a inferioridade raciais de certos 

grupos. Na sociedade escravista essa naturalização de inferioridade não foi necessária, pois 

“na orem social escravocrata, a representação do negro como socialmente inferior 

correspondia a uma situação de fato. Entretanto a desagregação desta ordem econômica e 

social e sua substituição pela sociedade capitalista tornou tal representação obsoleta” 

(SOUZA, 1983, p. 20). Assim: 

 

Em um movimento que começou aos finais do século XVIII, o conceito de raça veio 

a depender da anatomia comparativa, executada por meio de análises sistemáticas do 
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corpo e do crânio; as diferenças fisiológicas eram a base para entender a 

“civilização” e diferenças de moralidade e inteligência. (WADE, 2017, p. 47). 

 

Contudo, “sabemos que raça é uma construção social e que nada na biologia ou na 

genética das populações ampara a concepção de que a humanidade tenha traços que a 

distinga, dividindo-a em espécies ou subespécies” (SCHWARCZ, 2017, p. 113), e que tenha 

aumentado o acesso à informação e a ciência tenha evoluído de modo expressivo, as atitudes 

racistas ainda permanecem nas relações entre a população. Isso revela que os racistas, nas 

palavras do antropólogo Kabengele Munanga (2017, p. 33), “são movidos por outra 

racionalidade, que não é necessariamente científica”.  

Para o sociólogo Achille Mbembe, a questão racial pode ser observada também como 

sendo atitudes que está relacionada ao inconsciente humano e de seus desejos: 

 

Por um lado, raça e racismo fazem parte de processos centrais do inconsciente, 

relacionando-se com as vicissitudes do desejo humano - apetites, afectos, paixões e 

medos. Estes são simbolizados, antes de mais, pela lembrança de um desejo 

originário em falta ou, ainda, por um trauma cujas causas muitas vezes nada têm a 

ver com a vítima de racismo. Por outro, a raça não decorre unicamente de um efeito 

de percepção. Não diz respeito unicamente ao mundo de sensações. É também uma 

maneira de estabelecer e de afirmar força e, sobretudo, uma realidade especular e 

uma força instintiva. Para que possa operar enquanto afecto, instinto e speculum, a 

raça tem de transformar-se em imagem, forma, superfície, figura e, sobretudo, 

imaginário. Enquanto estrutura imaginária, escapa às condicionantes do concreto, do 

sensível e até do finito, participando no sensível, no qual de imediato se manifesta. 

(MBEMBE, 2014, p. 65). 

 

 

O racismo que nos dias atuais ainda é disseminado no Brasil está relacionado com 

uma estrutura de poder, cultural e social, ou seja, a forma como ocorreu historicamente a 

formação da sociedade brasileira e, principalmente, os três séculos de escravidão do negro. 

Foi durante todos esses séculos de escravização que se deu início a construção da sociedade 

brasileira. Destarte, 

O escravismo colonial abrangeu povos africanos muito diversos. Pessoas diversas, 

falando idiomas muito diversos e, no entanto, unificadas como uma nação de 

inferiores que prestava igualmente para a moenda nos engenhos.  A pluralidade dos 

dominados ficou invisível e só um traço — o corpo negro — entrou em 

superexposição. O corpo foi substancializado, como que separado da pessoa. E, 

rebaixado, observado sob um ângulo muito abstrato e como signo de inferioridade. 

Houve um abstrato nivelamento de culturas, um abstrato nivelamento social e, da 

mesma forma, um golpe psicológico de despersonalização. (GONÇALVES FILHO, 

2017, p. 145). 

 

Tal estruturara de discriminação racial e hierarquização se manteve mesmo após a 

abolição, que ocorreu em 1888 de forma tardia, sendo o Brasil o último país a abolir a 

escravidão. É nesse contexto histórico que o desenvolvimento nacional aconteceu, porém de 
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forma violenta para os negros. Para o sociólogo Florestan Fernandes esta transição do negro 

escravo para o liberto em relação ao branco foi uma situação problemática, pois: 

 

A competição surge como um circuito social estreito e confinado, que se aplica e 

regula as relações dos que se consideravam “iguais”, que se tratavam como Povo, 

mas excluíam os diferentes estratos do povo propriamente dito da “sociedade civil” 

e dos processos histórico-sociais. Em consequência, a ordem social competitiva não 

desponta como a expressão do equilíbrio instável de diferentes camadas sociais em 

tensão legítima. Ela reconhece a pluralização das estruturas econômicas, sociais e 

políticas como “fenômeno legal”. Todavia não a aceita como “fenômeno social” e, 

muito menos, como “fenômeno político”. Os que são excluídos do privilegiamento 

econômico, sociocultural e político também são excluídos do “valimento social” e 

do “valimento político”. Os excluídos são necessários para a existência do estilo de 

“dominação burguesa”, que se monta dessa maneira. (FERNANDES, 2006, p. 92). 

 

 

 

Mesmo em liberdade, os negros encontraram dificuldades no processo de inclusão 

social, logo, a não inserção do negro livre na sociedade e a política de “embranquecimento”, 

que foi “um processo irreversível até hoje, que permitiria a ascensão social desses “novos 

brasileiros”, desde que assimilassem as condutas e atitudes da população branca, não só do 

ponto de vista estético, mas também cultural” (VANNUCH, 2018, p.65). Esse processo que 

foi adotado pelo Brasil depois da abolição dos escravos foi responsável por conservar um 

sistema perverso de exclusão do negro. Para o sociólogo Antonio Sérgio Alfredo Guimarães:  

 

"Embranquecimento" passou, portanto, a significar a capacidade da nação brasileira 

(definida como uma extensão da civilização europeia, onde uma nova raça emergia) 

para absorver e integrar mestiços e pretos. Tal capacidade requer implicitamente a 

concordância das pessoas de cor em renegar sua ancestralidade africana ou indígena. 

"Embranquecimento" e "democracia racial" são pois conceitos de um novo discurso 

racialista. O núcleo racista desses conceitos reside na ideia, às vezes totalmente 

implícita, de que foram três as "raças" fundadoras da nacionalidade, as quais 

aportaram diferentes contribuições, segundo os seus potenciais culturais 

qualitativamente diferentes. A cor das pessoas assim como seus costumes são 

portanto índices do valor positivo ou negativo dessas "raças". (GUIMARÃES, 1995, 

p. 39). 

 

Percebemos que algo dessa violência ainda permanece na sociedade brasileira. Esse 

racismo do passado é permanente e continua causando sofrimento para o negro no Brasil. 

Assim, a ideia de superioridade e inferioridade de alguns grupos é manifestada, porém, isso 

pode acontecer de forma mais clara, como nos números de homicídios contra negros, ou de 

forma mais sutil, como na maneira que uma pessoa negra é observada quando entra numa 

loja. Pode-se resumir o racismo brasileiro como “difuso, sutil, evasivo, camuflado, silenciado 

em suas expressões e manifestações, porém, eficiente em seus objetivos, e algumas pessoas 
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talvez suponham que seja mais sofisticado e inteligente do que o de outros povos” 

(MUNANGA, 2018, p. 41). 

A sociedade brasileira não se assume racista e a consequência disso é uma relação 

socialmente inventada, na qual não existem preconceitos de estrutura racial e sim uma 

discriminação referente à questão socioeconômica. A negação desse racismo tem como base o 

mito da democracia racial, na qual o mestiço virou símbolo da cultura brasileira. Essa 

ideologia da democracia racial difundida por alguns intelectuais modernos, entre eles Gilberto 

Freyre, consideravam harmoniosas as relações raciais na sociedade brasileira, forjadas na 

intimidade e nas relações sexuais entre senhores e escravas. Essa promiscuidade, na leitura do 

autor pernambucano teria gerado impedido a emergência de conflitos raciais, estes por sua 

vez amortecidos pelas relações de sociabilidade, da cultura, dos afetos, do parentesco. Mais 

tarde, essa interpretação freyriana seria lida como a base intelectual para o mito da 

democracia racial. Assim, como nos ensina Munanga: 

 

O mito vai reafirmar a dupla mestiçagem, a biológica, que passa pela miscigenação, 

e a cultural, que passa pelo sincretismo. (...) Os aspectos da resistência cultural negra 

que se tornaram símbolos da identidade nacional, como a música, a dança, a cultura 

e, principalmente, a religião, são bem manipulados pelo mito para afirmar a 

harmonia entre grupos, a ausência do preconceito e da discriminação. Se o Brasil 

aceita as religiões de origem africana, como o candomblé e a macumba, isso é prova, 

dizem, de que o Brasil não é racista. Se gostarmos de música negra, que já é nossa, é 

outra prova. (MUNANGA, 2018, p. 38-39). 

 

 

Assim, a harmonia racial é uma ideia socialmente construída para manter uma 

cultura de que não existe preconceito ou descriminação nas relações raciais. No entanto, a 

realidade cotidiana e a própria história da sociedade brasileira revelam que essa harmonia 

nunca existiu. Pelo contrário, os mais de 300 anos de escravidão e os mais de 100 anos de 

abolição dos escravos, demonstram que a violência e o ódio contra negros sempre se fez 

presente na sociabilidade brasileira, pois “os escravizados eram sequestrados e vendidos nos 

portos e tratados como mercadoria e força de trabalho barata. Para isso, foram instituídos 

procedimentos de brutalidade que se constituíam em uma política de desumanização 

sistémica” (VANNUCHI, 2018, p. 59).  

O racismo, então, que está presente na sociedade brasileira desde a sua formação, 

está relacionado diretamente com o processo histórico e social de construção de uma 

identidade e que tem base num projeto e num discurso coletivo (SCHWARCZ, 2018). A 

sustentação dessa discriminação racial, que afeta as relações de forma tão perversa e 

desumana, também está ligada a interesses coletivos e a manutenção de uma hegemonia 
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branca que está estruturada na desqualificação do negro através de atributos negativos, que 

foram criados para legitimar uma ideologia racista. Esse racismo nas palavras do psicanalista 

Moisés Rodrigues da Silva Junior: 

 

[...] Constitui uma realidade multifacetada de fatores históricos, econômicos, 

geopolíticos, sociais, institucionais, culturais e subjetivos, que se manifestam por 

depreciação do outro, inferiorizarão do outro e exclusão dos bens materiais e 

simbólicos capazes de lhe garantir uma existência digna. (SILVA JUNIOR, 2017, p. 

162). 

 

 

Essa estrutura de dominação, que impõe uma dada estratificação social em população 

negra permanece na base da pirâmide independentemente dos modelos de desenvolvimento 

econômico e dos regimes políticos, necessita do racismo para manter-se. A literatura  

especializada desenvolveu múltiplas forma interpretativas para compreender o racial existente 

no Brasil e passaram a estudá-los em suas diferentes formas de manifestação e expressão, seja 

no âmbito da cultura, da sociabilidade, no mercado de trabalho, na renda, na distribuição 

espacial e na educação,  entre outros. Apesar de uma miríade de pesquisas, em comum, 

estudiosos marcaram o caráter cordial, dissimulado, silencioso e até privado do racismo 

nacional, em contraste com as relações de abertas e segregadas das relações raciais norte-

americanas.  

Todavia, na era da Internet cabe uma pergunta: o racismo velado ainda é uma marca 

dominante das relações raciais no Brasil? Ainda podemos falar de uma sociedade sem ódio 

racial? Argumento aqui que as respostas para essas questões ainda que não conclusivas podem 

ser encontradas no estudo das mídias sociais.  Nesse sentido, as redes sociais são loci 

privilegiados para observar mudanças de comportamento, percepções acerca do racismo no 

Brasil. Nelas, há uma exibição da violência racial diária, que está sendo manifestada de forma 

criminosa através de discursos de ódio contra vários grupos sócias, inclusive negros. A 

manifestação desses discursos de preconceito e ódio e sua disseminação são os assuntos  

sobre os quais  refletiremos adiante. 

 

2.3.2 Meios de comunicação, opinião pública e discurso de ódio 

 

A finalidade dessa seção é a de trazer para o debate a importância de se entender como 

as narrativas midiáticas de ódio racial estão presentes de forma sistemática nas dinâmicas 

sociais online.  Tais ideias são usadas moldar a opinião pública ou promover e legitimar 

comportamentos violentos nos indivíduos também no meio virtual. Por esse ângulo, 
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entendemos que a forma como a informação é publicada e direcionada é parte fundamental no 

processo de divulgação dessas notícias, pois essas mídias sejam elas emissoras de TV ou 

portais da internet possuem interesses próprios e expressam opiniões que geralmente é de 

interesse político, no qual se percebe uma linha tênue entre o público e o privado. No entanto, 

“é o contrato de comunicação midiático que gera um espaço público de informação e é em seu 

próprio quadro que se constrói a opinião pública” (CHARAUDEAU, 2010, p. 115). No 

entanto, a respeito dessa sociabilidade entre os indivíduos e as mídias sociais podemos refletir 

as palavras de Manuel Castells: 

 

Uma vez que a política é largamente dependente do espaço público da comunicação 

em sociedade, o processo político é transformado em função das condições da 

cultura da virtualidade real. As opiniões políticas e o comportamento político são 

formados no espaço da comunicação. Não significa isto que tudo o que se diga neste 

espaço determine o que as pessoas pensam ou fazem. (CASTELLS, 2005, p. 24). 

 

 

Nos dias atuais, o significado da realidade numa notícia pode ter várias conotações. 

Elas se transformam conforme os interesses particulares ou não e em algumas situações são 

justificadas pela liberdade de expressão. Essa liberdade é necessária, porém ela não pode estar 

acima dos Direitos Humanos como acontece nos discursos de ódio, que promovem a 

coisificação do ser humano e destroem a dignidade humana. 

Assim, o espaço midiático, via redes sociais, se tornou na sociedade um meio de 

sociabilidade entre pessoas, na qual é possível perceber um aumento nas relações sociais e nas 

relações de poder através da interação entre os indivíduos no espaço virtual. Nesse sentido, 

dependendo do grau de interação, as relações sociais que daí derivam podem apresentar 

consequências terríveis, como disseminação de ódio, apologias à violência e incitação à 

práticas e comportamentos intolerantes. Analisando o campo dos meios de comunicação 

tradicionais – mas que poderiam ser estendidas para as redes sociais, uma vez que as grandes 

corporações de mídia pautam os debates em espaços como o facebook – ¬¬¬¬  os meios de 

comunicação para resolverem esses conflitos podem tanto aumentar ou apaziguar conforme o 

interesse que está em jogo. Assim, como analisou Bourdieu: 

 

O campo do jornalismo tem uma particularidade: é muito mais dependente das 

forças externas que todos os outros campos de produção cultural, campo da 

matemática, campo da literatura, campo jurídico, campo científico etc. Ele depende 

muito diretamente da demanda, está sujeito a sanção do mercado, do plebiscito, 

talvez mais ainda do campo político. (BOURDIEU, 1997, p. 76). 
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De tal modo, a maneira de consumir e divulgar as informações e mensagens passa a 

ser também uma forma de sociabilidade e de transformação no cotidiano que envolve as 

relações sociais. Essa interação, mesmo não incluindo parte da sociedade, atinge de certa 

forma a todos. E os efeitos dessas mudanças podem ser percebidos na forma como os 

jornalistas usam a linguagem e no modo como abordam temas como discursos de ódio.   

Como bem analisa Correia (2011): 

 

No contexto das actuais democracias, os jornalistas intervêm decididamente na 

configuração do agir político, propondo e impondo uma agenda de questões, sobre 

as quais decorrem não poucos dos debates e das controvérsias politicamente 

relevantes. Não é possível esquecer o papel dos media informativos na atracção da 

visibilidade sobre determinados temas, na definição e no fechamento da agenda de 

temas que polarizam a atenção dos receptores, no enquadramento dos temas de 

molde a confinar os limites dentro dos quais se definem as controvérsias 

consideradas legítimas, na disseminação dos debates que permitem a natureza 

conversacional das sociedades democráticas. (CORREIA, 2011, p. 16).  

 

 

As informações que são veiculadas pelas mídias e disseminadas pelas redes sociais 

colaboram para manter um status quo operando aos interesses de classes hegemônicas. Assim, 

a informação que é um objeto de consumo, ou seja, ela é um produto e não está acessível a 

toda sociedade, apenas uma pequena parcela a usufrui. Portanto, existe uma produção de 

efeitos de sentido, que não contempla a todos os indivíduos.  

Sendo assim, através dos discursos os indivíduos têm os sentidos construídos. A 

imparcialidade é o papel principal nas mídias é ela que ajuda a manter uma democracia, no 

entanto, é necessário fazer uma reflexão sobre essa função dos meios de comunicação e 

reflexionar sobre o discurso jornalístico. Podemos salientar, que o discurso de um modo geral 

“é material simbólico, é janela para o estudo do funcionamento dos mecanismos de produção 

de sentidos, é confronto do simbólico com a ideologia” (BRASIL, 2011, p. 176). 

Os meios de comunicação, através de seu discurso, de forma geral, transmitem uma 

ideia que é fundamentada por ideologias e valores. Dessa maneira, o compromisso social que 

deveria nortear a imprensa é um dos maiores desafios das grandes empresas midiáticas. Seria 

através desse comprometimento que a informação precisa deixaria de ser produto, 

considerando, assim, a liberdade de opinião e a imparcialidade.  

Deste modo é importante ressaltar que o espaço dos meios de comunicação é 

desigual, controverso e manipulador. É um meio, no qual diversas violências discursivas são 

transmitidas, replicadas e ainda manipuladas. No momento atual, com o uso desmedido das 

redes sociais a opinião pública está cada vez mais participativa, pois representam atuação 
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direta nas produções midiáticas, dando ênfase em alguns discursos (racistas, misóginos, 

xenófobos) e desse modo silenciando outros discursos, pois, quando se decide dar destaque a 

um tipo de notícia ou discurso outros argumentos são silenciados. Dessa maneira, no meu 

entendimento não é possível estudar a disseminação dos discursos de ódio sem levar em conta 

a relação entre os meios de comunicação hegemônicos e as redes sociais, porque muitas das 

mensagens, discursos e imagens compartilhados  podem ter como pano de fundo as narrativas 

e retóricas já presentes nos grandes meios comunicacionais, ou simplesmente contam com a 

anuência desses, que destinam pouco ou nenhum espaço para que grupos sociais possam se 

defender ou apresentar discursos, representações e narrativas contra hegemônicas, logo, 

antirracistas.    
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                                               CAPÍTULO II 

                                           

                                              Discurso de Ódio nas Redes Sociais 

 

Com o aumento do uso das tecnologias como computadores, telefones móveis e 

tabletes ocorreu um avanço com o uso das redes sociais, especialmente o facebook, whatsapp, 

Twitter, dentre outros. Com isso, expandiu-se de forma desmedida o número de usuários que 

interagem nessa rede social. É a partir dessa nova sociabilidade e o uso desta ferramenta que 

será conduzida a reflexão e crítica deste trabalho.  

Em toda democracia a liberdade de expressão constitui fator fundamental para se 

estabelecer uma relação harmoniosa entre a sociedade. Porém, essa liberdade encontra 

restrições quando ultrapassa os limites dos direitos humanos através de discurso e práticas que 

contém racismo, homofobia, misoginia e todo tipo de mensagem que expressem 

discriminação ou ofensas a determinadas pessoas ou grupos.  

 Isto posto, destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos que no seu 

Artigo I salienta que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade” (ONU, 1949, p. 4). 

Ademais, observa-se que a liberdade de expressão, que consiste no direito de 

manifestar ideias, opiniões e pensamentos está sendo usada de forma arbitrária quando essas 

manifestações têm como principal objetivo a disseminação de discursos de ódio. Assim, cria-

se o equívoco de acreditar que a liberdade de expressão e os direitos sociais fundamentais 

entram em conflito, no entanto, vale refletir que 

 

Cada sociedade precisa de uma base de valores compartilhados: substituí-los por “eu 

tenho o direito de dizer tudo o que eu quiser” não basta para fundamentar uma vida 

em comum. Evidentemente, o direito de subtrair-se a certas regras não pode ser a 

única regra a organizar a vida de uma coletividade! “É proibido proibir” é uma bela 

frase, mas nenhuma sociedade pode limitar-se a ela. (TODOROV, 2012. p. 132). 

 

 

A internet que “é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global” 

(CASTELLS, 2003, p. 8), produziu um grande impacto nas relações sociais da sociedade e 

transformou o modo de se comunicar do indivíduo no cotidiano, modificando também sua 

maneira de se relacionar com o outro. Em entrevista para a L’espresso, revista italiana, o 
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sociólogo Zygmunt Bauman, afirma que a internet e o uso das redes sociais criaram um 

espaço fechado do pensamento único. Nas palavras do autor: 

 

A internet torna possíveis coisas que antes eram impossíveis. Potencialmente, dá a 

todos acesso cômodo a uma quantidade indeterminada de informações: hoje, temos 

o mundo na ponta de um dedo. Além disso, a rede permite a qualquer um publicar 

seu pensamento sem pedir permissão a ninguém: cada um é editor de si mesmo, algo 

impensável há poucos anos. Mas tudo isso – facilidade, rapidez, desinterrmediação – 

traz também problemas consigo. Por exemplo, quando você sai de casa e se encontra 

na rua, num bar ou num ônibus, interage – queira ou não – com as pessoas mais 

diversas, as que lhe agradam e as que lhe desagradam, as que pensam como você e 

as que pensam de modo distinto. Não pode evitar o contato e a contaminação, está 

exposto à necessidade de confrontar a complexidade do mundo. Esta própria 

complexidade não é uma experiência prazerosa e obriga a um esforço. A internet é o 

contrário: permite não ver e não encontrar todos os que são diversos de você. Eis 

porque a rede é, ao mesmo tempo, um remédio contra a solidão – você se sente em 

contato com o mundo – e um lugar de “confortável solidão”, onde cada um está 

fechado na sua network, da qual pode excluir quem é diverso e eliminar tudo o que 

seja menos prazeroso.  (BAUMAN, 2016). 

 

 

Em vista disso, observa-se um novo meio de interação social em larga escala: a rede 

social na internet, que “é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores” (RECUERO, 2009, p. 24). 

Assim, as redes sociais, formam uma nova estrutura de comunicação, que tem no computador 

o principal mediador. O sociólogo Manuel Castells reflete sobre essa nova forma de 

comunicação: 

A comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a especificidade 

biológica da espécie humana. Como nossa prática é baseada na comunicação, e a 

Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são 

profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, 

ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo 

padrão sociotécnico emerge dessa interação. (CASTELLS, 2003, p. 10). 

 

Esse atual modo de interagir do indivíduo se destaca pela rapidez com que a 

informação compartilhada é divulgada e também pelo alcance que ela possui, na qual as 

informações que são divulgadas ou reproduzidas por um indivíduo ou grupos possuem efeito 

em toda a rede e na sociedade, a fim de atingir seu objetivo, pois: 

 

A interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora de relações 

complexas e de tipos de valores que constroem e mantêm as redes sociais na 

Internet. Mas mais do que isso, a interação mediada pelo computador é geradora de 

relações sociais que, por sua vez, vão gerar laços sociais. (RECUERO, 2009, p. 36). 

 

 

Outra característica fundamental deste modo de relação social é a possibilidade do 

indivíduo não ser apenas o consumidor das informações, mas também, quem produz tais 

conhecimentos.  Para o geógrafo Milton Santos: 
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Com essa grande mudança na história, tornamo-nos capazes, seja onde for de ter 

conhecimento do que é o acontecer do outro. Nunca houve antes essa possibilidade 

oferecida pela técnica a nossa geração de ter em mãos o conhecimento instantâneo 

do acontecer do outro. (SANTOS, 2008, p. 28). 

 

Essa mudança no modo de se relacionar com o outro, no entanto, veio acompanhada 

de um cenário obscuro que permite trocas de informações de maneira acessível, porém sem 

controle e essa nova “interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora 

de relações complexas e de tipos de valores que constroem e mantêm as redes sociais na 

internet” (RECUERO, 2009, p. 36)  

Desse modo, o anonimato e a liberdade dessas mídias sociais passam a ser motivo de 

preocupação quando essas opiniões se excedem se transformando em racismo, xenofobia, 

intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de preconceito ou ofensa que atinja a dignidade 

humana. Assim, como é o caso dos discursos de ódio que:  

 

Com seus ornamentos tradicionais – raiva, cólera, bestialidade, ferocidade – dos 

quais ele exibe um arsenal completo, o ódio acusa sem saber. O ódio julga sem 

ouvir. O ódio condena a seu bel-prazer. Nada respeita e acredita encontrar-se diante 

de algum complô universal. Esgotado, recoberto de ressentimento, dilacera tudo 

com seu golpe arbitrário e poderoso. Odeio, logo existo. (GLUSCKSMANN, 2007, 

p. 12, itálico nosso). 

 

 

Existem várias definições para o discurso de ódio. Diversos teóricos o definem de 

muitas formas. Refletiremos a definição do conceito do professor Winfred Brugger por se 

enquadrar melhor no atual contexto por qual passa a sociedade brasileira. O teórico afirma 

que o “discurso do ódio refere-se a palavras que tendam a insultar, intimidar ou assediar 

pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião ou que tem 

capacidade de instigar a violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas” (BRUGGER, 

2007, p. 118). 

Além disso, através da internet e o seu uso, o indivíduo que é intolerante às 

diferenças, preconceituoso ou racista, encontrou nas mídias sociais uma forma de extravasar 

todo seu ódio. Percebe-se, porém, que esse “ódio é uma questão factual e sua intensidade 

como movimento transformador na sociedade dependerá de como ele é divulgado. O discurso 

do ódio é uma forma especial de propagação do mal e meio informacional tem papel 

fundamental no atual contexto histórico” (SANTOS e SILVA, 2013, p. 84). 

Dessa forma, as redes sociais facilitaram a manifestação e a reprodução de atitudes 

intolerantes, que são usadas para desqualificar e desumanizar os indivíduos ou grupo de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, como feministas e negros. Porém, esses 
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discursos são muitas vezes usados na qualidade de “opinião”.  Por exemplo, a charge, abaixo, 

é a síntese do indivíduo cheio de “opinião” que sem coragem para fazer barbaridades face a 

face, se utiliza de uma tela de computador, smartfone ou tablete para cometer tal violência:  

 

Figura 2: Charge Discurso de ódio 

 

Fonte: Site Substantivoplural 

 

É importante ressaltar, que as mensagens intolerantes e de ódio que são 

compartilhadas possuem um alcance gigantesco. E os efeitos nocivos desses discursos nas 

redes sociais geram para as vítimas danos que podem ser irreparáveis. Esse tipo de discurso 

mesmo sendo uma prática abominável e teoricamente desaprovada se propaga com rapidez e 

avança pela sociedade. Nesse quesito: 

 

O discurso de ódio está dirigido a estigmatizar, escolher e marcar um inimigo, 

manter ou alterar um estado de coisas, baseando-se numa segregação. Para isso, 

entoa uma fala articulada, sedutora para um determinado grupo, que articula meios 

de opressão. (SCHÄFER; LEIVAS; SANTOS, 2015, p. 147). 

 

 

Os discursos de ódio nas redes torna-se um desafio para a democracia, pois é um 

fenômeno grave, complexo e de largo alcance. Dessa forma, seu combate é trabalhoso em 

razão das variadas formas de existências desses discursos, ou seja, são diversos os tipos de 

ódio que são disseminados nesse ambiente virtual. Segundo a antropóloga Niousha Roshani 

(2016), “no meio digital, o discurso ganha mais poder, se propaga mais rapidamente e causa 

muito mais danos. É importante aceitar que o discurso de ódio on-line pode não só excluir, 

mas matar muitas pessoas”. Assim sendo, são as consequências e os efeitos dos discursos de 

ódio racial na sociedade que iremos analisar e refletir nos próximos capítulos deste trabalho.  
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2.1.1  O Racismo está on line: discursos de ódio no facebook  

 

O discurso de ódio que está crescendo no Brasil está totalmente dentro de um contexto 

histórico que ocorre no país e no mundo. Na sociedade brasileira, desde as jornadas de junho 

de 2013, passando pelas eleições de 2014, o golpe de 2016 e as eleições de 2018 que as 

interações sociais nas redes estão mais acirradas. Desse modo, as declarações de intolerância, 

discriminação e violência tomaram uma direção perigosa e audaciosa, encontrando nas mídias 

sociais um campo fértil para sua reprodução e legitimação.  

Esses discursos racistas amplamente disseminados nas redes sociais desumanizam as 

vítimas e as expõe de forma cruel para centenas ou milhares de pessoas de modo veloz. Uma 

violência que passou a ser socializada e naturalizada a partir dessas mídias e que necessita de 

reciprocidade, pois “a ação de um depende da reação do outro, e há orientação com relação às 

expectativas. Essas ações podem ser coordenadas através, por exemplo, da conversação, onde 

a ação de um ator social depende da percepção daquilo que o outro está dizendo” 

(RECUERO, 2009, p. 31). 

Observa-se que dentre os sites de relacionamento o que possui maior destaque é o 

facebook, uma mídia social de relacionamento que foi criada no ano de 2004 pelo 

programador e empresário estadunidense Mark Zuckerberg e é a maior rede social do mundo 

com mais de 2 bilhões de usuários. Em 2018 foi registrado no Brasil aproximadamente 127 

milhões de usuários ativos, o que deixou o país entre os (5) cinco países com maior número 

de usuários no mundo (FOLHA ONLINE, 2019). 

 

Figura 3: Charge Discurso de ódio no Facebook 

 
Fonte: Jornal Agora 

 

Por conseguinte, o facebook mesmo constituindo um espaço virtual ocorre interação 

entre os milhares de usuários que através de seus compartilhamentos e produção de 
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mensagens disseminam, também, discursos de ódio racistas. Observa-se que neste meio as 

diferenças se transformam em abusos que são refletidos em opiniões. Assim, o racista 

brasileiro, no entanto, como já foi salientado anteriormente neste trabalho, não se assume 

como tal e isso se reflete do mesmo modo nas redes sociais, porém, com as possibilidades de 

anonimatos, perfis fakes e a ideia de impunidade as atitudes discriminatórias são manifestadas 

sem nenhum constrangimento, como mostra a imagem abaixo: 

 

Figura 4: Aprovado em medicina sofre racismo na internet 

 

Fonte: Site Pragmatismo Político 

 

Na imagem, o estudante Diogo Medeiros, que ao passar para uma faculdade de 

medicina postou o acontecimento numa comunidade de estudantes de medicina no facebook.   

Após a postagem, o estudante, que tinha a intensão de incentivar e desejar sorte a outros 

estudantes que iriam fazer o ENEM recebeu várias mensagens de cunho racistas. Vale notar 

que tudo isso ocorreu numa comunidade de estudantes de medicina. 

Outro exemplo de intolerância e preconceito aconteceu com um casal inter-racial que 

ao postar uma foto em sua rede social do facebook, foram surpreendidos com uma enxurrada 

de comentários preconceituosos e racistas. Enfatizamos, porém, que a internet não criou o 

racista, isto é, o racismo é um fenômeno social que teve nas redes de relacionamento e no mau 

uso da internet mais facilidade para dar maior visibilidade e potencializar tais atitudes e 

ofensas, como demostrado na figura abaixo: 
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Figura 5: Discurso de ódio racial nas redes sociais 

 
Fonte: Site Degecast 

 

Esse tipo de atitude e mensagens de ódio contra negros reforçam que o racismo no 

país é bastante forte e que uma parte da sociedade brasileira não aceita que negros e negras 

conquistem espaços, que antes eram dominados por brancos, como as universidades, como 

demonstrado na primeira interação do estudante. Já no caso do casal inter-racial, note-se os 

comentários de cunho racistas, com base estereótipos coloniais, obviamente com objetivo de 

inferiorizar a mulher negra, no caso, pelo experiente da ridicularização. A intenção desses 

discursos é tentar manter os negros numa realidade, na qual são subjugados e “jamais libertos 

de sua condição de escravos, vivendo eternamente um terror interno face à eficiência do terror 

da ideologia racista, que subsiste no Brasil” (NOGUEIRA, 2018, p. 125). Como exemplo 

dessa não aceitação do negro em ambientes tidos como de brancos, podemos citar a avalanche 

de discursos de ódio recebidos pela Jornalista Maria Julia Coutinho: 

 

Figura 6: Jornalista é alvo de racismo nas redes sociais 

 

Fonte: Eonline 
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À vista disso, seguindo a reflexão da psicanalista Isildinha Baptista Nogueira, os 

negros possuem marcas em seu psicológico e a estigma de que nunca serão de fato livres. Isso 

é consequência de uma sociedade que foi escravagista e que ainda é racista. Assim, o negro 

pode ter consciência do racismo que existe sobre ele e das lutas para por fim a tais atitudes, no 

entanto, eles estão inseridos numa sociedade que jamais irão olhar para eles como iguais. Em 

concordância de que: 

 

O negro pode ser consciente de sua condição, das implicações histórico-políticas do 

racismo, mas isso não impede que ele seja afetado pelas marcas que a realidade 

sociocultural do racismo deixou inscritas na psique. Embora juridicamente capazes 

de ocupar um espaço na sociedade, os negros foram, na prática, dela excluídos e 

impedidos de desfrutar de qualquer beneficio social. Foram marginalizados, 

estigmatizados, marcados pela cor que os diferenciava e discriminados por tudo 

quanto essa marca pudesse representar. (NOGUEIRA, 2018, p. 122). 

 

 

Os discursos racistas nas redes sociais reproduzem ideias que são amplamente 

compartilhadas e legitimadas que produzem efeitos no meio social, pois essas mídias 

abrangem milhares de pessoas que estão conectadas e interagindo. Então, o impacto dos 

discursos é enorme, pois não atingem só o indivíduo para quem foi direcionada a mensagem, 

ela consequentemente, atinge a outros grupos também. Então: 

 

Na lesão da dignidade da pessoa humana, mesmo que um indivíduo tenha sido 

diretamente atingido, aqueles que compartilham a característica ensejadora da 

discriminação, ao entrarem em contato com o discurso do ódio, compartilham a 

situação de violação. Pode ser (sic) dizer que surge ai uma vitimização quase difusa. 

Note-se que não se procura exatamente quantificar qual o número dos vitimados, 

mas sabe-se apenas que o vitimado foi violado em sua dignidade por pertencer a um 

determinado grupo. (SANTOS e SILVA, 2013, p. 87). 

 

Pois bem, o combate a esses discursos de ódio racistas no ambiente das redes sociais 

é necessário, visto que, essas atitudes de difundir o ódio além de causar sofrimento às vítimas 

acarretam comportamentos criminosos. Essas condutas, no entanto, muitas vezes não são 

consideradas condenáveis, pois para muitos usuários das redes sociais, o mundo virtual passa 

a impressão de ser um espaço no qual não existem limites e sendo assim, os indivíduos podem 

postar e compartilhar o que quiserem sem se importarem com as consequências. Esse 

comportamento, no entanto, está equivocado, pois apesar das redes sociais estarem em 

ambiente virtual, existe regulamentos
1
. Porém, apesar de existir leis sobre o uso do meio 

digital ao que parece os crimes raciais disseminados na internet dificilmente são punidos.  

                                                 
1
 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – nos meios digitais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Por fim, as imagens destacadas neste trabalho configura um cenário lamentável. O 

mau uso das redes sociais para a disseminação de ódio representa um comportamento social 

peculiar relacionado a uma violência pelo uso de mensagens. Característica essa da facilidade 

de escrever, de compartilhar e da certeza da impunidade. Os discursos de ódio, portanto, 

sinalizados nas imagens mencionadas acima, contribui para pensarmos que no Brasil a luta 

antirracista não tem fim. É uma luta que: 

Fez-se, então, em diálogo, e também em concorrência com diversas tendências 

políticas e sociais, muitas das quais se incorporaram ao repertório do movimento 

negro, sem dúvida alguma devido às trajetórias, trânsitos e identidades sociais de 

seus ativistas, que longe de pertencerem a um movimento único, circulavam em 

diferentes espaços políticos, ampliando o raio de sua ação e absorvendo ideias e 

valores conciliáveis com seu ideário de igualdade (RIOS, 2012, p.47) 

 

O antirracismo é uma batalha que e acontece em todas as direções e cenários. E não 

importa se a vítima do discurso foi assassinada de forma brutal, se ela é negra o ódio das redes 

sociais vai querer te atingir, conforme o estudo de caso que demostraremos em seguida.   
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                                                           CAPÍTULO III 

                                                       Um estudo de caso: 

                          O discurso de ódio racial e as fake news no caso da morte de Marielle 

Franco  

 

São muitos os casos envolvendo discursos de ódio no país. As redes sociais estão 

definitivamente acabando com o pouco que ainda restava do mito do brasileiro cordial e da 

democracia racial. Evidentemente, as redes sociais não transformaram essas pessoas, apenas 

potencializaram sentimentos de ódio que sempre existiu, mas eram devidamente controlados. 

Por isso: 

 

O ódio existe, todos nós já nos deparamos com ele, tanto na escala microscópica dos 

indivíduos como no cerne de coletividades gigantescas. A paixão por agredir e 

aniquilar não se deixa iludir pelas magias da palavra. As razões atribuídas ao ódio 

nada mais são do que circunstâncias favoráveis, simples ocasiões, raramente 

ausentes, de liberar a vontade de simplesmente destruir.  (GLUCKSMANN, 2007, p. 

11). 

 

 

Assim sendo, o discurso de ódio de qualquer natureza pode provocar mesmo que 

indiretamente condutas criminosas. É um tipo de violência que atinge sempre os vulneráveis: 

negros, homossexuais, mulheres, moradores de comunidade carente e pessoas com diferentes 

posições políticas, entre outros. O negro está entre o grupo que mais sofre com esse tipo de 

agressão.  

É necessário lembrar que o ódio destilado nas redes sociais é disseminado por 

pessoas comuns. Observa-se que os responsáveis por tais atitudes podem ser religiosos, pais, 

mães, médicos, estudantes, professores e etc. São indivíduos que aparentemente não são 

violentos, no entanto, nas redes produzem e reproduzem tais violências que são disseminadas 

socialmente.  

Em relação a esses indivíduos, que teoricamente não comentem nenhum tipo de 

crime e possui vida comum, é importante citar a ideia da pensadora política Hannah Arendt.  

O conceito é sobre como pessoas comuns praticam tanto mal é fundamental, também, para 

ajudar a entender essa crueldade produzida nas redes. Para a filósofa, o mal pode ser causado 

a partir do momento em que o indivíduo age sem pensar ou refletir de maneira independente, 

ou seja, quando suas práticas são realizadas sem reflexão nas consequências que podem 

causar.  Em suas palavras: 
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[...] Seria possível que a atividade do pensamento como tal - o hábito de examinar o 

que quer que aconteça ou chame a atenção independentemente de resultados e 

conteúdo especifico - estivesse dentre as condições que levam os homens a se 

absterem de fazer o mal, ou mesmo que ela realmente os “condicione" contra ele? 

(ARENDT, 2000, p. 6-7). 

 

Deste modo, refletiremos sobre como o comportamento de ódio nas redes sociais 

podem ser percebidos em um episódio ocorrido recentemente no Brasil. Uma morte brutal da 

vereadora Marielle Franco. Além da forma violenta como aconteceu esse assassinato, outros 

fatores o torna emblemático: a disputa política e a motivação pelo ódio. Logo, o homicídio da 

vereadora possui vários significados, pois trata-se de uma mulher negra, que teve sua origem 

na periferia, apresentava forte atuação política, social e de liderança nas favelas, participava 

do movimento negro e era militante dos Direitos Humanos.  Isso não há eximiu de sofre uma 

dupla morte: a física e a simbólica. 

 

3.1.1    Assassinato de Marielle Franco  

 

Marielle Franco foi covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. Um 

crime brutal, o assassinato de uma mulher negra e feminista, uma referência na defesa dos 

direitos humanos, uma ativista política e social, que lutava acima de tudo por justiça e 

igualdade. E, que sonhava com um mundo melhor no qual a injustiça e a violência tivessem 

fim. No entanto, vítima de uma crueldade e da violência que tanto denunciou, Marielle Franco 

foi calada com (4) quatro tiros na cabeça. Neste mesmo episódio, o seu motorista, Anderson 

Gomes, também foi assassinado e a sua assessora foi atingida com estilhaços, mas teve apenas 

ferimentos leves.  

Foi eleita pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) em 2016 como uma das 

vereadoras mais bem votadas, com mais de 45 mil votos. Nasceu e foi criada na Favela do 

Complexo da Maré e era símbolo da luta pelo combate ao racismo. Em sua atuação na política 

destaca-se seu trabalho como Presidente da Comissão da Mulher da Câmara e sua militância 

na defesa pelos Direitos Humanos, principalmente o direito da mulher negra e periférica, que 

é o grupo de maior vulnerabilidade social.  

O assassinato da vereadora aconteceu na Rua Joaquim Palhares, centro da cidade do 

Rio de Janeiro, à noite, após um evento na Casa da Preta, localizada na Lapa. O debate cujo 

tema era “Jovens Negras Movimentando Estruturas”, tinha como objetivo promover a troca de 

ideias entre mulheres que trabalhavam na área de mídia e comunicação. Infelizmente, essa foi 
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a última atividade de Marielle. Logo após o evento, no retorno para a casa o seu carro foi 

atingido por treze (13) disparos.  

Essa tragédia aconteceu no contexto de uma contraditória intervenção militar no 

Estado do Rio de Janeiro e a Marielle Franco havia sido a vereadora eleita para ser relatora de 

uma Comissão Especial Municipal para fiscalizar a intervenção. Com uma trajetória de 

denúncias de violência policial, dias antes de seu homicídio, a vereadora tinha feito em sua 

rede social uma denúncia contra um batalhão de polícia em Acari, zona Norte do Rio.  

A morte da vereadora teve uma grande repercussão midiática e uma comoção no país 

todo, além de grandes mobilizações. Mas, a tragédia não causou apenas compaixão e apesar 

de toda luta de Marielle em defesa das pessoas e dos direitos humanos e de uma morte tão 

brutal, a vereadora não ficou livre dos discursos de ódio e nem das fake news nas redes 

sociais. E, embora tenha recebido muitas mensagens de solidariedade a sua morte causou 

várias publicações de ódio.  

A intolerância chegou ao ponto de inventarem mentiras e acusarem a vereadora de 

envolvimento com o tráfico e o crime organizado. Calúnias essas divulgadas pela 

desembargadora do Rio de Janeiro Marília Castro Neves, que possui tramitando no Conselho 

Nacional de Justiça (3) três reclamações disciplinares por suas más condutas nas redes sociais. 

Abaixo, a mensagem divulgada:  

Figura 7: Fake news sobre a vítima 

 

Fonte: Pragmatismo Político 

                                                

Em outro exemplo de notícia falsa disseminada de modo irresponsável está na 

postagem de um deputado federal (DEM) Alberto Fraga. O reacionário deputado, que faz 

parte da bancada da bala, após ser desmentido retirou a postagem, porém, a publicação, 

abaixo, disseminando fake news sobre a vítima, já tinha sido divulgada e reproduzida várias 

vezes:  
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Figura 8: Deputado divulga fake news sobre Marielle Franco 

 

Fonte: Painel Político 

 

Os dois foram acusados de calúnia e ataques aos direitos humanos. A 

desembargadora posteriormente divulgou uma carta em que pede desculpas, mas o caso ainda 

corre na justiça sem nenhum tipo de punição até o momento e o caso do Deputado em que foi 

pedida a sua cassação o pedido foi arquivado pelo Conselho de Ética da Câmara dos 

Deputados. 

As duas mensagens acima foram divulgadas de forma inconsequente, na qual não 

existiu interesse em verificar a autenticidade das fontes, apenas desqualificar a vítima. Dessa 

maneira, as fake news são disseminadas “por qualquer meio de comunicação, de notícias 

sabidamente falsas com o intuito de atrair a atenção para desinformar ou obter vantagem 

política ou econômica” (BRAGA, 2018, p. 205). 

Neste caso, as fake news, foram criadas com finalidades e propósitos. Elas não foram 

apenas notícias falsas, existiu um objetivo que pretendia enganar, mas também, a intenção de 

se ter uma vantagem sobre o que foi divulgado. Assim, ao se produzir e reproduzir as notícias 

falsas nas redes sociais, que são locais de fácil acesso para as pessoas, o alcance e o estrago 

gerado é enorme. Neste caso, tanto a desembargadora quanto o deputado queriam justificar a 

morte da Marielle Franco, como se o fato de se ter filho ou ser esposa de bandido fossem 

motivos para ser assassinada.   

Nesse contexto, o ódio nas redes sociais existe de várias formas. Tanto nas injúrias 

quanto nas fake News disseminada e com propósito, tendo como alvo principal atingir os 

aspectos eminentemente dos sujeitos envolvidos como: a cor da sua pele, seu caráter, de 

gênero e orientação sexual, ou seja, suas divergências em relação a um padrão considerado o 

correto por aquele grupo em questão. A atuação do ódio e das informações falsas e sua 

disseminação nas redes sociais não abre espaço para a dúvida e para a divergência: aquele 

com o qual eu não concordo deve ser silenciado, rejeitado ou eliminado. Essa estratégia 
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desumana muitas vezes lança mão da liberdade de expressão como condição para disseminar 

seu ódio e as notícias falsas (SCHIRMER e DALMOLIN, 2017). 

Além do mais, outros tipos de mensagens insensatas e ignorantes como as que 

culpam a Marielle pela sua própria morte também foram espalhadas pelas redes:  

 

Figura 9: Discursos de ódio culpando a vítima pela sua própria morte 

 

Fonte: Pragmatismo Político 

  

Por consequência, os discursos de ódio e as fake news no período que ocorreu a 

morte da vereadora e até nos dias atuais foram e são disseminados de forma excessiva nos 

meios digitais. Faz parte desse aglomerado de mensagens vários tipos de discursos de ódio: o 

racial, misógino e o de classe social. Abaixo, um exemplo de discurso de ódio racial e de 

calúnia, que foi publicado na página do site O Antagonista, como forma de comentário: 

 

Figura 10: Comentário de ódio racial 

 
Fonte: Pragmatismo Político 

 

 Mesmo após sua morte, Marielle Franco continuou sendo covardemente atacada. Na 

figura acima, o comentário irresponsável demonstra total desrespeito com o ser humano e faz 

refletir como parte da sociedade está utilizando as redes sociais para extrapolar seus piores 

sentimentos, como o racismo, e tudo isso sem acanhamento. Outro fato estarrecedor ocorreu 

na página do facebook de uma Hamburgueria, que teve o disparate de criar um sanduíche com 
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o nome de “Maria da Penha”, cujo um dos ingredientes seria “repOLHO roxo”, uma evidente 

apologia a violência contra a mulher. Após a repercussão desse sanduíche, um usuário da 

página sugeriu a criação do sanduiche “X-Marielle”, fazendo referência a vereadora: 

 

Figura 11: Deboche com a morte de Marielle Franco 

 
Fonte: Site Justificando 

 

Outro exemplo de sarcasmo foi um discurso utilizado por um jovem para comparar a 

morte da vereadora com a de uma cadela, que havia sido morte por um segurança de um 

supermercado e que teve grande repercussão na mídia. Em sua página de facebook, o usuário 

criou uma enquete, na qual era questionado quem faria mais falta, conforme figura abaixo:  

 

                                          Figura 12: Piada comparando Marielle a cadela 

 
Fonte: Esquerda Diário 

 

Em outo momento as vésperas da eleição de 2018, outro ato de ódio assustou. Três 

políticos, naquele momento candidatos a postos públicos, Rodrigo Amorim (PSL), Daniel 

Silveira (PSL) e Wilson Witzel (PSC) durante sua campanha, num ato de desrespeito e ódio 
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quebraram uma placa de rua com o nome da vereadora Marielle Franco, que tinha sido 

colocada num ato simbólico e de amor para que o episódio bárbaro de assassinato não fosse 

esquecido e nem ficasse impune, como mostra a figura:  

 

Figura 13: Deputado quebra placa em homenagem a Marielle Franco 

 

Fonte: O Globo  

 

Questionados sobre o episódio os candidatos responderam que apenas estavam 

tentando manter a ordem na cidade, pois a placa não era oficial. Pior que esse acontecimento 

foi o resultado das eleições: os (3) três candidatos envolvidos foram eleitos com número 

expressivo de votos, o Rodrigo Amorim, eleito deputado estadual mais votado no RJ, Daniel 

Silveira, eleito deputado federal e Wilson Witzel eleito governador do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Todos esses discursos de ódio que foram disseminados contra a vereadora Marielle 

Franco é a síntese de um ódio que está enraizado na sociedade brasileira, que se apresenta 

desde a época da escravidão. Hoje em dia mais claramente. Neste caso específico, é um ódio a 

quem luta pelos direitos humanos e a mídia tem muita responsabilidade nisso, pois em seus 

meios de comunicação hegemônicos quase que diariamente procura criminalizar as lutas 

sociais e colocam sempre que podem o negro em situação insignificante. Reforçando, que, os 

estereótipos e estigmatizando essa parte da sociedade. Esse cenário de ódio e de injúrias e 

impunidades nas mensagens de ódio e imagens nas redes sociais representa uma sociedade 

que ainda precisa evoluir para o debate humanístico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi compreender a manifestação do discurso de ódio racial 

nas redes sociais no Brasil. Compreendendo, que, esse é um debate de extrema importância na 

sociedade brasileira que convive tanto com o mito da democracia racial e, no entanto, precisa 

se haver com o crescimento das manifestações de ódio, especialmente, no ambiente virtual. 

A partir desta pesquisa de final de curso, percebi que pesquisadores precisarão 

investir mais sobre a temática, justamente porque o tema das ofensas motivadas pelo ódio já 

faz parte da realidade cotidiana das pessoas no Brasil, mas também na política. As eleições de 

2018 podem ser vistas como um marco expressivo da escalada desse tema na esfera pública e 

política, uma vez que políticos de extrema direita ascenderam ao poder executivo e legislativo 

com uma força já mais vista em períodos democráticos no Brasil. Foge ao escopo deste 

trabalho explicar o ódio na política brasileira, mas indiretamente, ao estudar transformações 

no tecido social no que toca especialmente o uso da categoria ódio para interpretar atos e 

formas de violência física e simbólica no mundo social parece se aproximar mais do objetivo 

desse trabalho. 

Evidentemente, por ser tratar de uma pesquisa de fim de curso, esse trabalho tem 

limites óbvios. Mas, mesmo que seja corretamente entendido como um trabalho de caráter 

exploratório, alguns achados da pesquisa merecem ser levados em consideração, ao menos em 

trabalhos futuros. São eles: 

 

1) De modo geral, embora o mito da democracia racial estabeleça a ideia de que no 

país negros e brancos não viveriam em clima de intolerância racial, ou seja, que 

nossa nação não teria relações de ofensas abertas contra negros ou outros grupos 

etnicamente ou racialmente diferente, cada vez mais a esfera pública virtual tem 

sido marcada por manifestações abertamente preconceituosas, de caráter racial, 

regional, marcando superioridade branca em contraste com os não brancos, 

especialmente negros, nordestinos, indígenas, africanos. 

 

2) Os desdobramentos da morte de Marielle Franco pode ser um bom caso para 

compreender a forma pela qual segmentos da sociedade interpretaram a 

manipulação e a falsificação de informações acerca da vida da vereadora 

brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. 
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3) A questão do uso das redes sociais para disseminar o ódio ou notícias falsas 

evidencia uma sociedade que está debilitada. Esses discursos auxiliam na 

avaliação e compreensão do que vem ocorrendo no Brasil na atual conjuntura e 

que tipo de sociedade o país realmente é. 

 

Diante disso, é necessário e urgente que esse novo modo de sociabilidade, que surgiu 

com as redes sociais, seja amplamente pensado. Faz-se necessário, também, ressaltar que os 

discursos de ódio apresentam consequências graves para a vida em sociedade, pois prejudica 

as interações sociais, causando rupturas preocupantes na sociedade. Assim, um cenário 

propício para as trocas sociais inerentes a uma sociedade plural não é aquele em que pessoas 

ofendem-se livremente umas às outras pelas razões mais baixas, usando o direito de liberdade 

de expressão como escudo, mas na verdade pressupõe a predisposição de cada participante do 

debate em ouvir e refletir sobre os argumentos apresentados pelos outros, e até, 

eventualmente, de rever o próprio posicionamento. 
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