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Resumo: 

 

Esta pesquisa analisa as novas formas de mascaramento do ódio racial no cotidiano do 

sujeito, discutindo especialmente a construção das retóricas racistas dentro das redes 

sociais. O objetivo deste estudo é analisar como os discursos cibernéticos são capazes 

de ampliar o racismo bem como, verificar como essas retóricas se expressam no 

contexto virtual problematizando o seu papel no surgimento de novas formas de ataques 

racistas. A pesquisa explora as variantes do racismo, a importância da alteridade e da 

necessidade em conscientizar os usuários online da propagação da ideologia racista, por 

meio de piadas, memes e vídeos. O trabalho também analisa, com base na netnografia, 

como as redes sociais, especificamente o facebook, facilita a manifestação da 

segregação, da depreciação do negro e da baixa autoestima do sujeito negro. Deste 

modo, o caminho metodológico associa a netnografia com análise do discurso 

utilizando, para tanto, Michel Foucault (discurso), John Thompson (teoria social) e 

Teun van Dijk (linguística textual), A partir desses autores adotamos, portanto, como 

itinerário metodológico, a Análise do Discurso Crítico (CDA) e a netnografia visando  

verificar de que maneira os mecanismos retóricos do racismo acontecem nas fanpages 

“Negros Contra o Movimento Negro – 2 (NCMN)” e “Preto Opressor (PO)”. Estas duas 

fanpages revelam a importância das redes sociais no processo de visibilidade midiática e 

política, do reconhecimento para novas formas de representação racistas que têm 

afetado o coletivo negro. 
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Abstract: 

 

This research analyzes new forms of masking racial hatred in the daily life of the 

person, especially discussing the construction of racist rhetoric within social media. The 

objective of this study is to analyze how cybernetic discourses are capable of amplifying 

racism as well as to verify how the rhetoric acts in the virtual context and can 

problematizing their role in the surface of new racist attacks forms. The research 

explores the variants of racism, the importance of alterity and the need of making 

internet users aware of the spread of racist ideology through jokes, memes and videos. 

The work also analyzes, based on netnography, how social media, specifically 

facebook, facilitates the manifestation of segregation, depreciation of black people and 

low self-esteem of the black people. Thus, the methodological path associates 

netnography with discourse analysis using, for this, Michel Foucault (discourse), John 

Thompson (social theory) and Teun van Dijk (textual linguistics). From these authors 

we therefore adopt as methodological itinerary, Critical Discourse Analysis (CDA) and 

netnography to verify how the rhetorical mechanisms of racism take place in the "Black 

Against Black Movement" and "Black Oppressor" fanpages. These two fanpages reveal 

the importance of social media in the process of media and political visibility, from 

recognition to new forms of racist representation that have affected the black activism. 
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Hate in Social Media; Racism; Racial Minorities; Segregation; Day to day. 
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INTRODUÇÃO 

  

  “Onde você guarda o seu racismo?”1. A pergunta é do Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase), ao questionar os cidadãos em relação ao 

racismo. As respostas, as mais variadas possíveis, foram: “No medo”; “Nas piadas”; 

“No passado; isso é algo da escravidão, não existe mais”; “Não sou racista, mas a 

sociedade me obriga a ser”; “No inconsciente”. Percebe-se, por meio dessas respostas, a 

dificuldade dos sujeitos em atentar para a naturalização do discurso racista, e para as 

diversas formas de ocultação da discriminação racial. Dessa maneira, a pesquisa em 

questão tem por finalidade entender as formas discursivas que mascaram a ideologia 

racista.    

Trata-se de uma pesquisa em franco diálogo com outras áreas do conhecimento, tais 

como: a antropologia, história, psicologia e comunicação social, tendo em vista entender 

os diferentes disfarces do racismo no cotidiano. O ódio racial se apresenta de modo 

perceptível ou silencioso. Em sua forma perceptível, o ódio racial incorpora-se no 

espancamento, aprisionamento, tortura e linchamento. Em sua maneira silenciosa, o 

racismo se manifesta na forma sutil de um olhar de rejeição, desvalorização ou 

desqualificação da vítima e da sua cultura.    

O ódio também se utiliza da linguagem como instrumento de violência às suas 

atrocidades, em discursos de cunho político, religioso, até mesmo de humor. 

Ocasionalmente, o ódio encontra aliados que o alimentam por meio de ressentimentos e 

rancores, expressos em disputas e conflitos sociais de toda sorte.  A convergência desses 

diversos fatores (físicos e metafísicos) se realiza pela força dos meios de comunicação, 

ao transmiti-los em forma de consenso para dentro da sociedade. Segundo Ivana Bentes 

(2015), os discursos demonizantes, propagados por alguns meios de comunicação, são 

raivosos e intolerantes e acabam por disseminar mais ódio entre os grupos sociais.  

 De acordo com Glucksmann (2007), o ódio nutre-se do fantasma que ele próprio 

inventa, estabelece-se dos estragos que ele mesmo acumula e se expande a partir de uma 

cólera que origina. O ódio é capaz de deteriorar relacionamentos privados e públicos, 

pois transcende as barreiras psíquicas e sociais impostas pelo meio; é incapaz de ser 

controlado, mas tem força para contaminar (despertar) em cada indivíduo seus piores 

sentimentos. Diante de certos conflitos de ódio incontroláveis, pois decorrentes de 

                                                 
1 A pergunta é fruto de uma campanha do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) 

presente no seguinte link: http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/32/pos_tudo/onde-voce-guarda-

o-seu-racismo Acesso 11 abr. 2017 

http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/32/pos_tudo/onde-voce-guarda-o-seu-racismo
http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/revista-radis/32/pos_tudo/onde-voce-guarda-o-seu-racismo


 

 

 

12 

longos processos históricos, talvez devamos reconhecer que determinadas disputas 

sociais sejam da responsabilidade do Estado. Este, porém, não propõe nenhum meio de 

diálogo que abrace todos os grupos sociais da sociedade; perpetuando, na sua 

passividade, a desigualdade social e a discrepância de renda, escolaridade, condição 

prisional etc., entre negros e brancos.   

Ao indagarmos o Estado como agente para estabelecimento de um diálogo aberto aos 

diversos grupos sociais, verificamos que a comunicação, como ato cotidiano, tanto pode 

aproximar, influenciar, unir; quanto segregar, distinguir e determinar disputas. As 

narrativas que performam os discursos de ódio racial nas redes sociais são capazes de 

interferir na vivência do sujeito fazendo-o desprender emoção e dramaticidade, por 

vezes, gerando mobilização social. Conforme Recuero e Soares (2013), os discursos 

construídos dentro das redes sociais têm efeito sobre os sujeitos e seus comportamentos. 

Como territórios livres à manifestação de ideias e opiniões, as redes facilitam, devido ao 

anonimato, o discurso do ódio racial. Seus usuários, protegidos pelas comunidades 

virtuais e pelo anonimato, verbalizam todos os tipos de agressão. A não identificação 

nominal desses sujeitos facilita-lhes os ataques violentos e faz reproduzir a 

agressividade online.  

A pesquisa toma pra si as seguintes questões: quais as novas formas que o humor 

assume na enunciação e exposição racistas no Brasil, por intermédio das redes sociais; 

em quais aspectos, memes e postagens irônicas e desqualificantes das lutas sociais dos 

negros e do movimento negro buscam reduzir o papel de tais articulações; de que 

maneira o racismo no Brasil se revela como fenômeno significativamente mutante, no 

que tange a sua forma, sem perder o seu caráter dissimulado, calcado no mito da 

democracia racial brasileira; quais as expressões racistas, mascaradas e travestidas, sob 

as vestes risíveis do humor, dos memes, da ‘trollagem’?   

Por conseguinte, consideramos como hipótese, as seguintes proposições: o humor e a 

‘trollagem’ racistas nas redes sociais evidenciam uma resposta reacionária aos 

movimentos de inserção de negros em instâncias da sociedade, entendidas como 

‘espaços de brancos’; universidades públicas, por exemplo. Ao contrário, porém, das 

conhecidas piadas racistas, cujos conteúdos reforçam o lugar do negro na 

subalternidade; os memes e trollagens da atualidade, inoculam sub-repticiamente um 

discurso de desqualificação de políticas públicas de inclusão e de afirmação da 

meritocracia, como projeto. Tais formas de neorracismo não negam os direitos de 

ascensão social nem o acesso aos negros; desde que fora da égide do Estado e por 



 

 

 

13 

esforço próprio, a despeito das desigualdades sociais, culturais e históricas do negro no 

Brasil.  

Neste cenário digital, a discussão sobre a retórica do ódio racial mostra-se bastante 

profícua, na medida em que converte a palavra em coação, invasão e constrangimento. 

Segundo a Digital in 2017 - South America2, no Brasil, são 139 milhões de usuários de 

internet, e 122 milhões deles são usuários ativos de mídia social. No Facebook, a 

principal rede social do ciberespaço, 66% dos usuários acessam a plataforma todos os 

dias; sendo que a maior porcentagem de usuários está entre 25 a 34 anos, seguidos pela 

faixa etária de 18 a 24 anos, com 90% dos acessos à rede, via mobile. A pesquisa 

assinala que 46% dos usuários são homens e 54%, mulheres. De acordo com a agência 

“Comunica que Muda by nova/ sb”, racismo e política são os temas com maior número 

de menções negativas nas redes sociais, registrando os percentuais de 97,6% e 97,4%, 

respectivamente.   

Nesse sentido, pode-se vislumbrar a importância em se analisar a retórica do ódio racial 

encontrada nas páginas do Facebook, lugar estratégico para fortalecimento do racismo, 

devido à segurança ali estabelecida, por meio do anonimato. Dentre nossos objetivos 

específicos, destacamos: (1) refletir a retórica racista dentro das comunidades escolhidas 

como corpus desta pesquisa; (2) avaliar as consequências dos discursos proferidos nas 

redes sociais na manutenção de estigmas sociais; (3) compreender a utilização das 

formas retóricas online (memes, vídeos, “textões”, fotos) na disseminação do discurso 

de ódio racial.   

Para alcançar os objetivos propostos, utilizaremos, primeiramente, uma pesquisa 

bibliográfica ordenada, a fim de conhecer o processo estrutural do racismo; assim como,  

identificar suas variantes e seu modo de atuação dentro da sociedade brasileira. Além da 

pesquisa bibliográfica, empregaremos a netnografia, metodologia de pesquisa científica 

do campo da comunicação cujos objetos de estudo localizam-se no ciberespaço. 

Segundo Kozinets (2002), a netnografia é definida como método de pesquisa derivado 

da técnica etnográfica desenvolvida no campo da antropologia. O método de pesquisa 

netnográfico ajudará a analisar as interações dos membros das fanpages e o 

compartilhamento de conteúdo. Também empregaremos Michel Foucault, autor da 

análise do discurso, Teun van Dijk, que é um autor da análise do discurso crítico (CDA) 

e John Thompson, a partir de sua teoria social. Além disso, faremos uso da técnica de 

entrevista fechada com questionário estruturado, com perguntas iguais para todos os 

                                                 
2 Disponível em: https://wearesocial.com/ Acesso em: 06 jan. 2018 

https://wearesocial.com/
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entrevistados, de modo que possamos estabelecer uniformidade e comparação entre 

respostas e compreender o discurso formulado dentro das fanpages.   

A pesquisa contará com a análise das postagens publicadas, a partir dos seguintes 

critérios: maior número de curtidas, de comentários e de compartilhamentos. Também 

nos propomos a realizar pesquisas documentais, especialmente em sites governamentais 

como Humanizaredes3 e em sites do terceiro setor, tal como Safernet4.   

Diante do exposto, percebemos a importância em se estudar e compreender a retórica 

racista presente no ambiente virtual. Apesar de as redes sociais se apresentarem como 

lugares plurais e livres, verificamos a consolidação do racismo nestes espaços. Se 

pensarmos que o sujeito negro já se depara em seu cotidiano com os mais diversos 

dispositivos sociais a reforçarem seu estereótipo negativo, observamos que as redes 

sociais reforçam e atuam como inovadoras da cultura do ódio racial.  

Salientamos que esta dissertação conta com três capítulos, sendo o primeiro capítulo 

intitulado “Racismo, Identidade e Negritude: revisitando as temáticas fundamentais 

sobre raça e racismo”, que aborda como o conceito de raça legitimou o racismo e as 

suas variantes. Além disso, trataremos da emergência em se compreender o processo 

histórico das formas genuinamente brasileiras de racismo, para que possamos avaliar o 

comportamento contemporâneo e, também, abordaremos a ideia da democracia racial e 

da miscigenação dos processos que influenciam a ideologia racista brasileira. 

Observamos que esta análise está focada na ideia de compreender a noção de racismo, 

suas principais variantes, e suas consequências na identidade naturalizada associada ao 

negro.   

O segundo capítulo desta dissertação, designado “Em torno das redes sociais – Atores 

sociais, postagens, conversações em rede”, está focado em tecer um pano de fundo 

sobre o ativismo nos espaços públicos e, principalmente, nos espaços virtuais. Além 

disso, visamos compreender as diferenças entre esfera pública, a partir do conceito de 

Habermas, e esfera pública digital; assim como investigarmos as reações de ódio 

presentes nestas duas esferas – ao mesmo tempo em que pretendemos verificar o 

crescente empoderamento negro, decorrente das trocas informacionais presentes nas 

redes sociais e do processo histórico do movimento negro.   

Após a contextualização do espaço virtual, pretendemos, no terceiro e último capítulo 

denominado, “O ódio “face-a-tela”:  uma leitura empírica sobre as manifestações do 

ódio”, discutir as formas de mascaramento do discurso do ódio racial nas fanpages, bem 

                                                 
3 Disponível em: http://www.humanizaredes.gov.br/. Acesso em: 06. Abril. 2017 
4 Disponível em: http://new.safernet.org.br/. Acesso em: 06. Abril. 2017 
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como, a oposição de brancos versus negros e dos estigmas criados a partir dos conflitos 

raciais. Será aprofundada a discussão acerca da construção da identidade negra e as 

possibilidades de enfrentamento ao racismo discursivo presente na mídia. Por fim, 

apresentaremos as considerações finais da pesquisa realizada, reiterando os conceitos 

abordados ao longo do texto, e buscando apresentar uma reflexão sobre as questões aqui 

levantadas.  
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Capítulo 1 – Racismo, Identidade e Negritude: Revisitando as temáticas 

fundamentais sobre Raça e Racismo 

 

1.1 As variantes históricas das teorias de raça e racismo.  

 

Segundo Lilia Schwarcz (2012), o conceito de raça data do século XVI, e as teorias 

deterministas raciais surgem em meados do século XVIII. Ela aponta que antes do 

termo ser cunhado pelo biologia, raça “compreendia a ideia de grupos ou categorias de 

pessoas conectadas por uma origem comum, não indicando uma reflexão de ordem mais 

natural” (idem, 2012, p. 20), demostrando que raça é uma construção social.  

Hannah Arendt (2012) aponta que a noção de raça se desenvolve na Europa, no 

período entre os séculos XVI e XVII –  predominantemente neste último período - com 

a descoberta do Continente Negro, “(...) raça foi uma tentativa de explicar a existência 

de seres humanos que ficavam à margem da compreensão dos europeus e cujas feições 

de tal forma assustavam e humilhavam os homens brancos (...)” (ARENDT, 2012, p. 

267). As narrativas de viagens a terras desconhecidas aliavam fantasia e realidade, 

descrevendo os “novos homens” como estranhos em seus costumes e diversos em sua 

natureza.  

Para Carlos Moore (2012), desde a Alta Idade Média, a Europa considerava o 

continente africano, como “continente maldito”, povoado de “selvagens primitivos”, o 

“berço do pecado”, da “gente canibal”. Na visão dos europeus, Deus criara a África, e 

ao mesmo tempo, a amaldiçoara, fazendo-a o lugar de origem de uma “raça de 

escravos”. Segundo Schwarcz (1993), desde que os europeus tornaram-se os 

“civilizados”, reduziram a humanidade a uma única espécie, a uma única evolução e 

uma única “perfectibilidade”5. Pode-se dizer que, partindo deste ponto de vista, os 

africanos passaram a ser entendidos e caracterizados como povos selvagens e 

primitivos. 

Moore (2012) afirma que foi o fenótipo que criou o conceito de raça, e não os 

cientistas do século XIX. Outrora, as populações humanas, quando careciam de 

familiaridade umas com as outras, tornavam o fenótipo ou as aparências (forma, cor da 

pele, estatura) uma irrevogável demarcação entre grupos. Conforme o cientista político 

                                                 
5 “Conceito-chave na teoria humanista de Rousseau, a “perfectibilidade” resumia – conjuntamente com a 

“liberdade” de resistir aos ditames da natureza ou acordar neles – uma especificidade propriamente 

humana.” (CLASTRES, 1775/1978:243 apud SCHWARCZ, 1993, p. 58) 
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Carlos Moore, os fenótipos, desde os mais longínquos períodos, são determinantes no 

papel de orientadores das ações violentas: “Com o desenrolar do tempo, as realidades 

fenotípicas – convertidas em realidade de “raça” mediante a construção social – podem 

converter-se numa relação de inimizade ou de proximidade entre os indivíduos e 

coletivos.” (MOORE, 2012, p. 130).  

O termo “raça” passa a ter um significado preciso no período do imperialismo, a 

partir do momento em que os “grupos civilizados” se defrontam com tribos selvagens 

sobre as quais não possuem informação histórica. Desta maneira, a ideia de raça durante 

as primeiras décadas do imperialismo foi uma maneira de explicar a corrida para a 

África e a existência de outros seres humanos nunca antes vistos pelos ditos 

“civilizados”. Conforme explica Arendt (2012), o orgulho e o senso de dignidade dos 

europeus jamais permitiram que aceitassem que seres - que se portavam como se fossem 

parte da natureza e possuíam uma cor de pele diferente - pudessem ser seus 

semelhantes. Esse pavor de algo semelhante a eles justificou em termos ideológicos a 

escravidão e constituiu a base da sociedade racista. 

Mais tarde, através dos avanços da ciência e da mudança de paradigmas culturais e 

sociais, o termo passou por discursões que mostravam que a designação “raça”, nada 

teria a ver com a biologia. Essa mudança acorre somente após a Segunda Guerra 

Mundial e a derrocada dos impérios europeus na África (SCHWARCZ, 2012). Neste 

contexto de discussão em torno da palavra raça, a Unesco reune os pesquisadores em 

três ocasiões - nos anos de 1947, 1951 e 1964 – a fim de deslocar a importância 

biológica da ideia de  raça e então “o conceito deixava, assim, de ser considerado 

natural, já que denotava uma classificação social baseada numa atitude negativa para 

com determinados grupos (Idem, 2012, p. 32).  

O estudo do conceito de raça, neste capítulo, tem por interesse compreender como a 

palavra “raça” foi empregada na construção de doutrinas e teorias racistas e empregada 

na elaboração de planos de nacionalidades. Sabemos que com o tempo a ideia de “raça” 

acabou recebendo uma interpretação social e cultural. Portanto, antes de aparecer como 

um conceito fechado, fixo e natural, o termo é entendido como um objeto de 

conhecimento, cujo significado estará sendo constantemente renegociado e 

experimentado pela história.   

Assim sendo, raça é categoria classificatória que deve ser compreendida de acordo 

com a construção local, histórica e cultural do seu uso, que pertence à ordem das 

representações sociais que exercem influência na produção e reprodução de identidades 
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coletivas e de hierarquias sociais, repercutindo na cultura e no cotidiano das pessoas, 

como por exemplo nas tantas expressões que insistimos em usar  – “esse é um sujeito de 

raça”, “eta sujeito raçudo” 

 

 1.1.1 O racismo científico 

 

Em meio a um contexto caracterizado pela descoberta de um novo continente e de 

outros povos, as pesquisas sobre “raça” passam a ser inseridas no campo biológico. 

Duas vertentes agrupadas por diferentes autores passam a enfrentar o desafio de pensar 

a origem do homem. Primeiramente a visão monogenista que seguia os preceitos das 

escrituras bíblicas e acreditava na unidade da humanidade. Segundo essa versão, “o 

homem teria se originado de uma fonte comum, sendo os diferentes tipos humanos 

apenas produto ‘da maior degeneração ou perfeição do Éden’” (QUATREFAGE, 1875, 

apud SCHWARCZ, 1993, p. 64). Posteriormente, temos a versão poligenista que 

permitiu o fortalecimento de uma interpretação biológica na análise dos 

comportamentos humanos que passam a ser encarados como resultado imediato de leis 

biológicas e naturais. A visão poligenista, como observaremos no decorrer do texto, 

dará origem a diversas teorias e doutrinas racistas durante os séculos XIX e XX.  

Os estudiosos começam a estabelecer correlações entre patrimônio genético, 

aptidões intelectuais e inclinações morais com o comportamento do homem. As 

pesquisas passam a demarcar a existência das diferenças humanas com base nas leis 

naturais e biológicas. O desenvolvimento dessas linhas de pesquisas foi encorajado pelo 

nascimento da frenologia e da antropologia, estudos que passaram a interpretar a 

capacidade humana tomando por conta o tamanho e a proporção do cérebro de 

diferentes povos. Em meados do séculos XIX, Andrés Ratzius desenvolveu estudos 

quantitativos sobre as variedades do cérebro humano. Por meio das pesquisas geradas, 

observamos cada vez mais que as linhas de análise se afastavam dos modelos 

humanistas e estabeleciam correlações entre conhecimento exterior e interior. 

O italiano Cesar Lombroso, seguindo um modelo determinista, relacionou a 

criminalidade aos temas da evolução e da hereditariedade. Para Lombroso, a 

criminalidade seria um fenômeno físico e hereditário, um elemento objetivamente 

detectável pela investigação das características anatômicas do indivíduo. O italiano 

desenvolveu a ideia da Antropologia Criminal, apresentando a hipótese “da natureza 

biológica do comportamento criminoso” (SCHWARCZ, 1993, p. 65).  
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Assim, os teóricos do século XIX passaram a fundamentar em bases científicas a 

distinção existente entre os homens,  já que o imaginário social dos cidadãos estava 

repleto de relatos sobre o aparecimento de “crianças selvagens”, “meninos lobos” 

perdidos nas florestas. Esses relatos aumentavam a curiosidade da população e 

desencadeavam questões que visavam estabelecer limites, mesmo que tênues, entre o 

mundo da natureza e o mundo da cultura, revelando o interesse da sociedade pelo tema.    

Os estudos sobre “raça” tornam-se fundamentais na construção da história da 

humanidade. Ideias sobre a divisão e hierarquização dos humanos por meio da 

categorização das raças ingressam agora nos projetos políticos e no processo de coesão 

nacional nos países europeus. O desenvolvimento dos estudos em torno da concepção 

de “raça” foi extramamente importante para a construção das doutrinas e teorias 

racistas, mais tarde utilizadas na construção das variantes do racismo. Antes de 

compreender as variantes do racismo, se faz necessária, a compreensão da 

empregabilidade do termo “raça” no campo epistemológico, pois existem diversas 

maneiras de aplicar o conceito de “raça” no ser humano; desde a afirmação que 

determina “raça não tem caráter”  até a diferenciação entre grupos identitários, a fim de 

justificar a execução de certas tarefas.  

No III Seminário Nacional Relações Raciais e Educação: Saberes, Políticas e 

Perspectivas6 promovido pela Universidade Federal Fluminense, em 2003, o doutor em 

biologia, Sérgio Danilo Júnior Pena, afirmou: “Biologicamente não faz sentindo falar de 

raças humanas”. Continuou Sérgio Pena: “Dos cerca de 35 mil genes que compõem o 

ser humano, apenas 20 deles determinam a cor da pele, a espessura dos lábios, o 

formato do nariz e o tipo de cabelo”. Através dessa afirmação, percebemos que 

aparências e patrimônio genético não são sinônimos. Da confusão entre o biológico e o 

cultural convencionou-se um conceito de “raça” equivocado, origem do maniqueísmo 

discriminatório que se expandiu por toda a história do imperialismo. (AMARAL, 2006) 

Segundo Muniz Sodré (2015), raça implica indivíduos com patrimônios genéticos 

diferentes, cujo conceito é inviável se aplicado a seres humanos. Neste mesmo sentido, 

Hall (1994) aponta que “raça” é uma construção política e social. É uma categoria 

discursiva em torno da qual se organizam  sistemas de poder socioeconômico, de 

exploração e de exclusão. Conceituando raça, Sodré (2015, p. 221) pontua que: “Falar-

se de ‘raça’ só é admissível como noção culturalmente (e jamais biologicamente) 

marcada, donde a possibilidade da ‘relação racial’, isto é, aquela caracterizada por 

                                                 
6 Seminário desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense – UFF, 3 a 7 de novembro de 2003. 

Niterói, RJ http://www.uff.br/penesb/images/publicacoes/PENESB%2003.pdf  

http://www.uff.br/penesb/images/publicacoes/PENESB%2003.pdf
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dissimetria nas relações hierárquicas e simbólicas entre seres humanos em virtude de 

diferenças fenotípicas”.  

Entretanto, na visão de Carlos Moore (2012, p. 19)  

negar a existência da raça, portanto, é um absurdo, ao qual somente se 

pode chegar por meio de uma postura a-histórica. Assim, é preciso 

executar uma espécie de reorientação epistemológica, a qual nos 

levaria a examinar a problemática do racismo, para muito além do 

horizonte estreito dos últimos quinhentos anos de hegemonia europeia 

sobre o mundo 
 

O antropólogo Paul Gilroy (2000) acredita que o conceito de raça aplicável a seres 

humanos deveria ser abolido do vocabulário. Em argumento, ele assinala o fato de o 

pensamento racialista ser incapaz de solucionar as contradições dos conflitos étnicos na 

África:  

Isto é uma crise porque a idéia de raça tem perdido muito da sua 

credibilidade no senso-comum, porque o trabalho cultural e ideológico 

que está sendo produzido e reproduzido é mais visível do que foi 

antes, porque tem sido despida de sua integridade moral e intelectual e 

porque há a chance de impedir sua reabilitação. Inicitando pelo 

impacto do genoma, “raça”, como definida no passado, também 

tornou-se mais vulnerável às argumentações de uma mais acurada e 

menos determinística biologia” (GILROY, 2000, p. 28-29)  

 

De acordo com Kwame Appiah (1997), “falar de ‘raça’ é particularmente desolador 

para aqueles de nós que levamos a cultura a sério” (APPIAH, 1997, p.75). Para Appiah, 

a raça atua como uma espécie de metáfora da cultura, em que as diferenças de 

temperamento, crença e intenção, que são vistas como algo biológico,  representam, na 

verdade, uma questão cultural.  Foi ao longo do tempo, que o conceito de “raça”, de 

início criado como fuga à irresponsabilidade do massacre no continente africano, 

acabou sendo utilizado para explicar as diferenças sociais.   

No Brasil, a questão sobre “raça” se mostrou um pouco mais complexa. O país, no 

final do século XIX, era apontado como um caso singular de hibridação das raças. 

Conforme o conde Arthur de Cobineau, que durante quinze meses viveu no Rio de 

Janeiro: “Trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito 

e assustadoramente feia” (RAEDERS, 1988, p. 96, apud SCHWARCZ, 2012, p. 17). 

Em 1871, o Brasil olhava a questão racial, devido ao desmantelamento da escravidão, à 

Lei do Ventre Livre e à construção de instituições estáveis que visavam à igualdade 

política. Como forma de manter a hierarquia social, os brasileiros passaram a procurar 

refúgio nos discursos raciais europeus.  

O pensamento racial que gerava discussão aberta na Europa (...) 

chegava no Brasil via de regra sem nenhum espírito crítico (...)  
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Caudatários na sua cultura, imitativos no pensamento...os brasileiros 

de meados do séculos XIX, como tantos outros latinos-americanos, 

estavam mal preparados para discutir as últimas doutrinas europeias. 

(RAEDERS, 1988, p. 13 apud SCHWARCZ, 2012, p. 22) 

 

De início, então, a construção do pensamento racial no Brasil fundamentou-se nas 

teorias raciais da Europa e dos Estados Unidos. Somente mais tarde, os teóricos 

brasileiros passam a elaborar suas próprias teorias  acerca das diferenças entre  brancos 

e  negros7. Sem se restringir aos círculos científicos, a questão racial foi tratada pela 

literatura brasileira. Autores como Jorge Amado e Gilberto Freyre manifestaram sua 

curiosidade em apreender as diferenças entre brancos e  negros, entender o “feitiço” da 

raça negra e o pensamento identitário. Na obra Casa-Grande & Senzala, de Gilberto 

Freyre, conforme trecho abaixo, observamos o autor se utilizando dos argumentos 

científicos da época, em uma crítica aos mitos sociais vinculados à raça negra: 

 

O que se sabe das diferenças das estruturas entre os crânios de brancos 

e negros não permite generalizações. Já houve quem observasse o fato 

de que alguns homens notáveis têm sido indivíduos de crânio 

pequeno, e autênticos idiotas, donos de crânios enormes. Nem merece 

contradita séria a superstição de ser o negro, pelos seus característicos 

somáticos, o tipo de raça mais próximo da incerta forma ancestral do 

homem cuja anatomia se supõe semelhante à do chimpanzé. 

Superstição em que se baseia muito do julgamento desfavorável que 

se faz da capacidade mental do negro. Mas os lábios dos macacos são 

finos como a raça branca e não como a preta – lembra a propósito o 

professor Boas. Entre as raças humanas são os europeus e os 

australianos os mais peludos de corpo e não os negros. De modo que a 

aproximação quase se reduziria às ventas mais chatas e escancaradas 

no negro do que no branco (FREYRE, 2003, p. 78) 

 

Em outra passagem, Freyre (2003) apresenta o mito negro da superpotência e 

sexualidade. Fruto de um analogismo entre o negro e o selvagem, o mito evidencia o 

estereótipo do negro como um povo carregado de emoção/sensibilidade, em 

contraposição à ideia de racionalidade, vinculada ao branco, e deixa clara a ideia de raça 

ligada ao primitivo, ao selvagem: 

Passa por ser defeito da raça africana, comunicado ao brasileiro, o 

erotismo, a luxúria, a depravação sexual. Mas o que se tem apurado 

entre os povos negros da África, como entre os primitivos em geral – 

já o salientamos em capítulo anterior – é maior moderação do apetite 

sexual que entre os europeus.  (...) A ideia vulgar que a raça negra é 

chegada, mais do que as outras, a excessos sexuais, atribui-a Ernest 

Crawley ao fato do temperamento expansivo dos negros e do caráter 

                                                 
7 Utilizamos o termo negro como “agregador” das definições de cor da pele de preto e pardo, conforme 

assinala Barreto (2008) e os dados classificatórios do IBGE.   
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orgiástico de suas festas criarem a ilusão de desbragado erotismo 

(FREYRE, 2003, p. 398) 

 

Por meio da citação, testemunhamos a presença de duas perspectivas próprias ao 

entendimento de raça no Brasil: raça, definida como soma de atributos compartilhados 

por um determinado grupo social; definição essa, elaborada de premissas teóricas 

importadas. Tais ideias, particularmente utilizadas no intuito de explicar e justificar as 

diferenças sociais entre os brancos e os negros, fomentaram nossa concepção sobre 

racismo.  

Entendia-se que o racismo, especificamente a partir do século XV, era 

a sistematização de ideias e valores do europeu acerca da diversidade 

racial e cultural dos diferentes povos no momento em que a Europa 

entrou, pela primeira vez, em contato com eles. Nesta perspectiva, o 

surgimento de racismo era considerado fruto do conceito de raça, 

termo que, etimologicamente, vem do italiano razza; este, por sua vez, 

tem origem no latim ratio e significa categoria e espécie, sentido 

utilizado pelo famoso naturalista sueco Carl Van Linné (1707 a 1778) 

para classificar as plantas em 24 classes ou raças. (MOORE, 2012, p. 

18) 

 

O pensamento racista, durante o período da “corrida para a África”, tem  por  

finalidade convencer a opinião pública de que o sistema de exploração é uma relação 

natural entre raças. Com o término da escravidão, as ideologias raciais passam a vigorar 

de maneira profunda. A categoria de “raça” condiciona as interpretações de racismo e os 

projetos científicos, no propósito de ajudar a solucionar conflitos internos na Inglaterra 

e nos EUA - “especialmente, na Inglaterra onde os direitos dos ingleses não foram 

substituídos por uma nova orientação política que pudesse ter proclamado os direitos do 

homem” (ARENDT, 2012, p. 258). Esses países foram os primeiros a lidar com a 

questão de raça na política prática.  

A abolição da escravatura na Inglaterra, em 1843, e a discussão que precedeu à 

Guerra Civil Americana encontraram solo fértil nas várias doutrinas das quais se 

originaria o racismo científico. A primeira delas foi representada pela poligenista – 

citada no início deste trabalho – corrente que fortalecia uma interpretação biológica do 

comportamento humano, negava qualquer relação entre as raças humanas e representava 

a Biblía como um livro de piedosas mentiras. O poligenismo isolou todos os povos. 

Devido a ideia de que as diferenças humanas constituíam “espécies diversas”, tipos 

específicos não redutíveis, o poligenismo quebrou os elos entre os homens;   

promovendo, com isso, campanhas contrárias ao casamento interraciais. 

(...) ajudou a evitar casamento inter-raciais nas colônias e a promover 

a discriminação contra indivíduos de origem mista, que, segundo o 

poligenismo, não são verdadeiros seres humanos, pois não pertencem 



 

 

 

23 

a raça alguma; ao contrário, cada homem “misto” é uma espécie de 

monstro porque nele “cada célula é o palco de uma guerra civil. 

(AREDNT, 2012, p. 258) 

 

A influência do poligenismo sobre a ideologia racial foi considerável, mas coube à 

teoria da evolução das espécies de Charles Darwin  tornar-se o fundamento de diversas 

teorias raciais. O livro de Charles Darwin, A origem das espécies, fez com que um novo 

e importante paradigma ganhasse as discussões raciais: o evolucionismo. Os conceitos 

básicos da obra de Darwin foram transferidos para análise do comportamento dos 

homens em sociedade: “Conceitos como ‘competição’, ‘seleção dos mais fortes’, 

‘evolução’ e ‘hereditariedade’ passavam a ser aplicados aos mais variados ramos do 

conhecimento (...)” (SCHWARCZ, 1993, p. 73). A partir de então, o conceito de raça 

ultrapassou os problemas estritamente biológicos, adentrando questões de cunho 

político e social. Na política, essa teoria significou uma base de sustentação para 

pensamentos conservadores e para a explicação do domínio ocidental, “mais forte e 

adaptado” (HOBSBAWM, 1977 e 1987; NÉRÉ, 1975; TUCHMAN, 1990 apud 

SCHWARCZ, 1993, p. 74). 

No pensamento social, o darwinismo levantou a questão da mestiçagem racial. Para 

os teóricos da época, os mestiços personificavam a “degeneração” e a miscigenação era 

um fenômeno a ser evitado a qualquer custo pelos homens. Broca (1864), Gobineau 

(1816) e Le Bon (1902) advogavam interpretações opostas em torno deste tema, e ao 

mesmo tempo, tinham um ponto em comum: as relações interracias deveriam ser 

evitadas a qualquer custo.  Broca comparava os mestiços à mula, acreditando que assim 

como as mulas os mestiços não eram férteis. Gobineau e Le Bon acreditavam na 

extrema fertilidade dos mestiços e que seus descendentes herdariam inevitavelmente as 

características mais negativas das raças em cruzamento.  

Bastou que se minimizassem os reais conceitos da teoria de Darwin para que  

poligenistas e deterministas tratassem de pensar na utilização desses conceitos em 

termos de experiências nacionais. O darwinismo forneceu às “teorias das raças” ou ao 

“darwinismo social” uma nova perspectiva: enaltecer a existência de “tipos puros” e 

compreender a mestiçagem como erro político e social. As teorias das raças ou 

darwinismo social apresenta três proposições: condenação ao cruzamento racial;  

divisão do mundo entre raças corresponde a uma divisão entre culturas; preponderância 

do coletivo étnico no comportamento do sujeito. Esse saber sobre as raças desencadeou 

a eugenia;  a possível eliminação das raças inferiores e a intervenção na reprodução das 

populações. O termo eugenia, fundado por Francis Galton,  pretendia  realizar a 
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“limpeza racial” através da proibição de casamentos interraciais e a incidência de 

severas restrições sobre alcoólatras, epilépticos e alienados. Desta forma, eles “(...) 

visavam, segundo essa ótica, a um maior equilíbrio genético, ‘aprimoramento das 

populações’”, ou a identificação precisa “das características físicas que apresentavam 

grupos sociais indesejáveis” (GALTON, 1869/1979, apud SCHWARCZ, 1993, p. 79).  

O movimento da eugenia incentivou a administração científica e racional da 

hereditariedade, introduzindo novas políticas sociais de intervenção sobre as relações 

sociais. Os teóricos acreditavam que o bom desenvolvimento de uma nação seria o 

resultado de uma construção “racial pura”. Gobineau (1816) afirmava que o apuro racial 

levaria os sujeitos rumo à civilização e que a evolução social estava nas sociedades 

“puras” que não apresentavam hibridação racial. As teorias raciais irão propor uma 

releitura da história dos povos, através de quatro grandes representantes: Renan, Le 

Bon, Taine e Gobineau, os quais usarão a interpretação do darwinismo social  na 

conclusão de teorias racistas.  

Para E. Renan (1823) existiriam três grandes raças – branca, negra e amarela – 

específicas na origem e no desenvolvimento. Os grupos negros, amarelos e 

miscigenados seriam povos inferiores, pois seriam seres incivilizáveis, não perfectíveis 

e não suscetíveis ao progresso. Já Gustave Le Bon (1902), correlacionava raças 

humanas a espécies animais. Acreditava que os homens  assim como os animais se 

originam de várias espécies diferentes. “Baseando-se em critérios anatômicos, como a 

cor da pele, a forma e capacidade do crânio, é possível estabelecer que o gênero humano 

compreende muitas espécies separadas e provavelmente de origem muito diferente.” 

(LE BON, 1902, p. 209 apud SCHWARCZ, 1993, p. 82). Outro grande teórico das 

teorias das raças foi  H. Taime (1828-93), responsável pela transformação da ideia de 

raça no final do século XIX. O conceito de raça, entendido como noção biológica, passa 

a equivaler à ideia de nação.  Taime deixava o debate mais complexo ao introduzir um 

determinismo mais abrangente.  

O conde Gobineu formulava suas teorias a partir da degeneração das raças. 

Partidário de um determinismo racial absoluto e adepto da inscrição da vontade do 

indivíduo, previa a impossibilidade do progresso para algumas sociedades compostas 

por “sub-raças mestiças não civilizáveis” (SCHWARCZ, 1993, p. 83) As ideias de 

Gobineu adotadas por países com um grande número de mestiços, lhes serviu  para 

explicar o atraso ou uma possível inviabilidade da nação. De acordo com o conde 

Gobineu, “o resultado da mistura é sempre um dano.” (Idem, 1993, p. 93), de modo que 
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não se poderia esperar muito de certas “raças inferiores” e nem havia a necessidade de 

temê-las.  

Essas doutrinas do século XIX foram importantes, segundo Arendt (2012), na 

formação das nações. As bases científicas naturalizavam as diferenças com o objetivo 

de estabelecer rígidas separações entre as características físicas e atributos morais. 

Dessa forma, o discurso científico que explicava as diferenças entre os grupos humanos, 

também buscava o distanciamento dos dogmas religiosos, servindo como legitimador do 

imperialismo europeu e possibilitando a hierarquização da humanidade, de forma que o 

homem branco ocupasse o topo da evolução da espécie. No Brasil essas ideias tiveram 

ampla difusão. A forma como os intelectuais brasileiros introduziram o racismo 

científico no pensamento nacional mostra como o modelo racial serviu para explicar as 

hierarquias e diferenças.  

   

1.1.2 O racismo fenotípico 

Segundo Carlos Moore (2012), fenótipo é o grupo de caracteres visíveis, tais 

como a cor da pele, do cabelo ou dos olhos, os formatos do nariz ou dos lábios. Para o 

teórico, foi por meio de conflitos e embates entre grupos diversos, portadores de 

caraterísticas fenotípicas diferentes, que o racismo se estruturou.  

(...) o racismo não se estrutura em torno do conceito biológico de raça, 

nem a partir da escravização dos africanos, mas sim a partir de um 

dado universal inegável: o fenótipo; e têm uma profundidade histórica 

maior que os 500 anos e mais da hegemonia ocidental sobre o resto do 

mundo. (MOORE, 2012, p. 14) 

 

Cheik Anta Diop8, cientista senegalês, insere o racismo fenotípico nos primeiros 

códigos civilizatórios da Antiguidade, há 4 mil anos - “teria ocorrido, em épocas 

longínquas, graves conflitos entre povos melanodérmicos (negros) e leucodérmicos 

(brancos) nas regiões onde eles conviveram” (DIOP, 2012, p. 15). Esses conflitos em 

torno da posse dos recursos básicos de sustentação eram permanentes e implicavam a 

atribuição de características morais distintas aos de pele clara e aos de pele escura. Sua 

supressão na memória da Humanidade fez nascer a ideia equivocada de que o racismo é 

fruto exclusivo da escravidão dos africanos pelos europeus.   

Por conta de sua precocidade como instrumento regulador das relações humanas 

e manejo das caraterísticas físicas a serviço dos interesses da modernidade capitalista, 

                                                 
8 DIOP, Cheik Anta. Civilisation ou Barbarie: Anthropologie sans Complaisance. Paris: Présence 

Africaine, 1981. 
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Diop (2012) insiste na importância em se reconhecer o fenótipo como um fator de 

conflito ainda em vigor.   

Ao longo da história, é o fenótipo que tem sido o problema; não 

devemos perder este fato de vista. O fenótipo corresponde a uma 

realidade, pois a aparência física é uma realidade. (...). É esse tipo de 

relação que tem desempenhado um papel na história. (Idem, 2012, p. 

132) 

 

  Diop (2012) considera como incontestáveis, os confrontos baseados no 

fenótipo.  

Neste mundo, percebemos primeiro o que é diferente de nós. Nas 

relações sociais humanas e históricas só percebemos o fenótipo. (...). 

Desde o início dos tempos até o limiar do século XIX, todas as 

relações históricas e sociais da Humanidade foram relações étnicas 

baseadas no fenótipo. Nenhuma outra explicação faz sentido no 

movimento geral da história se subtraímos esse fato. (MOORE, 2012, 

p. 132 apud Idem, ibidem, p. 368)  

 

Caberia reputar Cheik Anta Diop (2012) como o cientista que isolou a 

importância do fenótipo no processo de compreensão do racismo, e como aquele que 

resgatou a primazia histórica dos negros. Em total oposição ao discurso imperialista, o 

senegalês recolocou em debate o fato pouco difundido de que os egípcios eram negros, 

desmantelando a hierarquização fenotípica e cultural alegada pelos europeus. O 

silenciamento em torno dessa questão, argumenta Diop, contribuiu para que os negros 

se tomassem por meros coadjuvantes históricos, mesmo em seu continente de origem. 

Nesse sentido, o papel dos povos negros foi ressignificado. Diop os registra como 

descendentes da primeira manifestação civilizatória ocidental, o Antigo Egito, (REIS, 

2010). 

Mais que negar ou validar a teoria de Diop (2012) pertinente a um racismo 

fenótipo de extensa duração, deve-se matizá-la e combiná-la com outras teorias que 

buscam compreender o surgimento e o desenvolvimento do racismo contemporâneo. 

Neste sentido, a preferência e exaltação a certos caracteres fenótipos – cabelo liso, pele 

e olhos preferencialmente claros -  os quais ao longo de anos colocaram no topo da 

pirâmide os brancos, ajuda a compreender como surgiu e se desenvolveu uma 

pigmentocracia entre os não-brancos. Quanto mais clara a pele do sujeito, menos atos 

discriminatórios ele sofrerá; quanto mais pigmentada a sua pele, tanto mais facilmente 

ver-se-á excluído e vítima passível de racismo.   

As campanhas e conquistas dos chamados povos arianos, sino-nipônico-mongóis 

e semitas da Antiguidade trouxe a percepção de grupos humanos fenotipicamente 
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diferentes. Na Modernidade, segundo Moore (2012), o fenômeno, inaugurado pelos 

europeus, se consolida com o tráfico negreiro no Oceano Índico (séc IX), a partir da 

escravidão no Oriente Médio e, posteriormente, se dissemina com o tráfico negreiro no 

Oceano Atlântico (séc XVI). Com isso, faz-se necessário proceder um enfoque histórico 

na conceituação do racismo, e entendê-lo como fenômeno de ordem histórica, focado na 

conquista de recursos, territórios e poder.  

Para Moore (2012), até os séculos XVIII e XIX, as relações raciais moviam-se 

em torno de critérios fenotípicos e pigmentocráticos.  Critérios esses que asseguravam a 

submissão e a exclusão essenciais à dinâmica de poder do período. Essa ordem 

sociorracial, cunhada a partir da tonalidade da pele, será o ponto de partida e a base de 

um sistema pigmentocrático adequado a critérios de classe da sociedade.   

No plano concreto, a estrutura de classes de uma sociedade 

pigmentocrática obedece a um sistema de rank, em que linhagem e 

estirpe se confundem com as diferenciações fenotípicas: cor da pele, 

texturas dos cabelos, formas dos lábios e do nariz, entre outras 

características que normatizam tanto o comportamento quanto o 

“lugar” social de cada um (MOORE, 2012, p. 202). 

 

Diferenciações sociais, estabelecidas a partir de critérios de pigmentação da pele 

e feições, podem ser analisadas como decorrências lógicas do ambíguo processo de 

cooptação e de extermínio a longo prazo da miscigenação, - uma vez que os “novos 

integrantes” da imensa população dos fenotipicamente diferentes, naturalmente se 

sentem impelidos a reforçar os dispositivos do segmento minoritário dominador.   

No Brasil, os critérios físicos do racismo fenotípico sustentam uma rede 

complexa. A escala de gradação fenotípica, que vai do cromatismo da pele mais clara 

(branca) à pele mais escura (negra), apresenta diversas variações. Tendo por perspectiva 

o mito das três raças em que se ancora o povo brasileiro: o índio, o branco e o negro, e 

que raça, no contexto brasileiro, representa “cor”, e que tonalidade de pele pode – para 

alguns cidadãos – servir de etiquetação social e com isso determinar a situação 

econômica da pessoa no extrato social, observa-se que o entendimento do racismo 

fenotípico no país requer um aprofundamento maior na forma de pesquisas acadêmicas.  

Uma leitura sobre o racismo fenotípico brasileiro requer se debruçar sobre o 

processo de mestiçagem. O assunto adquire extremo valor na contextualização do que é 

ser “negro” no Brasil, tendo em vista que é a tonalidade da pele o que vai “determinar” 

a inclusão ou exclusão nos grupos sociais.  O processo de miscigenação, à medida que, 

porventura, tenha mascarado o racismo em sua face mais cruel, desencadeou uma leitura 

singular sobre o racismo no Brasil. 
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Em finais do século XIX, os viajantes que davam entrada no país à procura de 

espécimes de flora e fauna assistiam com certa estranheza ao “festival de cores” 

(Airmad, 1888) que a sociedade brasileira lhes apresentava. O pesquisador Louis 

Agassiz (1868) assim retratou o seu incômodo diante desta “sociedade de raças 

cruzadas” (Romero, 1895):   

(...) que qualquer um duvide dos males da mistura de raças, e inclua 

por mal-entendida filantropia, a botar abaixo todas as barreiras que as 

separam, venha ao Brasil. Não poderá negar a deterioração decorrente 

da amálgama das raças mais geral aqui do que em qualquer outro país 

do mundo país do mundo, e que vai apagando rapidamente as 

melhores qualidades do branco, do negro e do índio deixando um tipo 

indefinido, híbrido, deficiente em energia física e mental.  

(SCHWARZ, 1993, p. 17)  

 

Encarado pelos viajantes como um processo que contribuía para o atraso ou 

possível inviabilidade da nação brasileira, o cruzamento racial no Brasil, a “harmonia” 

que vicejava entre raças tão “diferentes” e suas consequências, serviram de temas a 

cientistas americanos, europeus e brasileiros. 

A incorporação dos estudos raciais europeus no Brasil ocorreu em paralelo ao 

desmantelamento do sistema de escravidão no país. Em 1871, foi promulgada a lei que 

considerava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de então. O ano 

de 1871 torna-se ano-chave no processo de abolição. A década de 70 permitiu 

vislumbrar a concessão de liberdades aos negros; ao mesmo tempo, com a finalidade de 

manter fixas as hierarquias internas e fornecer as devidas explicações relativas às 

desigualdades sociais, ganhava contorno um novo discurso racial brasileiro, apoiado em 

teorias e doutrinas racistas europeias.  

Na formulação desse novo discurso racista, os intelectuais brasileiros constroem 

um “arranjo”: tanto incorporam teorias estrangeiras que condenam o cruzamento racial 

(o mestiço), quanto admitem a possibilidade de embranquecer o país através da 

miscigenação (SCHWARCZ, 1993, p. 25).  

Doravante, irão se mover nos incômodos limites que os modelos em oposição 

lhe deixavam: a aceitação das teorias estrangeiras que condenavam o cruzamento racial 

e o incentivo à miscigenação. Os modelos externos não atendiam às demandas 

nacionais; retratavam, apenas, como apontado pelo teórico brasileiro Nelson Werneck 

Sodré (2015), as solicitações e as demandas políticas e econômicas dos países 

estrangeiros. 
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             Dessa maneira, fez-se pairar sobre os estudiosos brasileiros, sabedores da 

negativa estrangeira ao cruzamento racial, uma má consciência na adoção dessas 

doutrinas que lhes pareciam tão necessárias. Assumiam como suas, as teorias raciais 

estrangeiras, sem omitir o caráter eugênico que lhes justificava; simultaneamente 

conferiam ao processo de miscigenação como uma realidade estabelecida no país. Na 

verdade, tratava-se de uma miscigenação vertical e unilateral, imposta ideológica e 

culturalmente pelo segmento dominador, visando ao “embraquecimento” do Brasil.  

Silvio Romero (1815-1914) foi um dentre outros autores que, ao final do século 

XIX e início do XX, se dedicou a pensar as relações entre raça, cultura e nação. Romero 

foi um fiel seguidor do determinismo racial. Acreditava no poligenismo como uma 

verdade tão absoluta quanto a propalada igualdade racial.  Com posição, por vezes, 

ambígua, dizia que de nada adiantava discutir se o panorama brasileiro era bom ou ruim, 

pois um fato era irrevogável: o país era composto de mestiços. Se tal fenômeno não era 

novo; naquele momento, porém, era mais intenso e flagrante. Dessa forma, era preciso 

refletir e propor soluções. O tão sonhado “embranquecimento” exigia que melhor se 

conhecesse o país em seu passado.  

 Sem maiores aprofundamentos nos estudos desenvolvidos por Silvio Romero, 

vale ressaltar a predileção do pesquisador pelos temas da mestiçagem e da importância 

na junção da antropologia com o direito (SCHWARCZ, 2012). 

Dentre outros intelectuais brasileiros apontados pelos autores Renato Ortiz 

(1989), Roberto Ventura (2000), Claudia Matos (2007) e Lilia Schwarcz (2012) que 

intensificaram o debate da mestiçagem, nas últimas três décadas do século XIX, 

encontram-se: Euclides da Cunha, que, em razão das misturas de raças completamente 

diversas, julgava a mestiçagem extremada um retrocesso, oscilando em considerar o 

mestiço uma coisa positiva ou um desequilíbrio; Francisco José de Oliveira, que 

acreditava em um tipo brasileiro, embora visse a mestiçagem apenas como uma fase 

para limpeza do país do fenótipo negro; João Batista Lacerda, defensor do 

branqueamento e diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que acreditava na 

extinção natural dos negros e dos mestiços, como afirma em artigo publicado “É lógico 

supor que, na entrada do novo século, os mestiços terão desaparecido no Brasil, fato que 

coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós” (SCHWARCZ, 193, p. 25).   

Resta ainda, Nina Rodrigues, médico famoso da Escola da Bahia, adepto das 

teorias raciais europeias e americanas, que acreditava ser a miscigenação extremada, 

sinal e condição de degenerescência. O médico baiano conferiu às raças o estatuto da 
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realidade estanque, não passível de cruzamento racial. Para ele toda hibridação racial 

ocasionaria degeneração. Com base em sua visão extremada e pessimista, Rodrigues 

escreveu Africanos no Brasil, livro no qual pretendia recuperar a importância das 

populações negras brasileiras. Em finais do século XIX e início do século XX, o médico 

passou a desenvolver estudos que relacionavam a criminalidade à mestiçagem, 

escrevendo Mestiçagem, degenerescência e crime, em que ficava demonstrado o perigo 

da mestiçagem.   

Foi nesse período que os intelectuais brasileiros passaram a considerar uma outra 

forma de embranquecer o Brasil. As teorias sobre miscigenação, que por ora pairavam 

no ambiente nacional, continham um certo pessimismo – previam um branqueamento a 

perder de vista e a falência da própria nação.  Tornou-se evidente que o cruzamento das 

raças não garantia o “branqueamento” da sociedade -  os descendentes nem sempre 

eram brancos, e sim mestiços, tidos na conta de retrocessos. Foi no ano de 1930 que o 

jogo se inverteu: a ideia de embranquecer a população por meio das teorias 

deterministas é abandonada. A miscigenação torna-se processo de valorização da 

cultura - os mestiços são alçados de desprezados a ícones e símbolos da identidade 

nacional  

Para além do debate intelectual, tudo leva a crer que, a partir dos anos 

1930, no discurso oficial ‘o mestiço vira nacional’, ao lado de um 

processo de desafricanização de vários elementos culturais, 

simbolicamente clareados. Esse é o caso da feijoada, naquele contexto 

destacada com um ‘prato típico da culinária brasileira’. A princípio 

conhecida como ‘comida de escravo’, a feijoada se converte em ‘prato 

nacional’, carregando consigo a representação simbólica da 

mestiçagem. O feijão (preto ou marrom) e o arroz (branco) remetem 

metaforicamente aos dois grandes segmentos formadores da 

população. A eles se juntam os acompanhamentos – a couve (o verde 

das nossas matas), a laranja (a cor de nossas riquezas). Temos aí um 

exemplo de como elementos étnicos ou costumes particulares viram 

matéria de nacionalidade (SCHWARCZ, 2012, p. 52) 

 

Ao incorporar o mestiço como símbolo da sua cultura, o país buscava construir 

modelos que incorporassem os negros e que camuflassem qualquer discurso racista 

existente.  Assim, visando mostrar-se ao mundo como um país de negros e mestiços, o 

censo demográfico de 1900 retirou o quesito “cor” das pesquisas (IDEM, 2012, p. 97), 

embora nos censos anteriores - 1872, 1890, 1900, 1920, 1940, 1950, 1970 e 1980 – 

tenha sido utilizado esse quesito. A exclusão só ocorreu nas pesquisas de 1900, 1920 e 

1970. 
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 Vale ressaltar a importância do censo demográfico de 1970 que constatou as 

diversas gradações fenotípicas brasileiras. Por meio desse estudo, chegou-se a um 

melhor entendimento de como o brasileiro se autodefine e de quanto as definições da 

cor da pele eram importantes no entendimento do racismo fenotípico brasileiro. 

Schwarcz (2012) lembra que essas definições de cor já prevaleciam na categorização do 

homem escravo.  

Já durante o período escravocrata fazia-se uma distinção semântica 

entre dois termos aparentemente sinônimos entre si: negro era o 

escravo cativo insubmisso e rebelde, preto era o cativo fiel. É isso que 

mostra a notícia que foi veiculada no jornal Correio Paulistano em 

1886, que altera como os termos se correspondessem a realidades 

distintas: ‘Certo dia o preto João Congo, estando tranquilamente a 

trabalhar na fazenda de seu senhor, notou que dois negros fugidos se 

aproximavam e que logo foram dizendo: - ‘Sai dessa vida, preto 

velho, ela não serve para ti”. Ao que o preto leal reagiu: - ‘Eu é que 

não vou ficar andando de par a par tal qual negro quilombola. ’ Ao 

que os negros irados disseram: - ‘Então, preto covarde, tu vais é 

morrer’  (Idem, 2012, p. 98) 

 

 

A partir desse relato, pode-se levantar a hipótese de que as denominações - 

negro, preto, morena clara, morena escura - são formas de discriminação formuladas por 

meio da tonalidade da pele, pois conduzem à classificação das pessoas em uma 

determinada esfera social, atestando seu poder de influência no processo de exclusão 

racial. De acordo com Oracy Nogueira (1998), o Brasil reproduz um preconceito de 

marca em oposição ao preconceito de origem. Sem consideração aos antepassados, o 

sujeito, quase de imediato, é classificado com base em seu formato de rosto, tipo de 

cabelo e cor da pele.  

Visando compreender o sistema brasileiro, o IBGE, em 1976, após a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), enumerou 136 tonalidades de pele 

apontadas entre a população brasileira. A tabela foi denominada “Aquarela do Brasil”9 

(figura 1). Diferentemente do censo atual, cujos critérios de definição de raça/cor 

referentes à ordenação classificatória - branca, preta, parda, amarela e indígena - são 

oferecidos de antemão ao entrevistado – conforme o mapa de “Distribuição de cor e 

raça10 2013” do IBGE -  a pesquisa Pnad permitiu aos brasileiros uma autodefinição 

livre, formatando uma aquarela, a aquarela do Brasil. 

                                                 
9 A tabela denominada “Aquarela do Brasil” foi extraída do livro “Nem Preto Nem Branco, Muito Pelo 

Contrário: Cor e Raça na Sociedade Brasileira” (2012, p. 100) 
10 O Mapa de “Distribuição de cor e raça” se encontra disponível no seguinte link: http:/.ibge.gov.br /. 

Acessado: 6 de Jan. de 2017 
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A pauta abrangia entender o sistema classificatório brasileiro; a maneira como o 

cidadão brasileiro se auto define; a influência do processo de miscigenação nessa 

autodefinição; o modo como a cor passou a determinar o status econômico do brasileiro 

 

 
Figura 1 – Tabela Aquarela do Brasil 

 

Fonte: Schwarcz (2012) 
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Figura 2 - Mapa Distribuição da população por cor e raça - 2013 

 

Fonte:  IBGE 

 

Observado o tempo decorrente de 41 anos da pesquisa (Pnad), a tabela “Aquela 

do Brasil” ajudou a compreender o sistema fenotípico brasileiro ao longo do tempo. Por 

meio da “Aquarela do Brasil”, percebe-se os padrões pouco convencionais de 

autodefinição dos brasileiros, expressões típicas de décadas atrás, ainda usadas nas 

conversas informais, tais como: Burro quando foge (34), Morena clara (89), Morena 

escura (93), Russo (126), Retinto (121), Sarará (129), Pouco clara (112). Ou o exotismo 

mais declarado na representação das nomeações de pele, conforme os exemplos:  

Laranja (67), Lilás (68), Meio preta (89), Mista (83), Verde (135), Vermelho (136) 

Bugrezinha-escura (33). 

 O grande número de variadas definições em torno dos termos “morena” (17) e 

“branca” (10), levam à hipótese de que as diversas denominações de morenice e 

brancura, decorrência do processo de mestiçagem, dificultam linhas de cores mais 

nítidas nas extremidades da escala cromática. Alguém se apresentar como moreno, 

pardo, mestiço e não negro, pode-se dizer, é estar diante de uma opção de fuga às 

representações negativas que acompanham a pele negra: pessoa subserviente, inferior, 

pobre, arruaceira e violenta. Assumir algumas caraterísticas fenotípicas associadas à 

descendência africana - cabelo crespo, nariz chato, e se auto definir como “negro” -  em 

um país onde raça significa cor, e cor significa classe social, - soa, em alguns casos, 

como um ato político. Raramente se relata de um sujeito de pele branca e caraterísticas 

fenotípicas europeias se apresentar como negro. Ou, devido a ascendência familiar, um 

branco descendente de avós ou pais negros se dizer negro.  Seu tom de pele é branco e 
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este é o sinal que o define. Entretanto veem-se pessoas de traços negróides e pele 

escura, se auto definirem como de pele morena clara ou quase branca. Reconhecer-se 

negro e assumir seus traços negroides torna-se em alguns casos uma posição política e 

uma forma de luta contra o sistema racista que busca embranquecer os negros fazendo-

os sentirem vergonha em se auto definirem negros.  

A constatação da cor de um cidadão americano, porém, inclui a cor de pele dos 

seus antepassados. Aquele que descende de uma família negra (a menos três gerações), 

a despeito da aparência, é considerado negro (SCHWARCZ, 2012). No Brasil, os 

critérios de identificação são fluidos e variam de acordo com o local, a hora e a 

circunstância.  A tabela “Aquarela do Brasil” (figura 1) e seu aparato de denominações 

de cor advindas do imaginário social dos brasileiros nos ajuda a elucidar a razão de as 

pessoas “puxarem” os seus fenótipos para as tonalidades mais claras.  A cor da pele 

evidencia o “pedigree”, e proporciona acesso mais fácil aos direitos fundamentais da 

educação, saúde, segurança e lazer.  

A sociedade brasileira, segundo Neusa Souza (1990), tornou paralelas a cor da 

pele e a posição social; a graduação social e graduação econômica; o prestígio e a 

bagagem cultural do sujeito. Ao transformar o africano em escravo essa sociedade 

definiu o negro como raça, demarcou sua posição na sociedade, construiu os padrões de 

relações entre brancos e negros e marcou a representação do negro como socialmente 

inferior devido à sua pele. Um sistema classificatório de cor/raça, como tal, que 

ultrapassa o campo biológico e adentra a questão social, a cultura e o quesito 

econômico, pode ser definido como algo bastante complexo.  

Exercício árduo esse o de determinar o racismo brasileiro ou demarcar a atuação 

do racismo fenotípico. Em terra de definições imprecisas quanto à tonalidade da pele, 

como falar de racismo fenotípico? Ou construir um entendimento do que é cor, em país 

no qual “cor” é vocábulo para classificação social? Determinar o racismo fenotípico em 

lugar onde o negro se apresenta como branco? Precisar a cor, se o sujeito 

“embranquece” quando ascende economicamente, e “empretece” quando desce? Por 

aqui, ninguém se define preto ou branco para sempre.  Caberá ao ambiente definir -lhe a 

cor.  

1.1.3 Releituras do pensamento racial brasileiro 

 

Segundo Kabengele Munanga (2009), o pensamento racial brasileiro se divide 

em três grandes correntes. A primeira corrente, que tem início em fins do século XIX, 
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reputava os negros como uma categoria racial inferior e considerava a miscigenação um 

fenômeno a ser evitado. Para alguns de seus membros, o processo de mestiçagem 

implicava a geração de “raças inferiores”, o que levaria ao declínio da civilização. 

Outros, contrariamente, defendiam o branqueamento de toda a população e, 

consequentemente, a eliminação do sangue “inferior” do negro, a médio e longo prazo, 

por meio da hibridação das raças. “Assim, seria resolvida a questão da formação da 

identidade nacional, considerada problemática devida à pluralidade racial e étnica” 

(MUNANGA, 2009, p. 15) 

Esse debate cai em declínio na década de 1930, com a entrada em cena da 

corrente dos culturalistas. Gilberto Freyre, um de seus principais representantes, em sua 

obra Casa Grande & Senzala estabelece novos contornos ao negro brasileiro e à sua 

cultura, destacando-lhes a importância na construção do processo cultural do Brasil - o 

extenso vocabulário negro, adotado de modo geral -   “(...) cafuné, lubambo, mulambo, 

caçula, quitute, mandinga, moleque, camundongo, munganga, cafajeste, quibebe, 

quengo, batuque, banzo, mucambo, banguê, bozô, mocotó, bunda, zumbi, vatapá, 

caruru, banzé, jiló, mucama, quindim, catinga (...) (FREYRE, 2003, p. 417)” - e a 

relação das escravas com os senhores da Casa Grande e com os filhos destes que 

aparece romantizada pela visão do autor.  

A obra de Gilberto Freyre exaltava a convivência harmoniosa entre mestiços, 

negros, brancos e índios, propagava a ideia da “democracia racial”. Deixa de lado, 

porém, a circunstância de que o processo de miscigenação brasileiro visava ao 

embranquecimento da população e à extinção dos negros. Omite também a distinção de 

valor conferida aos mestiços cuja tonalidade da pele se aproximava da pele branca, em 

detrimento daqueles de pele escura, vistos como negros.   

Os anos de 1930 enfatizam a ideia do mito da “democracia racial” e marcam a 

transformação do mestiço em ícone e símbolo de identidade. Elementos negros, 

anteriormente proibidos, são inseridos na construção dessa identidade: o samba11, a 

capoeira, o candomblé, a comida e o futebol. Para o resto do mundo, o Brasil é o país do 

                                                 
11 Vale ressaltar que antes da cultura negra tornar-se símbolo da identidade nacional, elementos negros 

foram perseguidos, reprendidos, proibidos e achincalhados. Como a capoeira que em 1890, é incluída no 

Código Penal como atividade criminosa sendo legitimada, somente, em 1937. O samba foi outro elemento 

perseguido e marginalizado.  Antes de se tornar a canção exportação brasileira, a “dança de preto” 

precisou se esconder com medo da repressão policial. A redenção só acontece em 1930, quando o samba 

ganha as ruas e os desfiles passam a ser oficialmente subvencionados a partir de 1935.  Da mesma 

maneira, os atabaques do candomblé só puderam ser tocados sem nenhuma interferência policial, a partir 

de 1938. O futebol também sofreu represália, apesar de ser uma criação inglesa, no Brasil foi associado 

ao negro a partir de 1923, por causa da equipe criada pelo time Vasco da Gama que apresentava jogadores 

negros. Outro dado importante dos anos 30, foi a criação do Dia da Raça em 30 de maio de 1939 com 

objetivo de exaltar a tolerância de nossa sociedade.   
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multiculturalismo, “o Brasil seria o único país do mundo em que não existiriam os 

preconceitos, a discriminação e a segregação raciais (...)” (MUNANGA, 2009, P. 15). 

Neste processo de reconstrução do Estado, o Brasil torna-se um interessante caso 

de harmonia étnica, visto que nenhum conflito racial ou regional se “manifesta” no país, 

ou pelo menos, mereça destaque nas manchetes dos jornais. No período após a Segunda 

Guerra, a comunidade internacional, abalada pelas atrocidades de um genocídio 

ocorrido em nome de diferenças raciais, começa a conjecturar a possibilidade de um 

país onde as “raças” convivessem em camaradagem. O Brasil encabeça a lista como um 

exemplo de harmonia racial.  

Na visão do século XIX, o Brasil, como nação extremamente miscigenada, foi 

considerado um país sem possibilidade de crescimento e avanço, dado que teorias e 

doutrinas norte americanas e europeias da época viam o cruzamento racial como um 

processo degenerativo. Em 1950, o país miscigenado e sem perspectiva torna-se um 

modelo de pacificidade e objeto de estudo de pesquisadores internacionais.  

Nesse ano de 1950, uma equipe de pesquisadores patrocinados pela Unesco dá 

início a um projeto de estudo acerca das relações raciais no Brasil.  De acordo com Lilia 

Schwarcz (2012): “Da parte da Unesco havia, portanto, a expectativa de que os estudos 

fizessem um elogio da mestiçagem e enfatizassem a possibilidade do convívio 

harmonioso entre etnias nas sociedades modernas” (Idem, 2012, p. 69). Alguns 

intelectuais brasileiros, como Costa Pinto, no Rio de Janeiro, Roger Bastide e Florestan 

Fernandes, em São Paulo, se engajaram ao processo. No desenrolar do projeto, porém, 

percebe-se, a seguinte problemática: os negros na sociedade brasileira não ascendiam 

(D’ADESKY, 2001). Levanta-se a possibilidade, em consonância com os dados da 

pesquisa, de que o não crescimento dos negros se devesse à presença de preconceito 

racial.  Conclui-se que a harmonia, objeto de exaltação entre os intelectuais, não se 

fundamentava.   

A pesquisa fez perceber que a democracia racial brasileira camuflava a 

existência do racismo, implantado, pode-se dizer, desde o primeiro momento em que os 

negros desembarcaram no Brasil e ativo, embora escamoteado sob diversas formas, até 

os dias de hoje “(...) silêncio não é sinônimo de inexistência, o racismo foi aos poucos 

reposto por aqui primeiro de forma ‘científica’, com base no beneplácito da biologia, e 

depois pela própria ordem do costume” (SCHWARCZ, 2012, p. 79). 

 Os apontamentos referentes ao estudo da Unesco irão originar a terceira 

corrente do pensamento racial brasileiro. Formulada após o aprofundamento dos 
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resultados da pesquisa da Unesco, em 1980, a terceira corrente vai de encontro à ideia 

de “democracia racial”. Se, em seu início, a questão racial atrelada ao discurso científico 

justificou a separação entre brancos e negros; agora, sob a nova direção da terceira 

corrente, esta fará a distribuição dos indivíduos em diferentes posições de classe, 

alinhando-os conforme estejam mais próximos aos padrões raciais. Na visão da terceira 

corrente, o racismo na sociedade brasileira é uma mescla das categorias de raça e de 

classe, com vestígios do passado escravagista, que ainda vigora no inconsciente e no 

imaginário brasileiro. 

Pode-se afirmar que os dados estatísticos das análises de Florestan Fernandes 

(1969) permitiram a desmistificação da ideia de “democracia racial”. Por meio do censo 

de 1950, o sociólogo averiguou concentrações raciais de privilégios e diferenças 

regionais (presença de uma grande quantidade de negros e mulatos no Nordeste).  A 

pesquisa revelava a concentração de privilégios, que apoiada em um sistema de 

hierarquia social, introduzia gradações de prestígio com base em critérios de tonalidade 

da pele, educação formal, localização regional, gênero e origem familiar (SCHWARCZ, 

2012).  

Quase como uma referência nativa, o “preconceito de cor” fazia as 

vezes da raça, tornando ainda mais escorregadia os argumentos e 

mecanismos de compreensão da discriminação. Chamado por 

Fernandes de “metamorfose do escravo”, o processo brasileiro de 

exclusão social desenvolveu-se a ponto de empregar termos como 

preto ou negro – que formalmente remetem à cor da pele – em lugar 

da noção de classe subalterna, um movimento que com frequência 

apaga o conflito e a diferença.  (Idem, 2012, p. 72) 

 

O pensamento racial brasileiro integrou dois sistemas antagônicos – raça e 

classe. A junção se mostrou bastante perversa. Por si só, conforme os ditames da classe 

dominante, o sistema de classe distingue os sujeitos. O sistema de raça, por sua vez, 

separa os sujeitos a partir da cor da pele, segundo formulado pelos grupos detentores do 

poder – nesse caso, os brancos. Logo, aos negros, que sempre tiveram na sua cor a 

marca da sua inferioridade, nada restou, senão o seu rebaixamento.  Por outro lado, a 

compilação dos dois sistemas como pensamento racial acenava em direção à ascensão 

social e fazia crer ao negro que lhe cabia superar a marginalidade social e alcançar o 

“respeito” da sociedade. Os instrumentos econômicos e políticos capazes de torná-lo um 

cidadão respeitável, o capacitariam e o dignificariam a não mais sofrer práticas racistas.  

Na análise de Neusa Santos (1993), o projeto de ascensão social vem a ser o 

passaporte de acesso ao “mundo” no qual o negro é respeitado e tratado com dignidade. 

É importante ressaltar que a ascensão pretendida deve obedecer aos ditames capitalistas 
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da meritocracia, talento e capacidade de ação individual. Qualquer conquista obtida 

através de políticas de igualdade social, a exemplo das cotas raciais, merece ser 

encarada de forma depreciativa e ilegítima. A convergência desses elementos se 

apresenta ao negro como uma solução ao racismo mediada pela conquista financeira. A 

retórica da ascendência social, atualmente adotada, tenta persuadi-lo de que o 

preconceito racial é uma questão de classe e quer convencê-lo da não existência do 

racismo fenotípico. Um pensamento como esse, fragmenta-lhe a identidade, mina o 

orgulho por sua história e desmantela a solidariedade de todo o grupo.   

A história da ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de 

sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais. É a história 

da submissão ideológica de um estoque racial em presença de outro 

que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada, 

em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do 

reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. 

(SOUSA, 1993, p. 23) 

 

O discurso racista, cada vez mais, se organiza em funções simbólicas 

(valorativas e estratificado).  A violência racista ao negro persiste ao longo do tempo e 

lhe imprime consequências indeléveis - culpa e inferioridade, abalo identitário, negação 

do corpo e de sua história, profunda desvalorização, angústia, silenciamento. Adjetivar 

adequadamente o impacto do discurso do ódio racial revela-se tarefa triste e amarga. 

O tripé formulador do pensamento racial contemporâneo – meritocracia, 

“democracia racial” e classe -  à medida que sustenta as relações raciais no Brasil, 

estrutura um novo discurso racista elaborado em torno da negação do racismo fenotípico 

e da classe social. É um discurso a ser observado em situações como as “falas” em torno 

das cotas raciais. No livro Não somos racistas, o jornalista Ali Kamel, escreve que o 

problema do Brasil não é o racismo, mas o preconceito de classe. De acordo com 

Kamel, alimentamos um preconceito contra o pobre, seja este branco ou negro: “O que 

eu tenho cada vez mais claro é que, no Brasil, o maior preconceito é contra os pobres 

em geral, não contra indivíduos dessa ou daquela cor” (Kamel, 2006, p. 100). 

Em seu livro, o jornalista evidencia essa posição a partir da seguinte ilustração:  

A face mais feia da sociedade brasileira, mas que frequentemente se 

manifesta de maneira inconsciente, é o que chamo de ‘classismo’: o 

preconceito contra os pobres. Estou mais seguro de que o racismo 

decorre essencialmente do ‘classismo’. O negro que dirige um carro 

de luxo e é confundido com um motorista, e, por isso, maltratado, é 

mais vítima de ‘classismo’ do que de racismo. Uma vez desfeito o 

mal-entendido, um tapete vermelho se estende para a vítima.  

(KAMEL, 2006, p. 101) 
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Indaga-se então, a partir da exemplificação do jornalista: Uma vez alterado o 

fenótipo do personagem da história de Ali Kamel, o que acontece? Um motorista branco 

é parado por estar dirigindo uma Mercedes? Talvez em resposta às indagações, caiba 

observar o perfil socioeconômico dos detentos do sistema carcerário brasileiro12: 55% 

têm entre 18 e 29 anos; 61,6% são negros e 75,08% têm até o ensino fundamental 

completo. Atrelada a esses dados, a última pesquisa do IBGE13 verifica que metade da 

população brasileira - 54%, é constituída de negros e pardos; que os negros representam 

apenas 17,4% da população mais rica do país e que pessoas pretas e pardas têm maior 

possibilidade de viver em lares em condições precárias, sem esgoto e sem coleta de lixo, 

em relação à população branca.  

Analisando-se os dados da pesquisa do IBGE, percebe-se a população branca no 

topo da pirâmide econômica; dessa forma, homens brancos dirigem Mercedes bem mais 

comumente que homens negros.  Kamel talvez não perceba que a cor da pele no Brasil 

faz a classificação de quem é rico e de quem é pobre. Essa classificação, decorrente do 

processo histórico que povoa o imaginário social, ajuda a construir o estereótipo de 

quem é rico e de quem é pobre. No discurso imagético, o sujeito rico se apresenta como 

branco, com arcada dentária completa, traços finos e cabelo liso. Em contrapartida, o 

pobre terá pele escura, arcada dentária incompleta, traços negróides e cabelo 

desgrenhado.  

O jornalista se esquece de que o discurso social se fundamenta sobre dados 

históricos (ou na exclusão deles); assim, se um grupo social, ao longo do tempo foi 

representado como “pobre” e “inferior”, é fato que a memória coletiva lhe associará 

essas características negativas. Deve-se ter presente que o grupo social dos negros está 

desprotegido de poder e majoritariamente afastado das estruturas discursivas que 

originam o fluxo do poder. Tal como afirma Foucault, os discursos estão longe de ser 

elementos neutros ou transparentes, eles são a ligação com o poder. “(...) o discurso não 

é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

porque, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar” (FOUCAULT, 2014, 

p. 10). Daí a importância de se romper com estruturas opressoras em que os discursos 

(poder) são constituídos.  

Assim sendo, o discurso racista impõe constrangimento a toda população negra e 

viola sua cultura e sua história. O principal expoente na luta contra o racismo é o 

movimento negro. De acordo com Munanga (2015), o início do discurso antirracismo 

                                                 
12   Os dados foram extraídos do site: https: www.justiça.gov.br. Acessado em 21 de fev. 2017 
13 Dados disponíveis no site: https: www.agenciabrasiliera.ebc.com.br. Acessado em 21 de fev. 2017 



 

 

 

40 

tem como marco a criação da Frente Negra, na década de 1930. Em seu primeiro 

momento, a luta contra o racismo foi uma luta universalista que pleiteava a integração 

igualitária dos negros na cultura hegemônica dominada pelos brancos, sem considerar 

suas diferenças raciais, culturais, históricas, passadas e presentes, baseando-se somente 

na humanidade abstrata do individualismo universal. Pouco a pouco, os discursos anti-

racistas vão se alterando, até que a partir de 1970, seus militantes focados em um 

discurso de denúncia, propõem a conservação total das diferenças raciais, étnicas, 

culturais e históricas. Em suma, o movimento negro ao percorrer sua linha do tempo, 

reformula suas críticas à sociedade, e em acordo às demandas que vão surgindo passa a 

enfatizar a recuperação dos valores de origem africana, a luta contra a folclorização de 

seus elementos vivos e a tomada de consciência dos negros acerca de sua real situação 

dentro da sociedade, tendo em vista uma ação política e contra hegemônica. Uma 

atuação bem contrária ao discurso reverberado pelas mídias, principalmente pela 

televisão, que se caracteriza pela sub-representação do negro através de estereótipos, 

pelo silêncio acerca das desigualdades raciais, e pelas referências normativas da cultura 

branca ocidental.  

Segundo a análise de Ivana Bentes, o discurso propagado por certos meios de 

comunicação assujeitam as minorias e reforçam as diferenças. Esses discursos raivosos 

e de intolerância difundidos pelos meios de comunicação acabam por disseminar mais 

ódio entre os grupos sociais.  Constituem a cultura do ódiojornalismo que representa a 

oratória dos articulistas e colunistas de grupos ultraconservadores, cujo objetivo é 

espalhar medo, insegurança e ressentimento.  

Os discursos das redes sociais similarmente propagam seu efeito sobre os 

sujeitos (RECUERO, R; SOARES, P, 2013), quando reverberam na construção ou na 

afirmação de suas identidades e na reprodução de comportamento agressivo online. Os 

usuários, protegidos pelas comunidades virtuais e pelo anonimato, verbalizam todos os 

tipos de agressão. No Facebook essas ações ocorrem a partir de “grupos privados” ou 

fanpages por meio de publicações de conteúdo difamatório, comentários agressivos e 

compartilhamento de memes que incitam à violência e promovem a naturalização das 

diferenças sociais e raciais.  

Como Recuero e Soares (2013) destacaram, as redes sociais alteraram a forma 

como o sujeito se relaciona com o próximo e como ele constrói suas ideias, incluído os 

embates que acontecem nos meios digitais. No campo das mídias, analógicas ou 

virtuais, atualmente o que vigora é um racismo de tipo “declarado” e de grande 
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posicionamento político, bem diverso daquele estudado por Florestan Fernandes nos 

anos 50, onde os sujeitos tinham “preconceito de ter preconceito”. A desmedida 

visibilidade que as redes sociais concederam ao discurso racista derrubou o mito da 

“democracia racial” e a fala dos que não acreditavam no racismo, facilitou atos 

discriminatórios, promoveu o aumento da ideologia racista e, estranhamente, inverteu os 

papeis sociais de vítima e de agressor. Como no ambiente virtual nada é fixo, nem 

sempre o sujeito que denuncia situações de violência (verbal ou física) é a vítima.  

Por vezes, no ambiente das redes sociais, quando um negro reclama de uma 

piada racista ou questiona uma fala discriminatória, todo o seu discurso é deslegitimado, 

cabendo-lhe de sobra o papel de criador de conflitos. Seguem-se os defensores da 

“harmonia racial” qualificando o sujeito de “mimimi”, ou seja, aquele que reclama de 

tudo. Desse modo, a denúncia de um crime racista por parte de um negro é 

menosprezada ou desconsiderada, visto a vítima ou estar querendo arrumar confusão, ou 

estar inventando toda aquela história. Na sociedade brasileira e nos discursos virtuais – 

ou memes, o posicionamento de um negro é questionado e sua palavra colocada em 

xeque.  

O termo meme, pertencente originalmente à genética, é definido na obra de 

Richard Dawkins, O Gene Egoísta, como “substantivo que transmite a ideia de uma 

unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. (...) Pode-se, 

alternativamente, pensar que a palavra está relacionada à ‘memória’” (DAWKINS, 

2001, p. 217-218). Relacionado ao campo da Internet, meme é uma figura ou frase - ou 

ambos - compartilhada por muitas pessoas, passível de significados de toda sorte, seja 

informativo, humorístico, político, irônico e alusivo, usado para descrever ideias 

simples.   

Segundo Ivana Bentes14: 

(...) o repertório memético da direita e da esquerda, transformam 

questões complexas em evidências instantâneas, em sentimentos, 

preconceitos, caricaturas que podem ter apenas um efeito irônico e 

cômico ou podem, em uma campanha política ou de difamação, serem 

devastadores e destruir reputações, campos e a credibilidade de grupos 

inteiros. (BENTES, 2016) 

 

A citação acima denuncia o potencial dos memes em disseminar sentimentos e 

conflitos entre grupos. Os discursos enxutos dos memes, por meio de cliques, likes e 

compartilhamentos, proliferam no mundo virtual. Expressões das crenças pessoais de 

                                                 
14 Trecho retirado da “Revista Cult”, publicada no dia 03/03/2017 

http://revistacult.uol.com.br/home/2016/10/a-memetica-e-a-era-da-pos-verdade/ 
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qualquer internauta, os memes são capazes de gerar desinformação, atos 

discriminatórios e disputas. “(...) os memes também atualizaram as verdades de para-

choques de caminhão. Mais do que isso eles nos dão as ‘evidências’ de que precisamos 

para derrotar, humilhar, rir, desqualificar uma pessoa, um grupo, um pensamento (...)” 

(BENTES, 2016). 

Dois exemplos de ilustração ao discurso mimético:  

 

Figura 3 – Print (1) da Fanpage “Negros Contra o Movimento Negro – 2 

 
Fonte: Negros Contra o Movimento Negro 

 

Nesse meme, (figura 3) as palavras “Nego / Inventa”, superpostas à imagem de 

um negro portando um avental e um tubo de ensaio, exprimem a desconfiança à fala dos 

sujeitos e à retórica do movimento negro. A mensagem tanto define os negros como 

enganadores, quanto reforça o estigma do negro malandro e invencionista. Dados 

históricos do período colonial revelam a desconfiança que desde então acompanha a fala 

negra. Como exemplo, tem-se a fala do negro liberto que por onde passava e se 

apresentava como “livre” despertava a suspeita dos “senhores da Casa Grande”. Para 

que as palavras do negro liberto auferissem o “valor verdade”, era necessária a 

apresentação de uma “carta de alforria”. O emissor da sentença “Nego /Inventa” 

autoriza como suspeita a oratória do homem negro. Desse modo, verifica-se a 

dissimulação das relações de poder por meio do emprego da linguagem figurativa.  
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Figura 4 – Print (2) da Fanpage “Negros Contra o Movimento Negro – 2 

 

Fonte: Negros Contra o Movimento Negro 

 

Nesse caso (figura 4), verifica-se o segundo modus operandi; a ideologia como 

dissimulação. Um termo costumeiramente usado em referência a determinado objeto ou 

sujeito é referido a outro, e suas conotações positivas ou negativas, transferidas ao novo 

sujeito ou objeto (THOMPSON, 1999). A associação da imagem do cantor Stevie 

Wonder à frase “Nego não se enxerga” caracteriza a linguagem metafórica. A metáfora 

“Nego não se enxerga” resulta em rebaixamento psicológico do sujeito negro como 

“ente” da sociedade e na delimitação de seu comportamento. Por conseguinte, impõem-

se algumas indagações: Afinal, o que o negro brasileiro deveria enxergar e que não 

enxerga? Seria a supressão de seus direitos sociais? Ou a avassaladora desigualdade 

histórica que limita a sua expansão? Essa utilização de expressões metafóricas ou 

cômicas nos memes serve de máscara aos conflitos ideológicos do cotidiano. O uso 

figurativo da linguagem é uma maneira eficaz de mobilizar e fortalecer discursos 

hegemônicos, em consequência de seu poder de velar relações de domínio. 

 Diante desses dados e reflexões, e tendo por suporte as novas formas de 

comunicação, percebe-se o pensamento racial tornando-se mais livre e, ao mesmo 

tempo, mais concreto. Hoje, e quem sabe mais do que nunca, pode-se informar que no 

Brasil existe racismo; basta que se observe os diversos dispositivos de reforço à 

ideologia racista presentes no cotidiano.  À vista disso, a crescente influência incessante 

dos discursos proferidos nas redes sociais se reveste de força suficiente para moldar as 

estruturas sociais, reforçar posições de poder, deslegitimar lutas sociais e alterar os 

ditames racistas de outrora.  

Sabe-se que quanto mais visível for um discurso nas redes sociais, tanto mais 

adeptos ele angaria. Torna-se, portanto, de importância vital observar como os discursos 
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racistas proferidos contra os grupos minoritários estão sendo tratados no espaço virtual. 

Quanto mais propagados, através de comentários, curtidas e compartilhamentos, tanto 

mais passíveis de legitimação eles se tornam. Quanto mais aceitos, tanto mais 

“verdadeiros” ele são. Este assunto será abordado com maior ênfase no capítulo 3, ao se 

analisarem os discursos racistas vocalizados no Facebook por meio da análise do corpus 

desta pesquisa.  

 

1.1.4 Delimitando conceitos:  Racismo e Preconceito 

 

 

Preconceito, segundo o Dicionário Aurélio 8° ed. de 2013, significa “1. Ideia 

preconcebida. 2. Suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões, etc.” 

(Ferreira, 2013, p. 605). Racismo denota “1. Doutrina que sustenta a superioridade de 

certas raças. 2. Preconceito ou discriminação em relação a indivíduo (s) considerado (s) 

de outra raça (s). ” (IDEM, 2013, p. 635). Semanticamente, as duas palavras se 

apresentam, de certa forma, como sinônimos. Pode-se alegar que racismo é um tipo de 

preconceito baseado na ideia de supremacia racial. 

No entanto, por meio das pesquisas acadêmicas e das falas dos militantes do 

movimento negro, observa-se uma delimitação entre os dois conceitos. Conforme 

Djamila Ribeiro15, preconceito e racismo são conceitos diferentes que necessitam ser 

explicitados para que as pessoas não os confundam: 

 (...) preconceito é um juízo antecipado que não passa pelo crivo da 

razão. Preconceito existe em todos os grupos. Todos os grupos podem 

ter preconceito uns com os outros: uma pessoa não gosta da outra. Isso 

existe! Agora! O racismo, de fato, é um sistema de opressão. Muito 

mais profundo que nega direitos numa sociedade, como a nossa, de 

herança escravocrata à população negra. O sujeito branco cresce numa 

sociedade onde ele é privilegiado, onde ele acha que os direitos dele 

são naturais e providencialmente fixados e que não foram construídos 

à base da opressão de outros grupos.  

 

O professor Muniz Sodré demarca igualmente a diferença entre preconceito e 

racismo, ao mencionar o preconceito como um ponto de partida para o racismo, mas não 

o bastante para caracterizá-lo, por mais equívoca que possa parecer essa noção 

(SODRÉ, 2015). “É preciso existir a ficção de uma realidade identitária (psicológica, 

                                                 
15 Trecho extraído do vídeo do canal “Boi Tempo” em titulado como: “Djamila Ribeiro – Relações 

interracias a solidão da mulher negra” disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZNx1LV6c4A&t=16s  Acessado no dia 07 mar 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZNx1LV6c4A&t=16s
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social, humana) radicalmente separada – e eventualmente modulável segundo a 

variedade dos contextos discriminatórios – para que ocorra o racismo” (IDEM, 2015, p. 

222). O também professor Carlos Moore abaliza essa diferença demostrando que o 

preconceito pode não existir em determinadas culturas ou civilizações, diferentemente, 

do racismo e do sexismo que são sentimentos universais.  

Ora, os preconceitos não são necessariamente manifestações de 

racismo. Pelo contrário: é o racismo que gera os piores e mais 

violentos preconceitos. Dentre eles, o mais profundo e abrangente é a 

noção de inferioridade e superioridade racial inata entre os seres 

humanos. Embora preconceitos de diversos tipos possam desfrutar 

uma longa existência histórica, como o testemunham claramente os 

mais antigos livros fundadores de várias religiões à homossexualidade 

e à mulher, eles podem não ser compartilhadas em determinadas 

culturas ou civilizações. No entanto, o racismo e o sexismo são 

perfeitamente universais. (MOORE, 2012, p. 226) 

 

 Moore pensa o racismo e o sexismo como fenômenos construídos historicamente 

e não ideologicamente. Por conseguinte, não seriam eles partes de elaborações 

intelectuais conscientes, mas de conflitos longínquos, cujas origens se perdem no 

tempo. “A dinâmica própria do racismo se desenvolve dentro do universo de atitudes, 

valores, temores e, inclusive, ódios – mesmo quando inconfessos – infiltrando-se em 

cada poro do corpo social, político, econômico e cultural. ” (IDEM, 2012, p. 226). Em 

Moore, percebe-se, o racismo se construiu ao longo de conflitos históricos entre tribos 

estranhas e rivais entre si. 

Hannah Arendt, filósofa política alemã de origem judaica, que viveu o contexto 

político da Alemanha nazista, compreende o racismo como uma arma ideológica 

política que engendra conflitos civis em qualquer país (ARENDT, 2012, p. 236). A 

conceituação de racismo por Arendt assinala um fenômeno de construção intelectual 

capaz de destruir nações.  

Embora seja óbvio que o racismo é a principal arma ideológica da 

política imperialista, ainda se crê na antiga e errada noção de que o 

racismo é uma espécie de exagerado nacionalismo. Contudo, valiosos 

trabalhos de estudiosos, especialmente na França, provaram que o 

racismo não é apenas um fenômeno anacional, mas tende a destruir a 

estrutura política da nação. (IDEM, 2012, p. 236) 

 

 No entrelaçamento das visões de Hannah Arendt e Carlos Moore pode-se avaliar 

o quanto as conceituações de racismo refletem o seu contexto histórico, juntamente com 

a entrada em cena neste contexto de novas pesquisas. Em vista de Arendt, o conceito 

mais atual de Moore inclui o racismo fenotípico, com influência de Cheikh Anta Diop e 

demais teóricos dessa corrente.  
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 No campo da psicologia social, a partir da visão do professor Bernardo 

Jablonski, racismo e preconceito são mostrados como conceitos similares.   

(...) as palavras racismo, sexismo ou segregacionismo. Todos esses 

termos referem-se, de uma forma ou de outra, a atitudes ou 

comportamentos negativos direcionados a indivíduos ou grupos, 

baseados num julgamento prévio, mantido mesmo diante de fatos que 

o contradigam” (JABLONSKI, 2012, p. 135).  

 

Na psicologia social o preconceito, é algo tão velho quanto a humanidade, 

ancora-se em estereótipos ou conjunto de crenças – corretos ou não – que atribuímos a 

indivíduos.  

 Importante, como consequência da visão da psicologia social, é perceber que na 

delimitação distinta, própria a cada área de estudo - o termo, aqui, ganha uma carga 

afetiva, e torna-se algo que pode ser “contido”, a partir da não manifestação de atos 

discriminatórios.  

Tecnicamente, o preconceito pode ser positivo ou neutro. Pode-se ser, 

por exemplo, a favor ou contra estrangeiros, dependendo de sua 

nacionalidade: vamos supor que, em princípio, suecos teriam a 

faculdade de despertar sentimentos positivos, e argentinos, em 

contrapartida, sentimentos negativos. No entanto, em psicologia social 

o termo é usado apenas no caso de atitudes negativas. Assim o 

preconceito poderia ser definido como uma atitude hostil ou negativa 

em relação a um determinado grupo, não levando necessariamente, 

pois, a atos hostis ou comportamentos discriminatórios.  

(JABLONSKI, 2012, p. 150)  

 

 Além do mais, cabe ressaltar a visão de que dentro do estudo do preconceito pela 

psicologia social, o preconceito é criado e mantido por forças culturais e sociais. 

Normas sociais aprendidas e repassadas por meio de diversos canais – família, escola, 

crença religiosa, arte, mídia – ratificam preconceitos e estereótipos negativos do grupo.  

As normas sociais são aprendidas em casa, nas escolas, nas 

instituições religiosas, com colegas e através da mídia e das artes. 

Passadas de geração a geração, nos instruem aberta ou sutilmente 

sobre o que pensar, como reagir afetivamente ou como agir no mundo. 

Basta que seja uma sociedade que acredite em certos tipos de 

estereótipos depreciativos ou veja como normal o trato diferenciado a 

determinados grupos étnicos, regionais, ou, ainda, a mulheres ou a 

praticantes de uma religião (JABLONSKI, 2012, p. 157)   

 

Isto posto, de geração a geração, certas normas sociais da cultura respaldam o 

preconceito. No passo do discurso preconceituoso por meio da aprendizagem, a 

sedimentação de ideias depreciativas em relação ao outro (racismo, sexismo, 

homofobia) aconteceria de forma simples e fácil, naturalmente incorporada à educação e 



 

 

 

47 

à conduta do cidadão. Sendo assim, quaisquer críticas ao discurso preconceituoso, no 

intuito de manter o status quo, estariam inibidas, pois inacessíveis.  

Conclui-se assim, conforme Agnes Heller (2008), que o preconceito, em nome 

dos benefícios da classe dominante e através da coesão da estrutura social que lhe 

beneficia, mobilize os cidadãos a seu favor. “A maioria dos preconceitos, embora nem 

todos, são produtos das classes dominantes, mesmo quando essas pretendem, na esfera 

do para-si, contar com uma imagem do mundo relativamente isenta de preconceitos e 

desenvolver as ações correspondentes” (HELLER, 2008, p.77).  

Os dados e as reflexões apresentados em torno dos dois conceitos apresentam o 

fato em comum de serem manifestações de interesses grupais de forma a moldar as 

normas e toda a estrutura social. Qualquer que seja a sua variante, racismo e preconceito 

constituem abominações aos olhos de todos aqueles que anseiam por viver em  amor e 

respeito ao próximo independentemente da sua cor, sexo, idade, profissão,  

escolaridade, raça etc.  

Deve-se conservar em mente que, mais cedo ou mais tarde, a vítima de 

discriminação virá a saber que teve o seu “eu” moldado por discursos racistas ou 

preconceituosos que a impediram de viver em plenitude, ao incorporar como suas, 

ideias depreciativas que lhe impuseram no intuito de inibir qualquer manifestação 

contrária ao padrão de conduta estabelecido. Como o sujeito negro que um dia irá 

perceber a violência constante e cruel e contínua que nunca percebeu, pois a naturalizou 

e que Costa integralmente registra: 

o sujeito violentado é o que sabe ou virá a saber, sente ou virá a sentir 

que foi submetido a uma coerção e a uma dor absolutamente 

desnecessárias ao crescimento, desenvolvimento e manutenção de seu 

bem-estar, enquanto ser psíquico” (COSTA, 1984, p. 12-13 apud 

VILHENA, 2006, p. 77).  

 

 Em suma, observamos que o racismo pode ser distinguindo do preconceito. Pelo fato de 

ser um processo de hierarquização, exclusão e discriminação contra um indivíduo ou coletivo 

social que é definido diferente por apresentar determinado fenótipo, já o preconceito é algo mais 

profundo – próximo da agressividade -, que não passa pelo crivo da razão e que todos são 

capazes de ter, nem que seja, com relação às pessoas preconceituosas. Sendo assim, o racismo 

engloba os processos de discriminação e de exclusão social, enquanto que o preconceito 

permanece normalmente como uma atitude.  

 

1.2 Retóricas do Ódio, Totalitarismos e o Ódio Racial. 
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(...) um ódio infatigável toma conta do mundo. Seu espectro 

obstinado e recalcitrante arruína relacionamentos privados e 

públicos. Cada vez que ele aparece, demonstra-se sempre uma 

surpresa. Agressividade imprevisível: amigos que antes se 

amavam muito, agora se agridem mutuamente. Que crueldade 

inimaginável instiga dois amantes ternos e doces um contra o 

outro! Uma inacreditável ferocidade devasta uma família antes 

unida por uma longa vida de trabalho e emoções 

compartilhadas, as flamas da violência transtornam uma cidade 

assistida e reabilitada (GLUCKSMANN, 2007, p. 9-10)  

 

 O ódio irrompe como substância que acusa sem saber, julga sem ouvir e condena 

a seu bel-prazer, dificultando a compreensão de nuances mais complexas e significantes 

da vida. Casos explícitos de ódio são como enigmas aos olhos do mundo. Frente ao 

espanto e à perplexidade, as indagações acorrem: Como é possível que o mundo do 

século XXI, em todo o seu acervo de avanços e domínios, ainda comporte a presença 

exacerbada do ódio? De que maneira um sentimento cega e faz com que pessoas 

cometam barbaridades umas contra as outras? Acreditávamos que as ações coletivas ou 

individuais de ódio estavam restritas ao passado, aos livros de histórias, aos romances, 

aos filmes e não ao cotidiano.  

André Glucksmann (2007) indica duas teses que explicam o ódio. Na primeira 

delas, da infelicidade, frustações, desencontros e miséria, nasceria o ódio. As ações de 

ódio seriam os frutos da desassistência emocional, social e econômica do sujeito. 

Resultado e decorrência de causas externas, a educação absolveria o homem deste 

sentimento. Assim sendo, as más condutas podem ser compreendidas e explicadas:  

Tudo se explica, se compreende e se justifica. O pedófilo é vítima de 

uma infância infeliz; o pretexto do assassinato de velhinhas é a 

necessidade premente de dinheiro; os estupradores dos subúrbios são 

consequências da alta taxa de desemprego, e os que “perambulam” 

pelos becos nos quais meninas de quinze anos são repetidamente 

violentadas são frutos da carência de equipamentos sociais. 

(GLUCKSMANN, 2007, p. 10) 

 

 A segunda tese entende o ódio como algo intrínseco ao homem. O ódio é o lugar 

onde todos nós já nos deparamos, seja na escala microscópica dos indivíduos ou no 

cerne da coletividade “As razões atribuídas ao ódio nada mais são do que circunstâncias 

favoráveis, simples ocasiões, raramente ausentes, de liberar a vontade de destruir 

simplesmente por destruir. ” (Idem, 2007, p. 11) A paixão por aniquilar ou fazer o outro 

sentir a mesma dor que sentimos não se deixa iludir pelas magias das palavras – a boa 

educação.   
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 Na visão de Hannah Arendt (2012), o ódio surge em consequência da 

incapacidade do indivíduo em pensar. A visão lhe surge durante o caso Eichmann, 

oficial nazista acusado por crimes de genocídio contra os judeus, durante a Segunda 

Guerra. Trabalhando o conceito da “banalidade do mal”, em suas obras, “As Origens do 

Totalitarismo” e “Eichmann em Jerusalém”, Arendt elabora a ideia de que ações más 

são executadas por indivíduos medíocres e superficiais que não avaliam nem o Bem 

nem o Mal, pessoas substancialmente isentas de qualquer poder de crítica ou reflexão.  

Para ela, a configuração política e social dos regimes totalitários do século XX – 

nazismo e comunismo - trouxe consigo uma nova modalidade do mal – um mal 

desprovido de raízes, para aquém do demoníaco, do pecado e de qualquer 

intencionalidade – tão superficial quanto a mediocridade de seus agentes.  

 

Eu quero dizer que o mal não é radical, indo até as raízes (radix), que 

não tem profundidade, e que por esta mesma razão é tão terrivelmente 

difícil pensarmos sobre ele, visto que a razão, por definição, quer 

alcançar as raízes. O mal é um fenômeno superficial, e em vez de 

radical, é meramente extremo. Nós resistimos ao mal em não sendo 

levados pela superfície das coisas, em parando e começando a pensar, 

ou seja, em alcançando uma outra dimensão que não o horizonte de 

cada dia. Em outras palavras, quanto mais superficial alguém for, mais 

provável será que ele ceda ao mal. Uma indicação de tal 

superficialidade é o uso de clichês, e Eichmann, ... era um exemplo 

perfeito. (SCHIO, 2006, p. 70).  

 

                Portanto, percebeu Arendt, não havia em Eichmann qualquer ódio aos judeus 

nem traço algum de antissemitismo. Havia apenas lógica burocrática, propaganda 

ideológica e um vazio de pensamento crítico. Ele praticava o mal porque não o pensava 

ou avaliava o que seu mal possa causar. Eichmann encarna o homem despido de sua 

Razão, e tornado uma coisa a serviço do Estado totalitário moderno. Ele é incapaz de 

julgamentos morais (SCHIO, 2006). 

Os movimentos totalitários “são organizações maciças de indivíduos atomizados 

e isolados” (ARENDT, 2007, p. 453). A integração destes indivíduos atomizados 

decorre da desvalorização das instituições sociais – família, escola, religião, partidos 

políticos – e tem por consequência, a formação de um sujeito que não estabelece 

vínculo com nenhuma esfera – pública ou privada, não se sente responsável e nem 

penalizado por seus atos. Sua lealdade está a serviço do Estado. Dessa forma os 

movimentos sociais totalitários “distinguem-se dos outros partidos e movimentos pela 

exigência de lealdade total, irrestrita, incondicional e inalterável de cada membro 

individual” (Idem, 2007, p. 453-454). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Genoc%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
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O regime totalitário para formar sua “ralé” e esvaziar os indivíduos de qualquer 

laço social, faz com que o único vínculo seja o partido, assim, aponta Arendt: 

Não se pode esperar essa lealdade a não ser de seres humanos 

completamente isolados que, desprovidos de outros laços sociais – de 

família, amizade, camaradagem – só adquirem o sentido de terem 

lugar neste mundo quando participam de um movimento, pertencem 

ao partido. (ARENDT, 2007, p. 454) 

 

Como pode se perceber nas afirmações arendtianas, a falta de vínculo social 

permite a cegueira dos integrantes deste regime e, consequentemente, a execução de 

ações sem nenhuma “desobediência” por parte dos indivíduos. Nesse sentindo, podemos 

retomar o caso de Eichmann, onde a filósofa aponta que o réu nada tinha de defeitos 

morais, inclinações ideológicas, ele não possuía qualquer patologia mental, sequer 

qualquer distúrbio de caráter, rancores raciais ou problemas de inteligência, ele possuía 

uma ausência de pensamento o que permitia que suas ações não fossem más, pois as 

afirmações dele eram: “cumprira ordens” (SCHIO, 2011). 

O governo totalitário, constituído de um partido único, coloca o homem como 

servo do Estado e na medida em que regula e restringe sua expressão, dissemina o 

terrorismo e a vigilância sobre a população. Meios de comunicação controlados pelo 

Estado veiculam a maciça propaganda política que lhe assegura a manutenção no poder 

e a unificação sobre o pensar.  O regime se caracteriza, enfim, pela exclusão dos 

cidadãos comuns na participação significativa do Estado e nas tomadas de decisões 

dele.  

A calamidade do Totalitarismo, segundo Arendt, deveu-se às multidões de 

apátridas, imigrantes e refugiados que o conflito da Segunda Guerra e seus novos 

Estados nacionais geraram. Conforme Adriano Correia (2007), o ódio decorrente do 

período entre guerras, desintegrou a vida política, agravando a inabilidade das nações 

em lidar com os novos grupos sociais dos apátridas e das minorias, aos quais foram 

negados os direitos humanos universais e os direitos nacionais.  

Nas palavras de Hannah Arendt, segundo o autor: “a própria expressão ‘direitos 

humanos’ tornou-se para todos os concernidos - vítimas, opressores e espectadores - a 

evidência de um idealismo desesperado ou de uma hipocrisia débil e hesitante” 

(CORREIA, 2007, p. 45). Quando o Estado-nação se mostrou incapaz de efetivar o 

princípio básico de igualdade perante a lei, no período entre guerras, ele permitiu que os 

chamados deslocados de guerra se juntassem ao contingente permanente de mão-de-

obra supérflua e a partir de então vagassem pela sociedade desamparados de qualquer 

direito, despidos de qualquer personalidade jurídica.  
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Essa massa de homens insatisfeitos e desesperados aumentou 

rapidamente na Alemanha e na Áustria após a Primeira Guerra 

Mundial, quando a inflação e o desemprego agravaram as 

consequências desastrosas da derrota militar, despontou em todos os 

Estados sucessórios e apoiou os movimentos extremistas da França e 

da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. (ARENDT, 2012, p. 444) 

  

              Essa atmosfera de colapso da sociedade deu surgimento aos movimentos 

totalitários e resultou também na generalização dos valores promulgados pelos meios 

institucionais com o fim de organizar e ordenar a maioria dos aspectos da vida moderna, 

tanto na esfera pública, quanto na privada.  

 Verifica-se assim que os motivos que levam os indivíduos a agirem de forma cruel 

podem variar em seu contexto. Permanecem, porém, alguns elementos, como a exclusão 

e a violência, tão essencialmente contrárias ao reconhecimento ético-político, que sua 

generalização e naturalização por meio do desaparecimento da dimensão política da 

vida, acarreta, entre outras coisas, o individualismo cego e exacerbado. 

A exclusão apresenta-se como a rejeição de indivíduos singularmente 

constituídos aos quais se nega a condição de sujeitos políticos. Suas vítimas, 

geralmente, minorias étnicas, culturais ou religiosas, são marginalizadas pela sociedade 

por meio de preconceitos os mais diversos, e impedidas de exercerem livremente seus 

direitos de cidadãos, seja em razão de suas condições financeiras, repertórios culturais 

e/ou escolhas de vida.  

O que move esse coletivo - “minorias são grupos sociais que lutam contra a 

imposição dos valores hegemônicos dentro da sociedade civil” (SODRÉ, 2013, p. 12) - 

é o impulso de transformação. Esse desejo de transformação implica buscar a garantia 

dos direitos humanos, a liberdade de expressão dos seus valores, o respeito às diferenças 

e a participação de seus membros nas instâncias decisórias de poder. Visa, enfim, a 

transformação dos fluxos sociais estabelecidos.   

A transformação da identidade e da relação de poder supõem, no caso das 

minorias, a sua participação nas instâncias decisórias do poder para a obtenção de voz 

ativa. A partir do momento, porém, em que esses grupos minoritários tentam romper 

com o sistema estabelecido, o discurso do ódio – racismo, incitação ao ódio, 

discriminação sexual – se organiza como dispositivo de contenção ao fluxo de mudança, 

objetivando deslegitimar e impedir o aparecimento de “novas vozes” passíveis de 

conflagrar disputas ideológicas. 
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1.2.1 A retórica do racismo como discurso de legitimação da ‘coisificação’ do outro.  

 

É de longa data a presença da retórica racial no sentido de justificar e legitimar 

processos de dominação e negação, e de escravização do homem. O homem grego da 

Antiguidade, em seu intuito de dominar outras civilizações, já estabelecia linhas que 

discriminavam cidadãos gregos e “não-gregos” – os bárbaros. Esses critérios, atrelados 

à pureza da raça (genos) e à perfeição dos corpos, asseguravam a manutenção da 

superioridade política e social da população grega.  

Segundo Moore (2012), Aristóteles, estabelecendo a superioridade física e 

ambiental dos gregos frente a outros povos, justificava a relação de poder dos gregos, 

em virtude de características climáticas do ambiente e de qualidades morais que 

deveriam dominar o mundo. 

As nações situadas nas regiões frias – e, particularmente, as europeias 

– são cheias de coragem, mas têm falta, sobretudo de inteligência e 

habilidade técnica; é por isso que, vivendo em nações relativamente 

livres, são incapazes para organizar política e impotentes para exercer 

a supremacia sobre seus vizinhos. Ao contrário, as nações asiáticas 

são – e é por isso que vivem numa sujeição e escravidão contínuas. 

Mas a raça dos gregos, que ocupa uma posição geográfica 

intermediária (meseíei), participa de maneira semelhante das 

qualidades dos dois grupos de nações, pois é corajosa e inteligente – 

essa é a razão pela qual leva uma existência livre sob excelentes 

instituições políticas sendo mesmo capaz de governar o mundo inteiro, 

sem lograr ter uma única constituição. (IDEM, IBIDEM apud 

MOORE, 2012, p. 57)  

 

Observa-se, tendo em vista o contexto da época, que o filósofo estabelece a 

supremacia dos gregos sobre outros povos e a importância deles se unificarem, ao forjar 

uma perfeita continuidade entre a política e a raça. Desta forma, a defesa da política da 

escravidão ao outro é do “não grego” - o bárbaro. “É sempre da escravidão do outro que 

se fala ao tocar no assunto. A natureza escrava é dada pelo corpo e o habitat dos outros 

povos, assim como a liberdade grega é garantia do clima e, por conseguinte, de sua 

raça” (Idem, p. 2012, p. 57). Conferimos, portanto, a presença do discurso racial no 

intuito de justificar a submissão dos não-gregos na construção de um modo de produção 

escravista com a capacidade de subjugar o outro politicamente e na formulação de uma 

ideia de pureza racial.  
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 Carlos Moore (2012), a partir da questão da pureza racial, levanta a hipótese de 

que a mestiçagem pode ter sido uma questão evitada pelos gregos, pois faria com que 

eles perdessem sua pureza de sangue.  

Platão sistematizou essa noção ao formular a ideia de que entre seres 

humanos, como em qualquer outra espécie animal, a mistura faz com 

que se percam caracteres típicos desta ou daquela raça, sempre 

deteriorando a todos (Idem, 2012, p. 59).  

 

É importante frisar a presença da noção de raça no sistema escravista grego, a 

qual alimenta a ideia do racismo; sem esquecer, porém, que a retórica racista na Grécia 

se apresenta de maneira diversa, pois no caso, observa-se simultaneamente a presença 

da xenofobia. O levantamento desta questão, contudo, tem por finalidade verificar quão 

antigo é a retórica racial e quão variados são os caminhos de sua legitimação por meio 

de características biológicas, geográficas e religiosas.  

Na antiga Grécia, o discurso racial auxiliou a legitimação da escravidão, uma 

vez que indivíduos etnicamente diferentes tinham mais chances de se tornarem 

escravos.  A Bíblia, igualmente, soube transformar o outro em ferramenta de trabalho. 

A Bíblia inclui-se entre os textos que mencionam a escravidão. Das 

Escrituras depreende-se uma perspectiva dualista que aplica a 

escravidão à dependência dos seres humanos em relação a imperativos 

mundanos (necessidade do corpo ou submissão a soberanos terrenos, 

outros seres humanos), ao mesmo tempo em que a aponta como 

caminho para a salvação, desde que a autoridade ilegítima seja 

substituída por Deus, autoridade suprema na cosmovisão cristã. ” 

(MOORE, 2012, p. 63)   

 

 Os escritos bíblicos, percebe-se, demonstram certa tolerância religiosa em 

respeito ao sistema escravista, chegando mesmo a apontá-lo como um caminho de 

salvação. Segundo Moore (2012), a Bíblia fazia considerações aos judeus de como 

deveriam eles adquirir e tratar os escravos.  Recomendava-lhes, inclusive, a compra de 

escravos em nações vizinhas, pois, um processo tão desumano quanto a escravidão, no 

qual pessoas eram comercializadas como se fossem mercadorias, não poderia ser 

imposto aos do mesmo grupo: “No Monte Sinai foi dito a Moisés que os hebreus 

deveriam comprar seus escravos das nações vizinhas e escravizar os filhos dos 

estrangeiros que moravam com eles” (Idem, 2012, p. 64)    

No mundo árabe, igualmente, a escravidão foi naturalizada. Segundo Moore 

(2012), em lugar algum, o Alcorão advoga ou justifica a escravidão, mas o texto 

certamente a admitia como um fato natural da vida. “Ao mesmo tempo em que não 

advogam claramente pela abolição da escravidão, sendo o ato de libertá-los facultativo à 
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consciência de seu dono ou ao seu temor a Deus” (Idem, 2012, p. 68). Os livros 

sagrados e as lendas muçulmanas serviam como fonte de legitimação. Entre as lendas 

muçulmanas, destaca-se a de “Ham, filho de Noé, que foi condenado a ser negro por 

causa dos pecados”. Diz a lenda que a maldição foi transmitida a todos os seus 

descendentes. Conclui-se que a história de Ham tenha tido por finalidade justificar a 

escravidão das populações de pele escura, construindo a ideia de que a cor negra é um 

castigo de Deus e que o serviço escravocrata ajudaria a livrar os homens dos pecados 

cometidos por seus antepassados.  

Observa-se, assim, que a religião dava sustento à coisificação do outro por meio 

de suas crenças. O metafórico discurso religioso com suas histórias repletas de certo e 

errado; bem ou mal; bênçãos e maldições, a poucos concede o seu pleno entendimento e 

a prática da sua retórica.  A sua recepção, contudo, se estende a todos aqueles que uma 

vez tornados seguidores da doutrina, reconhecem-na como uma “verdade” revelada, 

aceitando suas regras e construindo uma ideia de conformidade com os discursos 

validados. Segundo Foucault (2014), as doutrinas, sejam elas religiosas, políticas ou 

filosóficas, são capazes de unir os indivíduos ao mesmo tempo em que os diferenciam:  

A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes 

proíbe, consequentemente, todos os outros; mas ela se serve, em 

contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre 

si e diferenciá-los, por isso mesmo, de todos os outros. A doutrina 

realiza uma dupla sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos 

discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que falam. 

(FOUCAULT, 2014, p. 41) 

  

Talvez ainda caiba ressaltar um aspecto subjetivo de suma influência no 

comportamento do homem em relação ao seu semelhante: o medo.  A tolerância liberal 

e a abertura ao diálogo, são potencialmente contrabalançadas pelo medo obsessivo ao 

outro. A presença do outro não me oferece perigo, até que algo em sua presença me 

ameace, transformando-o em meu inimigo, receptáculo do meu medo. 

Atendo-se à questão do racismo, a legitimação das ações racistas passa pela 

construção da ideia do medo. A hostilidade e o medo aos de cor negra estão nos mitos e 

nas culturas de quase todos os povos “não-negros”. Os textos sagrados dos povos euro-

semitas da Europa, do Oriente Médio e da Ásia Meridional, incluindo a própria Bíblia, 

de origem judaica, o Rig-Veda (textos védicos), o Zend Avestra (textos do Zoroastrismo 

persa) e, finalmente, o Alcorão, evidenciam essa afirmação.  

Os textos referentes aos semitas da Europa e do Oriente Médio sugerem 

estereótipos negativos em relação à cor negra que vão da ubiquidade da repulsa ao 
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medo, como: “ (...) “luto”, “tenebroso”, “maléfico”, “perigoso”, “diabólico”, “pecado”, 

“sujo”, “bestial”, “primitivo”, “inculto”, “canibal”, “má sorte”(...)” (MOORE, 2012, p. 

40). De acordo com Diop: 

Eu acredito o racismo uma reação ao medo, especialmente quando 

inconfesso. O racista é alguém que se sente ameaçado por alguma 

coisa ou alguém que ele pode ou consegue controlar. Este sentimento 

de ansiedade e medo face ao elemento desconhecido e incontrolável é 

certamente um fator essencial do racismo, tanto na Antiguidade 

quanto nos tempos modernos. (DIOP, 1976, p. 386)16 

 

 Diop, mesmo não tendo como provar, afirma um vínculo entre o racismo e o 

medo: “Eu acho que em grande medida o racismo se origina do medo” (Idem, 1976, p. 

386). O medo mantém distante os semelhantes e cria mecanismos que impedem essa 

aproximação, sejam estes objetivos (leis de segregação) ou subjetivos (ideia de 

inferioridade sobre o outro). O medo cria a repulsa ao Outro.   

 Como visto, a religião respaldou o sistema escravista auxiliando na sua 

manutenção, mas cabe ressaltar a importância da Igreja no processo escravagista 

brasileiro. No Brasil, a postura da Igreja frente à escravidão foi de conveniencia, visto 

que neste período era comum às ordens religiosas e ao clero possuírem escravos que 

trabalhavam na construção de igrejas e colégios, que ajudavam nos serviços domésticos 

e nos engenhos. Preocupados unicamente com a sacramentalização em massa dos 

negros, a Igreja ofereceu suporte ideológico ao sistema escravocrata. Em alguns casos, 

serviu de manto ideológico, para justificar, em nome do sagrado, as injustiças da 

escravidão.  

 A Igreja contribuiu enormemente para a escravidão, não só pela defesa da 

necessidade do escravo no desenvolvimento do Brasil, por meio da evangelização, mas 

também e, principalmente, pela introjeção da consciência escrava nos negros, 

induzindo-o à aceitação da situação imposta pelo senhor. O discurso religioso era o de 

fazer com que os escravos aceitassem a dor e o sofrimento com paciência e obediência, 

prometendo-lhes em nome de Deus e após a morte, uma retribuição proporcional 

(VASCONCELOS, 2005). É dessa forma que a ordem religiosa se afirma, com o 

objetivo de proteger a expansão e domínio das terras e das riquezas da Coroa 

portuguesa, na medida em que nega o direito do outro de “ser”.  

Assim, a afirmação de poder destas duas esferas, se realiza na negação do outro 

–  o negro. Desta maneira, o processo de constituição do “eu” acontece, a partir do 

                                                 
16 Citação retirada da entrevista concebida a Carlos Moore e Shawna Madlangbayan. Black Bookx 

Bulletin, Chicago, Winter Issue, 1976, vol. 4, n. 4.  
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processo de destruição do outro, na sua alteridade de ser. Partindo dessa perspectiva, 

vale lembrar, a retórica do racismo se apoiou nesse processo de negação do outro.  

O negro, ao longo do tempo, foi tendo o seu “eu” destruído, inferiorizado, 

colocado como ser incapaz de crescimento intelectual e social e, um dos impactos deste 

processo de inferiorização do “ser”, é a baixa autoestima, que deprime o sujeito. No 

processo educacional, verifica-se as consequências da naturalização da inferiorização do 

negro. O aluno negro com baixa autoestima passa por um processo de aprendizado 

muito mais árduo que os demais alunos. Além disso, nas pesquisas sobre o processo 

educacional17, observa-se que a taxa de evasão escolar entre alunos negros é muito 

maior do que entre os alunos brancos.  

Tomando como medição uma escola da periferia, onde todos, hipoteticamente, 

sejam pobres, como explicar que a criança negra é aquela que abandona a escola mais 

cedo? Talvez isso se deva ao fato da instituição de ensino não trabalhar com a 

autoestima do grupo. O aluno negro não se vê representado dentro do espaço 

educacional pois não consegue reconhecer representações de sua realidade no entorno. 

É desta maneira que o negro ao se olhar no espelho, não se vê. Ou, quando se vê, quer 

se enxergar como branco. Ele sente vergonha e teme assumir sua cor, pois sabe que a 

sua aparência representa exclusão.  

De acordo com a psicanalista e a autora Neusa Sousa (1983), da obra “Tornar-se 

Negro”, é a autoridade da estética branca quem define o belo, “o que é bonito!”. É essa 

autoridade ocupada hegemonicamente por pessoas brancas que indica: “o negro como o 

outro do belo” (SOUSA, 1983, p. 29). Esse discurso formulado, dentro de uma 

sociedade classista, onde os lugares de poder e tomada de decisões são ocupados por 

brancos, obtém o consenso legitimador dos padrões ideológicos que segrega uns em 

detrimento do outro. A autora transcreve o depoimento de uma personagem, que 

deprecia, recusa e deformar o próprio corpo para “encaixa-lo” à imagem e semelhança 

do sujeito branco:  

Contam que eu falava muito sozinha, tinha amigos invisíveis, falava 

na frente do espelho. Era uma sensação de me reconhecer, de 

identidade minha, de me sentir; falava comigo mesma, me achava feia, 

me identificava como uma menina negra, diferente. Não tinha 

nenhuma menina como eu. Todas as meninas tinham o cabelo liso, 

nariz fino. Minha mãe mandava botar pregador de roupa no nariz pra 

ficar menos chato. (...) 

                                                 
17 Pesquisas sobre a evasão escolar de alunos negros disponível nos seguintes links: 

http://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/5/  e http://www.ceert.org.br/noticias/crianca-

adolescente/4808/o-que-afasta-as-criancas-e-adolescentes-negros-da-escola Acesso 11. Abril. 2017 

http://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/5/
http://www.ceert.org.br/noticias/crianca-adolescente/4808/o-que-afasta-as-criancas-e-adolescentes-negros-da-escola
http://www.ceert.org.br/noticias/crianca-adolescente/4808/o-que-afasta-as-criancas-e-adolescentes-negros-da-escola
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Depois eu fui sentindo que aquilo (olhar no espelho) era um coisa 

ruim. Um dia eu me percebi com medo de mim no espelho e um dia 

tive uma crise de pavor terrível. Fiquei um tempo grande assim: não 

podia me olhar no espelho com medo de reviver aquela sensação. 

(SOUSA, 1983, p.47) 

 

 O relato transcrito pela autora nos mostra uma recusa da personagem em aceitar 

sua imagem, uma necessidade em tornar-se uma negra-branca: uma negra com traços 

finos, com valores atribuídos ao branco, que permite uma inserção no mundo dos 

brancos.   A força do discurso de inferiorização ao povo negro é tamanha, que em dado 

momento, o negro introjeta tudo aquilo e passa a se autorreferir como: incapaz; burro; 

indigno de reconhecimento; inferior... Na maior parte das vezes, essas questões serão 

apagadas, consideradas pouco relevantes, ficando restrita àqueles que tiveram o seu 

“eu” negado e aprenderam a querer ser o “outro” (o branco) pelo fato de não existir uma 

ferramenta que consiga medir essa situação. 

 Conclui-se, portanto, que o discurso religioso durante a colonização, ajudou a 

construir a retórica do racismo como discurso legitimador da coisificação do outro.  

Os estudos científicos realizados no século XIX, também ampararam as 

desigualdades entre brancos e negros. As teorias racistas declararam que os negros 

seriam descendentes de uma raça inferior e, portanto, destinados a servirem os senhores 

da Casa Grande (o branco) nos campos, nos engenhos, nos serviços domésticos etc. 

Schwarcz (2012), aponta a importância das teorias racistas na construção da 

desigualdade racial: 

No Brasil, é com a entrada das teorias raciais, portanto, que as 

desigualdades sociais se transformam em matéria da natureza. Tendo 

por fundamento uma ciência positiva e determinista, pretendia-se 

explicar com objetividade – valendo-se da mensuração de cérebros e 

da aferição das características físicas – uma suposta diferença entre os 

grupos. A “raça” era introduzida, assim, com base nos dados da 

biologia da época e privilegiava a definição dos grupos segundo seu 

fenótipo, o que eliminava a possibilidade de pensar no indivíduo e no 

próprio exercício da cidadania e do arbítrio.  (SCHWARCZ, 2012, p. 

38) 

 

 Desta maneira, o campo científico assessorou a construção do racismo no âmbito 

da ciência, o qual determinava as diferenças entre brancos e negros e, 

consequentemente, contribuiu na construção de novas formas de hierarquia e 

estratificação social pautadas na natureza. Assim sendo, o discurso científico validou a 

retórica do racismo e a designação do homem negro como ferramenta de trabalho por 

meio de critérios anatômicos - cor da pele, forma e capacidade do crânio - respaldando 

as ações desumanas sobre a população negra.  
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 Isto posto, a retórica racial esteve presente não só no mundo ocidental, mas em 

toda a civilização humana - os gregos que escravizaram os não gregos, os livros 

sagrados, os mitos e as instituições sociais da Antiguidade -  que legitimaram e 

permitiram, desde cedo, a coisificação do sujeito. Não importa o que os cientistas 

digam, o discurso racial justificou atrocidades, determinou o declínio e o extermínio de 

povos e nações, impediu a construção de uma ponte entre os homens.  

  

1.2.2 Regimes totalitários e ódio racial 

  

 O totalitarismo traduz a ideia de monopólio do poder. Segundo Hannah Arendt 

(2012), no governo totalitarista o domínio é total, sendo esta a única forma de governo 

com a qual não é possível coexistir. O regime totalitarista tem por finalidade o domínio 

global em sua forma de movimento político - alcance ideológico universal, apoio das 

massas, controle do corpo e da alma do homem - e poder de polícia para garantir que 

todos esses elementos atuem de modo efetivo.  

O totalitarismo no poder usa a administração do Estado para o seu 

objetivo a longo prazo de conquista mundial e para dirigir as 

substâncias do movimento: instala a polícia secreta na posição de 

executante e guardiã da experiência doméstica de transformar 

constantemente a ficção em realidade: e, finalmente, erige campos de 

concentração como laboratórios especiais para o teste do domínio 

global. (Idem, 2012, p. 442)  

 

O regime totalitarista pode surgir em condições muito diversas, não estando sua 

existência condicionada à falta de administração do Estado ou a falhas do governo, 

autoritárias ou não. A presença de uma massa individualista e atomizada favorece o seu 

surgimento. Hannah Arendt aponta que após a Primeira Guerra Mundial, quando a 

inflação e o desemprego agravaram as consequências desastrosas da derrota militar, 

despontou uma massa de indivíduos furiosos, desorganizados e desestruturados, com 

pouca coisa em comum, exceto a vaga noção de que estavam vivendo uma crise.  Nesta 

situação de colapso, os movimentos totalitaristas podem aparecer e conquistam 

indivíduos dispostos e leais a sua ideologia. “O totalitarismo que se preze deve chegar 

ao ponto em que tem de acabar com a existência autônoma de qualquer atividade que 

seja, mesmo que trate de xadrez” (Idem, 2012, p. 452). 

Neste ponto, percebe-se a uniformidade homogênea como sendo a condição 

fundamental ao totalitarismo. Outras, entre suas características mais marcantes seriam: 
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a) Fascínio sobre o líder > O líder é o detentor da verdade absoluta, da lei total e cabe à 

massa adorá-lo e segui-lo cegamente b) Uso da propaganda > O regime utiliza a 

propaganda, pautada pelo controle total dos veículos de comunicação, para conquistar 

as massas e sustentar as suas ações  c) Unipartidarismo >  Com a existência de um 

partido estatal monopolista, o governo elimina qualquer tipo de oposição e busca 

aproximar-se do povo, trazendo a sensação de participação na máquina estatal, quando 

se trata apenas de mais uma utopia totalitária  d) Polícia Política > Os regimes 

totalitários usam deste tipo de organização para controlar os seus opositores  e) Terror > 

A presença decisiva do terror como ameaça constante ao indivíduo.  

  Assim como o regime totalitário almeja uma Lei Total, o discurso totalitário 

visa construir uma Verdade Absoluta. Entende-se que a verdade, conceituada no campo 

filosófico, seja subjetiva e pessoal, por levar em conta o histórico social de cada 

indivíduo. Já o regime totalitário extingue a liberdade de pensamento necessária para a 

formulação da verdade própria do sujeito. Neste contexto, reina a verdade do líder, 

passando esta, a ser a verdade da nação. Desta forma, pode-se traçar um paralelo entre 

os discursos persuasivos de ódio e os totalitários, uma vez que apresentam elementos 

discursivos similares. Mudam os emissores, os canais, os receptores e a mensagem, 

porém, o objetivo permanece intacto: transformar a verossimilhança em verdade. 

  Com destaque à importância da figura do líder na elaboração do discurso 

persuasivo que leva ao envolvimento da massa com o regime:  

É da própria natureza do movimento que, uma vez que o Líder assume 

o posto, toda a organização se identifique com ele de modo tão 

absoluto que qualquer confissão de erro ou remoção de cargo 

quebraria a magia de infalibilidade que envolve a posição de Líder e 

arruinaria a todos os que estivessem ligados ao movimento. (Idem, 

2012, p. 526)    

   

No jogo da persuasão das massas, a persona de um líder carismático torna-se 

figura central neste processo de unificação da sociedade. O líder representa o centro da 

integração política, o sustentáculo da formação do totalitarismo. As ordens dele são 

vitais na construção dessa estrutura, afinal, toda a peculiaridade dessa situação em que 

há um controle sobre as massas exige um esforço do líder na construção de uma retórica 

de persuasão para que a população atenda seus desejos e acate as suas ordens.  

Para envolver a massa o regime totalitarista faz uso massivo das propagandas 

como ilustra Arendt (2012), “(...) as massas têm que ser conquistadas por meio da 

propaganda. ” (IDEM, 2012, p. 474). Os sentimentos, neste regime, são manipulados de 

forma intensa pelas técnicas de propaganda cuja finalidade é inculcar lealdade, 
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aprovação a ideologia dominante e terror entre a população. Mas os sentimentos 

estimulados pelas técnicas de propagandas variam conforme o momento histórico 

(honra, riqueza, igualdade, liberdade, pátria, nação etc.), e, no caso das experiências 

totalitárias, alguns sentimentos parecem ser comuns (por exemplo, o amor ao chefe, à 

pátria/nação), e outros, específicos (como o anti-semitismo e o racismo). 

Assim, os meios de comunicação ficam responsáveis pela intensificação das 

emoções, mas os sinais emotivos não são só captados pelos meios comunicacionais 

tradicionais, mas também por outros instrumentos comunicacionais como: literatura, 

teatro, pintura, arquitetura, ritos, festas, comemorações, manifestações cívicas e 

esportivas que também possuem a finalidade de convencer a massa da política 

totalitarista. Todos esses elementos sobre o domínio do líder tendem a construir uma 

unidade de pensamento no totalitarismo, mas devemos ter em mente que as propagandas 

apresentam características particulares e produzem resultados distintos conforme cada 

regime totalitarista.  

Após convencer as massas, o governo passa a fazer uso do aparelho policial para 

conter qualquer tentativa de atuação dos governos não-totalitarista (inimigos). Hannah 

Arendt (2012), em sua obra Origens do totalitarismo, assinala a importância da polícia 

alemã para concretização deste governo. O aparelho policial ajudou organizar o domínio 

do terror, com intuito de manter o poder e impedir qualquer movimento contrário aos 

discursos vigentes.  

A máquina de violência totalitarista espalhava o terror que subjugava e 

aterrorizava os seres humanos, criava entre os sujeitos uma permanente instabilidade de 

sentimentos, o terror funcionava como um aparelho de coação e vigilância, os cidadãos 

ficam atentos aos “inimigos” do governo e, com isso, denunciavam qualquer situação 

suspeita, por medo de sofrer represália do governo (torturas, morte de parentes e 

distanciamento da família). Desta forma, os agentes deste governo usam o medo com o 

intuito de isolar indivíduos “(...) uma forma de governo, cuja essência é o terror e cujo 

princípio de ação é a lógica do pensamento ideológico” (IDEM, 2012, p. 481).  

Assim, verificamos que para obter o poder, o domínio do corpo e da alma do 

homem e para conquistar a lealdade de seus seguidores, o totalitarismo precisou 

aterrorizar a população através da violência. Esse poder gerou uma combinação 

destrutiva à humanidade que marcou a história.  

 Alertamos para relevância desse pensamento na atualidade, neste momento em 

que o homem vive em uma sociedade de massa e global, em que se encontra cada vez 
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mais solitário e descrente da política; momento em que talvez possa existir uma 

predisposição para o aparecimento de “líderes” que engendre retóricas violentas que 

desencadeiam conflitos sociais entre grupos, embates religiosos, conflitos partidários, 

ondas de medo, resgate exacerbado do nacionalismo e o ódio ao próximo.    

  A partir do momento em que o indivíduo perde o interesse em si mesmo e a 

referência de sociedade, o discurso de ódio floresce sob falsas justificações, falsos 

brilhantismos teóricos ou sentimentos prontos a encobrir a violência crua que passa a se 

espalhar e atinge, principalmente, os grupos minoritários que estão distantes das zonas 

de poder. A retórica do ódio se camufla com “ternuras” e busca encontrar bons motivos 

como a união da sociedade para dizimar quem atravessa seu caminho.  

  Desta maneira, o ódio destrói sentimentos de amizades, enfraquece contendas 

sociais e constrói guerras. Tomemos, por um breve momento, o nazismo como exemplo 

histórico de um Estado racista que se utilizou da ideologia racial para construir 

sentimentos de ódio e aversão ao próximo. Hannah Arendt (2007) nos mostra que os 

nazistas sabiam que a melhor forma de propagar o conflito social estava presente numa 

política racial que, a respeito de outras políticas, criava um certo sentimento de 

nacionalismo. O racismo criava um sentimento de desprezo ou ódio de determinadas 

raças por outras.  

 Assim, os discursos racistas mexiam com os afetos dos sujeitos, tanto para o 

bem como para o mal, construía sentimentos de ódio sobre o outro, permitia que 

famílias inteiras fossem mortas sob a justificativa da superioridade racial. Podemos 

perceber que sob a implementação da ideologia nazista, o ódio foi acionado como 

combustível desta máquina de guerra, aparecendo como um sentimento instrumental 

cuja finalidade era manter a coesão nacional e “normalizar” as atrocidades cometidas. 

 Segundo André Glucksmann (2007), em sua obra O discurso do ódio, o ódio 

pode apresentar sete variações denominada por ele como: “As Setes Flores do ódio”; (1) 

a primeira flor é a afirmação do ódio: “O ódio existe”. O ódio existe mesmo que as 

pessoas não reconheçam (neguem) a sua existência ou inventem justificativas para as 

destruições que vem operando em estado pura no mundo. (Idem, 2007, p. 265); (2) a 

segunda flor mostra que “O ódio se camufla com ternuras” (Idem, 2007, p. 266); se 

reveste de álibis para a execução. Ele encontra argumentos na promessa de segurança 

infinita, na eterna felicidade de uma humanidade e na caçada de um inimigo em 

comum; (3) a terceira flor demonstra que “o ódio é insaciável” escolhe cuidadosamente 

tudo aquilo que será abominável, a fim de detestar sem trégua e sem fim e com apoio 
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dos demais. (Idem, 2007, p. 266); (4) na quarta flor, “o ódio promete o paraíso” presente 

desde os mitos antigos, ele se mostra indiferente aos riscos, aos acontecimentos do 

passado e aos dilemas do futuro. Não aceita que certas estruturas sociais sejam 

rompidas. “ (...) o ódio se instalou nessa mística pré-histórica e, desde então, não aceita 

nem a separação entre os sexos, nem entre línguas, nem entre mortais e imortais. ” 

(Idem, 2007, p. 267); (5) na quinta flor “o ódio deseja ser o Deus criador” (idem, 2007, 

p. 267), ele deseja controlar a vida dos indivíduos segundo os três eixos: vida, língua e 

trabalho, como aponta Glucksmann:  

 

Salta aos olhos o fato de que os disseminadores privilegiados do ódio 

perturbam as três ordens de experimentação de si. A transmissão da 

vida é perturbada pela diferença sexual, cabe às mulheres, doentes e 

perversas, bruxas ou gueixas assumir o peso do pecado. A alma língua 

autêntica, materna, foi profanada pelo judeu sem raízes que contamina 

as sociedades fechadas e introduz mentiras e artifícios na voz do povo 

que, até então, era natural e, por isso, romanticamente infalível. 

Quando às desordenadas trocas mundiais, elas impedem uma 

comunidade estreitamente unida de se produzir e se reproduzir entre 

quatro paredes. Para trabalhar com a perfeição, fazer amor, pensar em 

árabe, francês, croata, grego, brasileiro, italiano, russo, sudanês e até 

sírio, é preciso vivenciar o ódio, controlar o sexo frágil, eliminar o 

fator judeu e chutar os americanos para fora. Depois disso, o ódio o 

proclama Deus (Idem, 2012, p. 268)  

 

 Em sua penúltima flor (6), “o ódio exige amor até a morte”. Exige que as 

mulheres sob uma justificativa religiosa desapareçam sob um véu, mergulhem no 

silêncio e se esforcem para perder a forma e dos judeus exige que se mesclem à 

paisagem, que falem apenas para negar quem são. Nesta flor, o ódio aparece exigindo 

como “provas de amor” a negação de si mesmo. Na última flor (7), o devoto do ódio é 

passional não busca aprovação de ninguém. Os seus devotos devem nutrir uma devoção 

absoluta aos desejos de ódio sem se preocupar com as consequências - “o ódio nutre de 

sua devoração.” (Idem, 2007, p. 269). 

   Vimos que o ódio constrói o seu próprio caminho e apresenta nuances 

específicas que variam de contexto para contexto. Mas duas situações do ódio que não 

aparecem explícitas nas flores do ódio de Glucksmann, porém com um olhar atento, 

percebemos as suas decorrências que são: o ódio passional ou expressivo e o ódio 

instrumental. O ódio passional é o “insaciável” que age pelo prazer em ver o outro no 

fim, é conjuntural e comandado por uma situação ou momento complexos. Tomemos 

como exemplo as situações de racismo na Alemanha, quando os sentimentos são 

mesclados de medo, exasperação, raiva, injustiça e abandono acabam por fixar sobre um 
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determinado grupo toda a sua raiva e desprezo. O ódio passional parece se caracterizar 

por processos de perseguição, onde as diferenças são acentuadas e os sujeitos ficam 

restritos a determinados ambientes; talvez esse ódio seja passível de reversão a partir de 

movimentos de inclusão (aceitação) das diferenças. 

 Diferentemente do ódio passional, o ódio instrumental apresenta elementos para 

existir e que se legitimam em instituições sociais como a religião, a política, a ciência e 

a educação. O ódio instrumental no campo racial aparece como um sentimento que 

estrutura o discurso e as ações racistas, serve para unir grupos contra um “inimigo 

comum”, pois estabelece laços sociais perversos. Ele dá um sentido às práticas, às 

intervenções sociais, servindo como estopim para processos de segregação que 

organizam as estruturas sociais. Neste caso, o ódio instrumental torna-se uma máquina 

para os racistas, ou seja, torna-se uma organização moderna como a qual foi colocada 

em ação pelos nazistas, com uma lógica de assassinato em série das raças inferiores.  

 Observamos neste percurso que o ódio é um sentimento intrínseco ao homem, 

mas que ao mesmo tempo, pode ser também “estimulado” ou direcionado para 

determinados fins, por influência de forças externas - interesses econômicos ou/e 

políticos e manutenção da hierarquia. Como disse Mandela: 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua 

origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega 

mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A 

bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta.18 

    

Se o ódio foi estabelecido a uma determinada entidade devido a fatores externos, 

talvez haja uma possibilidade de derrubarmos essas paredes do ódio para a construção 

de pontes que unam o que foi separado (dividido). Ressaltamos que o racismo, seja ele, 

o “racismo brasileiro” ou a ideologia racial alemã (antissemitismo), está ligado ao 

funcionamento do Estado que pretende se servir da ideia da supremacia racial para 

exercer um poder soberano ou privilegiar uma determinada classe social. Como se vê, 

pensar no racismo somente como um conflito entre duas raças opostas é simplório e 

tradicional, ou imaginar que o ódio é a principal fonte deste fenômeno seria cometer um 

deslize emocional pois os afetos e os elementos que permitem a atuação destes 

fenômenos são complexos e parecem ser diversos. Desta forma, acreditamos que tais 

afetos necessitam cada vez mais de pesquisas acadêmicas para que se possa 

compreender a sua proliferação no racismo.  

                                                 
18 Citação extraída da página: http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2013/12/08/ninguem-

nasce-odiando-outra-pessoa-pela-cor-de-sua-pele/.  Acessado 24. Mar. 2017 
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  Tendo apresentado as atuações do ódio e as suas formas de legitimação para a 

subjugação do outro podemos pensar as novas vias de instalação da retórica do ódio.  

 

1.2.3 As novas vias de instalação da retórica do ódio racial.  

 

 Seguindo a contextualização histórica do racismo vimos que as definições e os 

níveis de análise do racismo refletem os ambientes sociais e históricos onde acontecem 

relações baseadas na ideia de uma superioridade racial. Nesta perspectiva, os grupos 

raciais que fazem oposição aos grupos dominantes são apresentados como uma ameaça 

à estrutura estabelecida, como por exemplo, a luta racial existente no Brasil. Os negros 

são vistos por uma parcela da sociedade como uma ameaça econômica concreta e como 

uma ameaça simbólica, ou seja, um perigo aos valores e à cultura dominante. No 

momento em que os negros lutam por direitos iguais e participação política passam a ser 

percebidos como violadores dos valores que mantêm o status quo das relações inter-

raciais.  

 Diferentemente de outrora (séculos XVIII, XIX e início do XX) em que se 

tinham ações mais “concretas” para impedir a luta dos negros por igualdade, no século 

XXI as manifestações de racismo no cotidiano ficaram mais “abertas” ao mesmo tempo 

em que passam operar com certo tipo de cinismo e dissimulação. Esse “novo” racismo 

passou a operar nas brechas do sistema, como uma erva daninha, construindo sutilmente 

pequenos mecanismos que impedem a ascensão do negro.  

As novas expressões do racismo estão mais veladas, hipócritas e carregadas de 

humor, mas deve-se ressaltar que não deixam de ser danosas e nefastas tais como as 

expressões abertas. Outro fato que marca essas “novas” atitudes racistas é a presença do 

humor e as piadas de duplo sentido que, em alguns casos, tornam mais difícil de se 

provar a ideologia racista ali presente e, ainda, da mesma forma, são mais difíceis de 

serem identificadas e também mais complicadas de serem combatidas.  

 Não é de hoje que o racismo brasileiro apresenta uma complexidade de combate 

decorrente da dissimulação, restrito aos espaços privados, o racismo aparece como uma 

expressão de foro íntimo, mais apropriada para o recesso do lar, entre amigos de 

confiança e nas rodinhas de chopp. O racismo brasileiro apresenta uma certa “polidez” 

que reveste atitudes e comportamentos discriminatórios que criam na sociedade a falsa 

ideia da harmonia racial.   
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 A popularização das redes sociais nos últimos anos facilitou que o racismo 

“dissimulado” vigorasse sem limites no espaço virtual. No ambiente virtual decorrente 

dos mecanismos de privacidade e anonimato observamos um crescimento exponencial 

dos discursos racistas e piadas raciais de duplo sentido. De acordo com a ONG 

Safernet19, no ano de 2016, o site de denúncias de crimes cibernéticos recebeu e 

processou 35.171 denúncias anônimas de racismo envolvendo 11.393 páginas distintas, 

das quais 2.853 foram removidas, hospedadas em 1.338 hosts diferentes, conectados à 

Internet através de 1.162 números IPs distintos, atribuídos para 31 países em 3 

continentes. As denúncias foram registradas pela população através dos 7 hotlines 

brasileiros que integram a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos 

Por meio dos dados disponibilizados pelos Safernet, observamos que os 

discursos racistas de fato se apoderaram da internet. Dentro ou fora do Brasil nos 

deparamos com histórias de intolerância entre nós. Segundo a empresa 

ComunicaQueMuda20 (CQM) que realizou uma pesquisa durante três meses (de abril a 

junho de 2016), e monitorou dez tipos de intolerância nas redes sociais, em relação à 

aparência das pessoas, às suas classes sociais, às inúmeras deficiências, à homofobia, 

misoginia, política, idade/geração, racismo, religião e xenofobia. Classificou que nos 

dez temas pesquisados, o percentual de abordagens negativas está acima de 84%, 

comentários que tratam de racismo e de política é de 97,6% e 97, 4%, respectivamente 

(conforme tabela), quase empatados. Ou seja, as falas positivas, ou comentários neutros, 

ficam encobertos pelo discurso de ódio proferido nas redes.  

                                                 
19 Dados extraídos da página http://indicadores.safernet.org.br/ Acessado 28 de fev de 2017.   
20 Dados extraídos da página http://www.comunicaquemuda.com.br/redes-da-intolerancia/ Acessado 11 

de abri de 2017 

http://indicadores.safernet.org.br/
http://www.comunicaquemuda.com.br/redes-da-intolerancia/
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Figura 5 – Percentual de Menções Negativas 

 
Fonte: Comunica Que Muda by nova/sb 

 

Números como esses mostram que os comentários sobre racismo passaram a 

imperar na internet. Mas isso não quer dizer que não tenhamos mais casos de atitudes 

racistas no cotidiano, o fato é que, os dados da CQM e do Safernet mostram que a 

internet de uma certa forma amplificou o discurso de ódio racial já existente no nosso 

cotidiano. Sabemos que atualmente é impossível separar as redes sociais das relações 

cotidianas, o aparelho telefônico “recheado” de redes sociais (twitter, facebook, 

Instagram e Whatsapp) possibilita que os acessos às mídias digitais aconteçam a 

qualquer momento do dia.  

Com a aproximação destas duas esferas – mundo virtual e o mundo “real” – o 

sujeito se sente à vontade para compartilhar suas experiências e histórias na ambiência 

virtual, como o racismo é um fenômeno presente nas relações cotidianas do sujeito – 

seja ele branco ou negro – podemos crer que os indivíduos “protegidos” pela tela do 

computador fica mais à vontade para compartilhar suas experiências afetivas (negativas 

ou positivas) sobre as práticas racistas. De uma certa forma, as redes sociais podem 

espelhar o comportamento da sociedade e principalmente dos indivíduos e temas 

espinhosos como o racismo e política que possuem a capacidade de polarizar a 

sociedade podem ser tratados mais facilmente nas redes sociais do que nas rodas de um 
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bar, já que no espaço público estamos mais propensos a olhares de reprovação, 

negativos, questionamento, discussões calorosas e etc.  

 Durante o primeiro capítulo construímos uma linha histórica para entendermos a 

construção do racismo e as suas variantes e, com isso, vimos que no Brasil o racismo é 

peculiar, pois esbarra na fatídica ideia de uma “democracia racial” que foi construída 

em cima do processo de miscigenação que tinha como intuito exterminar a população 

negra e, consequentemente, embranquecer o país. A ideia de que no Brasil as raças 

poderiam viver em total harmonia foi veiculada para o mundo, só que, após a pesquisa 

da Unesco encabeçada por Florestan Fernandes percebe-se que o brasileiro é racista. O 

racismo existe no Brasil e opera de maneira estridente por meio da exclusão social, que 

faz com que a maioria absoluta dos presos e mortos pela polícia seja a população negra.   

 Apesar dos dados apontarem diferença entre a população negra e a população 

branca, os brasileiros continuam acreditando que essa alteração é fruto de uma questão 

econômica e não das consequências cruéis do racismo velado e silencioso que coloca o 

negro como o culpado pelo seu destino de pobreza e exime o governo e as instituições 

sociais de qualquer responsabilidade. Os brasileiros não conseguem admitir que 

vivemos os resquícios do nosso período escravocrata, eles jogam para a história 

(passado) qualquer situação que possam reviver o fato de que o Brasil foi o último país 

a abolir a escravidão e que após esse período não se preocupou em incluir a população 

negra na sociedade (oferecendo os mesmos direitos que um cidadão de outra etnia 

possui). O fato de negar o passado, “fechar” os olhos para as crescentes denúncias de 

práticas racistas ou atribuir ao outro, nunca a si mesmo, a irresponsabilidade, é uma das 

características do racismo brasileiro. Entretanto, nas redes sociais o racismo mostra toda 

a sua potência destruidora.   

Schwarcz (2012) aponta a particularidade do racismo brasileiro que de certa 

forma passa operar diferentemente nas redes sociais devido ao fato do anonimato, de 

uma certa proteção, de uma ideia equivocada sobre a liberdade de expressão e assim por 

diante. 

(...) ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é 

sempre atribuída a “outro”. Seja da parte de quem age de maneira 

preconceituosa, seja daquela de quem sofre com o preconceito, o 

difícil é admitir a discriminação e não o ato de discriminar. Além 

disso, o problema parece ser o de afirmar oficialmente o preconceito, e 

não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo isso indica que estamos 

diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e que 

se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da 

igualdade das leis, e que lança para o terreno do privado o jogo da 

discriminação (SCHWARCZ, 2012, p. 32)  



 

 

 

68 

 

Lilia Schwarcz constrói sua análise a partir das relações raciais do cotidiano 

mostrando que o racismo brasileiro é silencioso, desenvolve-se no ambiente privado 

devido a suposta ideia de universalidade e igualdade. Traçando um paralelo entre a 

citação de Schwacz e o fato das redes sociais se desenvolveram como um espaço para a 

retórica do ódio racial, podemos observar as seguintes questões: o racismo nas redes 

sociais se mostra aberto, ou seja, mais explícito e claro, pois se apoia na ideia 

equivocada da liberdade de expressão, e mais, a retórica racista nas redes acontecem em 

ambientes reservados; perfis, comunidades fechadas, salas de bate-papo, grupos de 

Whatsapp assim por diante.  

Desta forma, observamos pequenos pontos de diferença mas em sua totalidade a 

manifestação racista que acontecia nos antigos ambientes, também, continua a imperar 

nos novos espaços sobre uma má interpretação da “liberdade de expressão”. A retórica 

do ódio racial na Internet, se apoia por vezes, na ideia da liberdade de expressão, 

garantia constitucional assegurada pelo artigo 5°, inciso IX da Constituição Federal, que 

possibilita a comunicação e manifestação de pensamento independente de censura. No 

entanto, incitar publicamente a prática de crime, é tipificação prevista no artigo 286 do 

Código Penal. Ou seja, a incitação já está classificada como crime - no caso brasileiro, 

contra a paz pública. Há, ainda, na Lei n° 7.716, de 05 de janeiro de 1989, a definição 

de crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. A conduta prevista no art. 20, da 

citada lei, criminaliza a incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional, e cria uma qualificação para os crimes cometidos por 

intermédio de meios de comunicação de qualquer natureza, incluindo-se, aqui, as redes 

sociais e toda a internet. 

 Percebemos que o racismo tanto no mundo concreto como na internet, se 

alimenta de uma falsa interpretação da lei e de certas sutilezas, ou seja, quando as 

pessoas exprimem frases e comportamentos racistas de forma velada, sem a intenção de 

discriminar todo um grupo de pessoas, por mais que o façam: “que morena linda, da cor 

do pecado”. Essas frases em torna da beleza negra, pode ser verificada na “nuvem de 

termos” coletada pela empresa CQM:  
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Figura 6 – Dados coletados nas Redes Sociais sobre Racismo 

 
Fonte: Comunica Que Muda by nova/sb 

 

Para que possamos entender o porquê de frases “morena bonita”, “da cor do 

pecado” e “pecado” serem consideradas manifestações racistas, por alguns, devemos 

entender que o referencial eurocêntrico é uma constante na sociedade brasileira. Os 

padrões fenotípicos europeus incorporados ao discurso da beleza, produziu uma 

compreensão estética a partir da qual entende-se a ideia de beleza feminina através de 

requisitos como a pele branca, de cabelos lisos, nariz e lábios afilados. Em 

contraposição a estes traços a compleição física da mulher negra – seios, glúteos, boca 

carnuda – coube o campo sexual, aos usos do corpo, ao território dos desejos, como bem 

descreve Gilberto Freyre, na obra Casa Grande & Senzala: 

(...) Sinhá-moças que mandavam arrancar os olhos de mucamas 

bonitas e trazê-los à presença do marido, à hora da sobremesa, dentro 

da compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas 

já de idade que por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas 

de quinze anos a velhos libertinos. Outras que espatifavam a salto de 

botina dentaduras de escravas; ou mandavam-lhes cortar os peitos, 
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arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de 

judiarias. O motivo, quase sempre, o ciúme do marido. O rancor 

sexual. (FREYRE, 2004, p. 421) 

 

  A construção da beleza negra em si mesma torna-se quase uma contradição 

dentro do quadro racista que naturalizou as caraterísticas brancas e as adotou como 

paradigma da beleza, fazendo com que os negros suplantassem sua identidade física por 

meio de técnicas de correção visando o modelo normativo de beleza. Desta forma, a cor 

negra recebe um referencial sexual, a beleza não pertence a mulher negra, mas a mulher 

branca. Podemos perceber isso quando criamos um paralelismo entre o corpo físico 

negro e o cabelo negro, o corpo negro possui maior aceitação social, pois está associado 

ao campo erótico e o cabelo negro é visto como algo negativo, (observar a figura 6), 

porque está associado ao discurso estético formulado pela sociedade, a partir do 

referencial europeu. Mulheres bonitas são: louras, altas, olhos claros e magras. Desta 

forma, a cor negra é inferiorizada quanto comparada ao referencial eurocêntrico, mas 

vista com “bons olhos” quanto associada ao campo sexual. Segundo Neusa Souza: 

É a autoridade da estética branca quem define o belo e sua contraparte, 

o feio, nesta nossa sociedade classista, onde os lugares de poder e 

tomada de decisões são ocupados hegemonicamente por brancos. Ela 

é quem de afirma: “o negro é o outro belo”. É esta mesma autoridade 

quem conquista, de negros e brancos, o consenso legitimador dos 

padrões ideológicos que discriminam uns em detrimento dos outros. 

(SOUZA, 1983, p. 29) 

 

Enfim, o racismo possui diversas máscaras sociais. O negro consciente dessas 

máscaras deve atentar em torno dos discursos racistas e daqueles que se escondem entre 

argumentos sutis. 

Assim, observamos que as redes sociais se tornam o mais novo espaço para 

instalação da retórica do ódio racial e percebemos também que o ódio racial proferido 

nos espaços virtuais tem a força de moldar as estruturas sociais através das interações 

com seus pares. E que os discursos racistas presentes nos espaços virtuais podem 

impactar os comportamentos no “mundo real”, e vice-versa. E, por fim, atentamos para 

o fato de que um discurso sutil nas redes sociais pode angariar adeptos e ser mais 

propagado, via comentários, curtidas ou compartilhamentos de modo que ele se torna 

mais passível de legitimação por outros e, consequentemente, mais aceito, até que ganhe 

a categoria de “verdadeiro”. 
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1.3 Processo de construção identitária: pertencimento e redescoberta do ser negro.  

 

(...) Aí, eu não sabia meu lugar, mas sabia que negro eu não era. 

Negro era sujo, eu era limpa; negro era burro, eu era inteligente; era 

morar na favela e eu não morava e, sobretudo, negro tinha lábios e 

nariz grosso e eu não tinha. Eu era mulata, ainda tinha esperança de 

me salvar. Em termos de classe continuava a dúvida. Em termos de 

negritude, não. (SOUZA, 1990, p. 48) 

 

A citação acima, retirada do livro da psicanalista Neusa Santos Souza (1990), 

refere-se à “História de Luísa”21. Luísa, médica recém-formada, nascida no Rio de 

Janeiro, é neta de empregadas domésticas e filha de pais de classe média baixa. A 

recusa radical de Luísa em reconhecer a sua cor pode ser atestada por meio das 

seguintes falas: “eu não sabia meu lugar, mas sabia que negro eu não era”; “negro era 

sujo”; “negro era burro”; “era morar na favela”; “negro tinha lábios e nariz grosso e eu 

não tinha”. O misto de tristeza, vergonha, dor, inferioridade que acompanha a fala de 

Luiza, referente a raça negra, a faz buscar “salvação” no reconhecimento do “eu era 

mulata, ainda tinha esperança de me salvar”. Sua crença, decorrente de uma 

representação negativa construída ao longo do percurso histórico lhe faz supor que ao 

negar sua cor estaria imune à inferiorização do que é ser negro.  

Segundo Serge Moscovici (2009), pessoas e grupos fomentam representações no 

decurso da comunicação e da cooperação. Essas representações circulam e adquirem 

vida própria, condicionando atitudes e pensamentos. Tanto mais compartilhadas no seio 

social, tanto maior a possibilidade de agirem na construção de uma realidade social sui 

generis.  

Quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é 

ignorada, mais fossilizada ela se torna. O que é ideal, gradualmente 

torna-se materializado. Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e 

torna-se, em vez disso, duradouro, permanente, quase imortal.  

(MOSCOVICI, 2009, p. 41) 

 

A representação cruel e violenta do que é ser negro na sociedade brasileira cria 

no sujeito um desejo de recusa da sua cor. Percebemos que o negro ao repudiar a sua 

cor, repudia também o seu corpo, como uma espécie de defesa às práticas racistas, “o 

racismo esconde seu verdadeiro rosto pela repressão ou persuasão, leva o sujeito negro a 

                                                 
21 “História de Luísa” é o nome do capítulo cujo trecho acima foi retirado. O capítulo pertence ao livro 

“Tornar-se Negro”, da autora Neusa Santos Souza. O nome Luísa é fictício, a autora utilizou nomes falsos 

para proteger os relatos dos seus paciente e entrevistados.  
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desejar, invejar e projetar um futuro identificatório antagônico em relação à realidade do 

seu corpo e de sua história étnica e pessoal” (SOUZA, 1990, p. 5) 

A fim de entender o processo de redescoberta do ser negro, faz-se necessário 

entender o processo identificatório do corpo negro na sociedade brasileira. O corpo é a 

condição existencial da vida e da vida social. Ele está constituído e submerso em 

discursos, representações e ideologias que definem a existência ou inexistência do 

sujeito em sociedade. Conforme Júlio Tavares (2012), o corpo é uma estrutura 

discursiva que agencia informações com a finalidade de elaborar ações e eventos. 

“Esses corpos, nas formas de ação, definem interação social. Estas ações corporais 

atuam como ações sociais ao traduzirem e contextualizarem as práticas de sociabilidade, 

responsáveis pelo entrelaçamento dos indivíduos na vida social” (idem, 2012, p. 35). 

Assim, o corpo apresenta significados corporais decorrentes da interação social e da 

discursividade social.  

Partindo da premissa que os corpos estão submersos em discursos e 

representações que os definem socialmente, podemos conjecturar que há corpos que 

existem socialmente, que são aceitáveis – passíveis de respeito, de reconhecimento e de 

direitos -, mas há corpos que inexistem socialmente por serem diferentes do domínio 

normativo. Imaginemos isso a partir do discurso colonialista cujo corpo negro era usado 

como máquina produtiva, ou seja, “o racismo definiu os povos africanos como tendo 

apenas corpos e não espíritos: homens e mulheres eram vistos como máquinas 

musculosas, e desse modo, a superexploração da escravidão podia ser justificada.”. 

(HEMPHIL, E. & MERCER, 1992, p. 171 apud SODRÉ, 2015, p. 204) 

No discurso colonial, o corpo negro foi colocado como peça de trabalho 

indiferente do gênero. Tal como aponta Tavares: 

O negro, ao ser escravizado, foi coisificado e transformado em peça 

acessório de um processo de transformação material. A denominação 

utilizada, portanto, era mesma: peça. Como tal, era como uma 

ferramenta descartável, resultante das relações nas quais sua condição 

de humanidade desaparecia. (TAVARES, 2012, p. 85) 

 

 Despossuídos de direitos e carregados de deveres, o corpo negro, ao longo da 

história, foi alvo de violências e de violações, de humilhações e de subjugação. Mesmo 

quando representado de maneira menos agressiva o corpo negro, de modo geral, é 

configurado como plástico, algo típico do homem fácil, adaptável e extrovertido 

(FREYRE, 2003). No caso específico das mulheres, o corpo ganhou conotação sexual, 

como bem descreve Gilberto Freyre em “Casa & Grande Senzala”, sobre o imaginário 

social da mulher negra no período colonial. 
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É verdade que as condições sociais do desenvolvimento do menino 

nos antigos engenhos de açúcar do Brasil, como nas plantações ante-

bellum da Virgínia e das Carolinas – do menino sempre rodeado de 

negra ou mulata fácil – talvez expliquem por si só, aquela predileção. 

Conhecem-se casos no Brasil não só de predileção mas de 

exclusivismo: homens brancos que só gozam com negra. De rapaz de 

importante família rural de Pernambuco conta a tradição que foi 

impossível aos pais promoverem-lhe o casamento com primas ou 

outras moças brancas de famílias igualmente ilustres. Só queria saber 

de molecas. Outro caso, referiu-nos Raoul Dunlop de um jovem de 

conhecida família escravocrata do Sul: este para excitar-se diante da 

noiva branca precisou, nas primeiras noites de casado, de levar para a 

alcova a camisa úmida de suor, impregnada de budum, da escrava 

negra amante. Casos de exclusivismo ou fixação. Mórbida, portanto; 

mas através dos quais se sente a sombra do escravo negro sobre a vida 

sexual e da família do brasileiro. (FREYRE, 2003, p. 368) 

 

Conforme a citação acima, Freyre (2003) descreve a mulher negra e escrava, 

como: “negra ou mulata fácil”, ferramenta fundamental na formação sexual dos jovens 

senhores e peça indispensável na manutenção da vida sexual das famílias brasileiras. 

Segundo Raminelli (2004), tais representações vigoram não só nos escritos de Gilberto 

Freyre como também em toda literatura nacional dos séculos XVIII e XIX, que passa a 

exaltar as negras e mulatas como verdadeiras presas do desejo masculino.  

A desvalorização do negro não envolve apenas o seu corpo, mas tudo aquilo que 

lhe toca: seu continente, seu país, sua religião, sua arte, sua música e sua capacidade 

intelectual. Colocado à margem da história, da qual nunca é o sujeito, o negro acaba 

vendo sua própria história sufocada pelo olhar dos colonizadores, até o ponto em que 

sua memória torna-se a memória daqueles que o escravizaram.  

(...) a memória que lhe inculcam não é de seu povo; a história que lhe 

ensinam é outra; os ancestrais africanos são substituídos por gauleses 

e francos de cabelos loiros e olhos azuis; os livros estudados lhe falam 

de um mundo totalmente estranho, da neve e do inverno que nunca 

viu, da história e da geografia das metrópoles; o mestre e a escola 

representam um universo muito diferente daquele que sempre o 

circundou.  (MUNANGA, 2015, p. 35) 

 

1.3.1 O Negro estereotipado – aspectos históricos e das mentalidades acerca do ser 

negro 

Nesse sentido, o resgate histórico mostra-se o caminho fundamental na tentativa 

de derrubarmos velhos estereótipos do corpo negro – ladrão, perverso, iletrado – e na 

redescoberta da negritude pelo negro. Conforme Munanga (2015, p. 52), “negritude é o 

simples reconhecimento do fato de ser negro, a aceitação de seu destino, de sua história, 

de sua cultura”.  
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No caminho de aceitação, o corpo negro precisa resgatar a sua memória, quebrar 

esse silêncio, deslocar-se da posição de objeto passivo para um lugar de agente. Desta 

forma, o negro “Tornar-se Negro”22, conforme Souza; “ser negro não é uma condição 

dada, a priori. É vir a ser. Ser negro é tornar-se negro” (SOUZA, 1990, p. 77). Nesse 

sentido descobrir-se negro é consumir-se em esforços em descobrir a sua verdadeira 

essência, é possuir voz, é ter poder de escolha, é fugir do ideal de branquitude, é 

contestar as representações sociais, é contrariar os interesses históricos, é questionar os 

estereótipos formadores de preconceitos. Conforme Bernado Jablonski (2010), os 

estereótipos são a base dos preconceitos, “na base do preconceito estão as crenças sobre 

caraterísticas pessoais que atribuímos a pessoas ou grupos (...)” (JABLONSKI, 2010, p. 

137). 

No Brasil, diversas questões que atravessam a experiência de ser negro 

descendem do período colonial e da diáspora africana. A escravidão foi a matriz de 

muitos dos estereótipos sobre os negros, como, por exemplo, a ideia do escravo 

analfabeto (iletrado) - afastado da comunicação social – mito este desconstruído na obra 

da pesquisadora Marialva Barbosa, conforme reprodução abaixo. 

O caso do pedreiro Claro Antônio dos Santos, (...), exemplifica 

claramente o que destacamos em relação às territorialidades da escrita. 

As cartas que o escravo de ganho escreve, e que perduraram como 

anexo ao seu processo criminal, a mando da também escrava Teodora 

Dias da Cunha, mostra não apenas a existência de escravos 

alfabetizados no século XIX. Mostra também os índices de oralidade 

presentes na escrita e, sobretudo, a construção de uma espacialidade 

visual que ainda não se libertara completamente das táticas da 

oralidade. (BARBOSA, 2012, p. 99) 

 

A prática comunicacional dos escravos brasileiros, que foi silenciada durante 

séculos, pode ser avaliada a partir da importância que a escrita e a leitura possuíam 

dentro da sociedade. Dominar os códigos de letramento dentro de uma sociedade 

dividida entre não negros e negros, era próprio apenas daqueles que ocupavam posição 

de poder e de superioridade. Como aponta Barbosa:  

Saber ler e escrever é participar do processo civilizatório 

gradualmente imposto e que tem na leitura e na escrita símbolos de 

distinção social. Assim, é preciso silenciar esse lugar simbólico dos 

escravos, produzindo uma dupla exclusão social, inclusive das suas 

possibilidades de lidar com tecnologias de um mundo que se 

transforma (BARBOSA, 2012, p. 34) 

 

                                                 
22 “Torna-se Negro”: o termo é o título do livro da autora Neusa Santos Souza. (Ref. SOUZA, Neusa 

Santos. Tornar-se negro: ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social) 



 

 

 

75 

Outro fator de apoio ao silêncio em relação ao letramento dos escravos, 

apresentado por Marialva, é a descaracterização do grupo ou dos indivíduos. É 

importante para as classes dominantes, por vezes, produtoras desta representação, que 

grupos sociais ou indivíduos possuam seus estereótipos fixos no seio social, uma vez 

que eles servem para consolidar e manter a estabilidade e a coesão da estrutura social 

(AGNES, 2008). Sem esquecer que os estereótipos sustentam o preconceito.  

A segunda razão para o silêncio em relação não apenas à possibilidade 

de saber ler e escrever, mas também à capacidade letrada dos 

escravos, é a mesma atribui valor positivo àqueles que porventura se 

mantenham ligados às suas origens e aos seus conhecimentos também 

originais. Nesse sentido, conhecer algo novo pode ser visto como 

espécie de contaminação que leva o grupo a se descaracterizar. O mito 

da permanência de valores originais, a rigor, faz parte de uma 

ideologia que também oprime duplamente. Os valores originais devem 

ser preservados, e assim se é, mais uma vez, excluído do processo de 

transformação do mundo social. (BARBOSA, 2012, p. 34)  

  

O silenciamento destes dados ou o esquecimento desta história que ausenta os 

escravos como atores das narrativas históricas, alimenta mitos, fortalece as 

representações negativas dos indivíduos, inferioriza a memória e a história do negro. 

Deste modo, a redescoberta do ser negro reúne conhecer sua história e assumi-la 

plenamente, despojando-a de todo o desprezo que o passado lhe conferiu.  

 

1.3.2 Do negro inferiorizado ao negro empoderado  

 

Observamos no início da seção 1.3, a personagem Luísa, por força do imaginário 

social excludente, apagar as glórias de ser negro. Em contraponto ao processo de 

inferiorização da sua identidade, relatamos o processo de redescoberta da identidade 

negra da Bianca Santana.23 

Tenho 30 anos, mas sou negra há apenas dez. Antes, era morena. 

Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para os 

professores do colégio católico, para os coleguinhas – que talvez não 

tomassem tanto sol – e para toda a família que nunca gostou do 

assunto. “Mas a vó não é descendente de escravos?,”, eu insistia em 

perguntar. “ E de índio e português também”, era o máximo que 

respondiam. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso 

aceitassem o fim da conversa. (SANTANA, 2015, p. 13) 

  

                                                 
23 A citação acima é referente ao livro da jornalista e professora Bianca Santana, autora do livro “Quando 

e descobri Negra”. 
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  Segundo Stuart Hall (2000), a identidade é formada na interação entre o eu e a 

sociedade. O sujeito é formado e modificado numa relação constante com os mundos 

exteriores e as identidades que esses mundos oferecem.  

 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 

mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito 

não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com 

“outros pessoas importantes para eles”, que mediavam para o sujeito 

os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 

habitava. (HALL, 2000, p. 11) 

 

 A partir dessa perspectiva, em que a identidade é construída por meio da 

mediação do outro, podemos entender a insistência de Bianca em questionar a família 

sobre a sua cor. Segundo Souza (1999), o contexto familiar é o primeiro lugar onde a 

ação constituinte da identidade negra se desenrola. Neste ambiente, antes mesmo do 

negro tornar-se sujeito, ele está em busca de referências quanto a sua cor. Esta instância 

vai mostrar ao sujeito, de forma consciente ou inconsciente, aquilo que lhe é prescrito 

no imaginário social sobre o estigma negro. A mediação que se faz através das relações 

físico-emocionais criadas dentro do ambiente familiar será fundamental para que o 

negro suporte o racismo velado de cada dia e consiga negar os dispositivos de 

branqueamento, a inferiorização da autoestima e da capacidade intelectual. É dentro 

deste ambiente que o sujeito pode ter a sua identidade negra fortalecida ou/e negada. 

No que se refere à identidade negra, vale ressaltar que compreendemos como um 

espaço eminentemente político, lugar onde o negro possui orgulho em dizer de cabeça 

erguida: eu sou negro. Na palavra ele atualiza seu orgulho e fidelidade para com os 

ancestrais e também afirma sua solidariedade a todos os irmãos negros do mundo 

(MUNANGA, 2015). Na visão de Gilroy (2011), a discussão sobre identidade negra 

acontece a partir da perspectiva da diáspora negra em que tanto a “cultura negra” quanto 

as identidades negras são criadas e redefinidas por meio de trocas entre o continente 

africano, as Américas e a diáspora negra na Europa. Desta forma, a identidade negra 

mostra-se como uma realidade dinâmica, sujeita a transformações e mudanças a nível 

individual e grupal, compreendida no espaço de seu contexto social e cultural. 

No contexto brasileiro de práticas racistas, assumir a identidade negra é libertar-

se das máscaras, é romper com as imposições sociais sobre a negritude, e 

consequentemente, ressignificar seu corpo que foi maquiado de branco, para fins de 

aceitação. Após despertar-se da crise, o negro passa a trilhar um caminho de (re) 
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descoberta e de afirmação da sua negritude, que alguns casos, tem início com a 

libertação do corpo.  

Há alguns meses, soltar o cabelo crespo era uma questão difícil, 

mas, naquele dia, bagunçar o cabelo e enfeitá-lo com tecido 

vibrante, antes de uma reunião de trabalho, foi natural a ponto 

de eu sequer questionar se era adequado ou não. (SANTANA, 

2015, p. 30) 

 

No processo de redescoberta do ser negro, o corpo é valorizado, pois o sujeito 

reconhece a importância dele dentro da sua cultura, tal qual afirma Sodré (1996, p. 31): 

“Na cultura negra o corpo é fundamental”. O homem negro passa usar o corpo como 

forma de luta, de manifestação e de resistência, ressignificando o “lugar” que foi 

inculcado de medo, desespero, servilismo, escuridão e de complexo de inferioridade. 

Neste processo de empoderamento do corpo o resgate à ancestralidade e à cultura negra, 

tornam-se elementos essenciais. Vale ressaltar que, desde o período escravocrata, o 

negro já se utilizava de seu corpo como forma de resistência e de luta por meio da 

capoeira, das danças religiosas, dos rituais, dos sons do tambor produzido pelas mãos, 

da arte e da culinária (TAVARES, 2012).  

Desta forma, observamos que a resiliência do negro ao sistema opressor sempre 

foi estruturada de forma poética, ou seja, não verbal, por isso, o difícil extermínio do 

negro e da cultura negra. 

O corpo aparece, assim, como repositório de inumeráveis experiências 

realizadas no cotidiano, como arquivo das informações que ficaram 

evidenciadas por intermédio dos gestos e dos movimentos corporais. É 

o corpo um arquivo não verbal e, por intermédio dele, a memória 

comunitária é recuperada, passando o corpo a falar e a salvaguardar a 

memória do grupo por intermédio das modulações gestuais, cuja 

elaboração foi possível.  (TAVARES, 2012, p. 83)  

 

 E dentro ainda do contexto de sua resiliência, o negro foi (re) construindo novos 

dispositivos para empoderar seu corpo através da valorização de símbolos da estética 

negra. Se antes carregar o fenótipo negro era a certeza de vergonha, humilhação, 

chacotas e baixa autoestima, agora e cada vez mais, meninas e meninos negros afirmam 

sua beleza negra através da libertação dos cabelos. Conforme relato abaixo: 

Solto e acho bonito. Volto ao espelho e coloco uma faixa. Um pouco 

mais de tempo e recorro aos grampinhos. “Esse jeito de prender tem 

uma coisa de negritude, mas ainda é preso”, falei na terapia. Na 

mesma semana, li um texto sob o título “Minha filha tem o cabelo 

muito crespo. A partir de qual idade posso alisá-lo?.” Ah, as 

sincronicidades da vida... Passei anos ouvindo propostas de 

cabeleireiros para “arrumar” meu cabelo. Arrumar significa alisar ou, 

no mínimo, “relaxar as ondas”. Minha avó, vítima e algoz do mesmo 
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racismo, prendia o cabelo beeeem puxado pra trás. E de tanto puxar e 

puxar o cabelo num rabo de cavalo, nunnca teve coragem de soltar o 

crespo em público. Até que nasceu em mim o desejo de assumir meu 

cabelo como uma marca de identidade. (SANTANA, 2015, p. 22) 

 

 Assim, observamos como o cabelo negro tornou-se um símbolo do processo de 

empoderamento negro. Como, cada vez mais, meninas e meninos usam a beleza negra 

como instrumento na luta contra o racismo e no reconhecimento das raízes africanas. 

Por meio da valorização da beleza negra na moda, na fotografia, nas artes e nas redes 

sociais, os negros passam a reconhecer o fenótipo negro e belo. Na contemporaneidade, 

as redes sociais como o Youtube, Facebook e o Instagram, tornaram-se dispositivos 

importantes à insurgência da beleza negra. A compilação e o espalhamento de projetos 

que valorizam a estética negra permitiu que diversas mulheres afirmassem sua 

negritude.   

Os grupos decorrentes das plataformas digitais ajudaram diversos negros a 

valorizarem os seus fenótipos por meio de vídeos sobre cabelos, maquiagem e turbantes, 

apresentação de debates sobre a beleza negra, e incentivo ao processo de transição 

capilar24. Assim, o que podia parecer uma simples troca de informação, torna-se um 

grande espaço de afirmação, empoderamento das raízes africanas e ajuda àqueles negros 

carentes de autoestima.  

 Visto ser o cabelo a moldura do rosto e fator de beleza para os ambos os sexos, 

acreditamos ter sido a parte do corpo mais violentada pela população negra. Violência 

decorrente de uma tentativa de encaixá-lo nos padrões sociais de modo a evitar, mais 

uma exclusão social que seria consequência dos ditames estéticos. Ressaltamos que 

esses ditames de beleza recaem, muito mais, sobre a mulher do que no homem, seja ela, 

negra ou branca, a cobrança em estar sempre bela acompanha todas as mulheres, ao 

ponto de, envelhecer (processo natural da vida) torna-se um “castigo” para algumas 

mulheres, pois envelhecer dentro do discurso de beleza, resultaria na perda da beleza 

que está associada à juventude, à vitalidade e à estética perfeita.   

Encarnar a beleza é uma obrigação para as mulheres, não para os 

homens, situação esta necessária e natural por ser biológica, sexual e 

evolutiva. Os homens fortes lutam pelas mulheres belas, e as mulheres 

belas têm maior sucesso na reprodução. A beleza da mulher tem 

relação com sua fertilidade; e, como esse sistema se baseia na seleção 

sexual, ele é inevitável e imutável. Nada disso é verdade. A "beleza" é 

um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. (WOLF, 1992, 

p.15) 

                                                 
24 Transição capilar é o processo em que o cabelo com químicas (escovas de alisamento) não recebe mais 

esse produto até chegar a sua forma natural. Também conhecido como processo de aceitação do cabelo 

natural. 
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Verificamos que a beleza é uma obrigação para as mulheres, sejam negras ou 

brancas. Contudo, essa obrigação se intensifica para as mulheres negras, pois distante 

do padrão social de beleza imposta pela sociedade – pele branca, cabelo liso, traços 

finos, olhos claros –, caberia a ela, a “construção” de uma beleza que a incluísse dentro 

“da sociedade” e que não reforçasse ainda mais os mecanismos de exclusão da pele 

negra. Por isso, por longos períodos, a mulher negra escondeu o crespo do seu cabelo, 

através de produtos de alisamentos, perucas e escovas/pranchas e etc.  

Contudo, essa situação vem mudando em decorrência do aumento da 

visibilidade dos negros na sociedade. O aumento de negros nos espaços universitários, 

nas mídias televisivas e digitais, na produção de conteúdo, no mercado de trabalho, são 

reflexos das lutas de movimentos sociais, por uma valorização da imagem do negro 

dentro da sociedade, que acaba refletindo na afirmação da identidade negra. A princípio 

pode parecer um percurso simples, mas aqueles que carregam o estigma da pele escura, 

sabem bem o valor de cada espaço conquistado dentro da sociedade e a importância em 

mostrar essa conquista aos demais para que lhes sirva de referência de luta e de 

resiliência.   

Entretanto, devemos estar atentos, para que o processo de transição capilar ou 

qualquer outro processo de afirmação da identidade negra não gere um estereótipo 

“padrão” do que é “ser negro”, ou seja, só é negro aquele que possui cabelo crespo e cor 

de pele extremamente escura. Precisamos ter em mente que assim como o racismo 

possui diversas formas de atuação, há diversos fenótipos de negro. Ressaltamos que o 

importante deste processo de empoderamento é desenvolver no sujeito negro a 

valorização do corpo, da história e da família e a capacidade de “fala”. É faze-lo 

perceber que o silenciamento do seu corpo, da voz e da ancestralidade reforça o 

racismo.  

Desta maneira, sabemos que ser negro, não é um dado a priori, é um 

percurso no qual o negro precisa se livrar do desejo de se tornar um 

branco e aceitar a sua negritude. Além disso, por mais difícil que seja, 

o sujeito precisa livrar-se do sentimento de inferioridade, de 

autodesvalorização, insegurança e angústia que carrega consigo 

decorrentes da busca pela aceitação social, das lutas em se provar 

capaz, e da tentativa de fugir do estigma de ser negro. Como afirma 

Luíza no seu extenso relato como mulher negra: “Ser negro é ter que 

ser o mais (SOUZA, 1990, p. 61) 

 

Percebemos assim, que não há como estimarmos nem estabelecermos um 

método de “como ocorre a redescoberta do ser negro”. Só nos resta, talvez, vislumbrar 
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tudo isso como fruto de um processo interno do sujeito elaborado em conjunto à 

crescente visibilidade de negros nos espaços sociais. Acreditamos que desta forma 

aqueles que ainda sentem vergonha da sua cor ao conhecerem as histórias de outros 

negros que aceitaram a negritude, possam em algum momento refletir sobre o que é ser 

negro. A libertação da identidade negra se encontra no momento em que o negro 

consegue projetar a sua voz, colocar fim ao silêncio que o impede de usufruir da 

liberdade de ser quem é. O silêncio, decorrente talvez do medo e das humilhações 

passadas, só fortalece tudo aquilo que impede o empoderamento do negro e dificulta a 

luta contra o racismo. O racismo se fortalece no silêncio da sua vítima. 
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Capítulo 2 - Em torno das Redes Sociais: Atores Sociais, Postagens e Conversação 

em Rede. 

 

 O primeiro capítulo observou a maneira como a política racista foi constituída, seu 

impacto no processo de construção identitária do negro, sua utilização na construção 

de regimes totalitaristas, assim como a exacerbação do discurso de ódio racial nas 

redes sociais digitais. Fez notar que as redes digitais, ao produzirem uma espécie de 

validação do discurso odioso, permitiram que o ódio, sentimento normalmente restrito 

ao foro íntimo, ganhasse dimensões públicas e angariasse aplausos. Por outro lado, as 

redes permitiram que os sujeitos, ao compartilharem suas experiências mundo afora, 

gerassem a união de pessoas a fim de escutar e aconselhar grupos minoritários 

dispostos a combater ataques de intolerância nos espaços públicos (virtuais ou não). 

 As redes sociais digitais impactaram os sujeitos sob diversas formas em suas 

interações sociais: tanto na dimensão pública quanto na esfera digital. Caberá a este 

capítulo elucidar um pouco da dinâmica das redes digitais: seu impacto nas esferas 

digital e pública, e suas implicações no acirramento dos conflitos de ódio racial e no 

florescimento da militância negra.   

 Com as redes digitais - um fruto da Internet - a relação espaço-tempo foi 

ressignificada; a ideia de identidade social - devido à penetração dos códigos virtuais 

no cotidiano (nicknames, perfis fakes, alteração de imagem) -  sofreu modificações; a 

demanda informacional aumentou, com o surgimento de novas profissões como o 

influenciador25 digital, assim como a interação entre os homens. Podemos considerar 

que, em grande medida, a vida dos sujeitos passou a se pautar por likes. Conforme 

Recuero (2006), as redes digitais são constituídas por rede de atores sociais que 

estabelecem uma comunicação através de um computador. Trata-se da Comunicação 

Mediada pelo Computador (CMC).   

 

As redes sociais na Internet são as redes de atores formadas pela 

interação social mediada pelo computador. Elas, há muito se discute, 

são capazes de formar novos agrupamentos sociais, novas formas de 

comunidade (KATZ e RICE, 2002; CASTELLS, 1999 e 2003; 

LEMOS, 2002 e 2002c; RHEINGOLD, 1995; WELLMAN, 2001, 

2002 e 2002b), denominadas ‘comunidades virtuais’. (RECUERO, 

2006, p. 14) 

 

 A Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) funciona tal qual a 

                                                 
25 Disponível em: https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-carreiras-que-surgiram-por-conta-dos-

influenciadores/ Acesso em nov. de 2017.  

https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-carreiras-que-surgiram-por-conta-dos-influenciadores/
https://exame.abril.com.br/carreira/conheca-as-carreiras-que-surgiram-por-conta-dos-influenciadores/
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comunicação face-a-face, só que à distância. A conversação, por meio de troca de 

mensagens entre dois atores, ocorre durante um determinado período de tempo 

caracterizado pela alternância dos turnos da fala. Ademais, a CMC permite que as 

mensagens persistam no tempo e possam ser acessadas em momentos além do período 

em que foram emitidas. (RECUERO, 2006).  

 Temos, portanto, que a CMC é marcada por alguns aspectos: aparecimento de 

novas marcas verbais decorrente do fato da linguagem escrita se aproximar da 

linguagem oralizada, exemplos: vc = você; pq = porque; dps = depois; cmo = como; e 

supremacia do anonimato em detrimento da identidade. As linguagens utilizadas pelos 

sujeitos nestes espaços podem ser apropriadas como elementos de construção de 

identidade; e sendo um tipo de comunicação que privilegia o texto, é necessário o 

entendimento das ferramentas tecnológicas, já que as conversações são determinadas 

por elas, podendo a comunicação ser síncrona ou assíncrona – ferramentas síncronas, 

como messenger, whatsapp e salas de bate papo permitem uma expectativa de resposta 

mais rápida e ferramentas assíncronas representadas por e-mail, fóruns da web e caixa 

de comentários possuem uma expectativa de resposta não imediata. Tais características 

decorrem do uso da ferramenta pelos atores.  

 Neste caso, denominamos atores os indivíduos, as instituições ou grupos que 

compõem a rede social digital, os quais juntamente com os laços sociais (interações e 

conexões) dão origem aos elementos constituintes do ciberespaço (RECUERO, 2009). 

Ambos possuem características específicas que servem de base para que a rede seja 

percebida e suas informações construídas. Para o entendimento da dinâmica da rede 

deve-se focar a estrutura social que estabelece os nós. Ou seja, não é possível isolar os 

atores nem as suas interações.  

 O entendimento das interações que ocorrem dentro deste espaço passa pela 

compreensão de que o uso das ferramentas é consequência dos diversos processos 

realizados pelos atores, ocasionando em certos casos: individualização do sujeito – o 

aprisionamento do sujeito numa realidade fantasiosa e individualista, a chamada 

“bolha”; devir identitário na Internet e catarse cibernética. Renata Rezende (2014) 

aponta a seguinte definição para o conceito de catarse:  

Hoje, o conceito de catarse também inclui a liberação emocional não 

apenas pela observação dos dramas, mas pela memória, por meio da 

recordação de eventos, pela expressão das emoções e pelo reavivar 

do passado. (REZENDE, 2014, p. 142) 

 

 Por meio desta perspectiva, o conceito de catarse cibernética configura a 
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construção de relatos performáticos em plataformas digitais que, a exemplo do 

Facebook, Twitter e  Instagram, expõem emoções, atividades diárias, opiniões e afins 

produzidos pelos próprios usuários.   

 Esses relatos são chamados de postagens (post) e contemplam os mais diversos 

eventos: a publicitação de ideias ou de simples opiniões, narrativas de assalto ou 

acidente, comunicação sobre a perda de um ente querido ou sobre o fim do namoro, 

indignação com a política e a violência, manifestações contrárias às diversas formas de 

preconceito, exteriorização de sentimentos de ódio, entusiasmo, medo, intolerância, 

entre outras.  

 Os posts podem servir como canais de medição, avaliando as emoções, a 

intensidade de engajamento dos indivíduos e a penetração de um assunto dentro de 

uma comunidade. Desta maneira, tornam-se terrenos férteis para pesquisas 

acadêmicas, pois incorporam elementos enraizados na vivência individual que ao 

adentrarem no ciberespaço, tornam-se experiências coletivas, ressignificadas pelos 

usuários a partir de seus anseios e sentimentos - daí porque a dificuldade em se 

caracterizar alguns discursos dentro desta ambiência. Dessa maneira, nota-se que as 

redes sociais online podem ser consideradas grandes repositórios da memória social, 

pois a mesma além de registrar, armazenar e recuperar as informações, também tem 

proporcionado a possibilidade de atuar diretamente nas recordações que constituem a 

memória da nossa sociedade. 

   Segundo Moura (2016), o subjetivismo é uma das barreiras que dificultam a 

caracterização das postagens violentas e intolerantes, impedindo o combate ao discurso 

do ódio, posto que essa retórica pode se dar de forma explícita ou implícita. O discurso 

do ódio, originário do termo inglês hate speech, é definido como um conjunto de 

palavras que visam insultar, intimidar ou assediar indivíduos ou coletivos em virtude 

de raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo ou religião e engloba vários segmentos: o 

racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outros. 

  O discurso do ódio não é algo novo. As redes sociais, entretanto, devido às 

diversas características abordadas neste trabalho, potencializaram a projeção dos 

discursos intolerantes. A empresa Comunica que Muda26 informa que, entre os meses 

de abril e junho de 2016, foram identificadas 393.284 menções, 84% delas com 

abordagem negativa de exposição de preconceito e discriminação. O algoritmo da 

organização vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram e encontrou 

                                                 
26 Dados extraídos do seguinte link: http://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/intolerancia-nas-redes/ 

dez. de 2017 

http://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/intolerancia-nas-redes/
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diversas menções intolerantes, a demonstrar que a democracia racial27 e a 

cordialidade28, tratadas na Sociologia e na Literatura, passam longe das redes sociais.  

 No entanto, deve-se ressaltar que dispositivos tecnológicos (os meios 

comunicacionais) são ferramentas destituídas de valor – são neutras. Não possuem 

conotação “negativa” ou “positiva” vez que a utilização delas decorre do contexto 

sociopolítico, econômico, cultural e subjetivo daqueles que as manipulam. Dessa forma, 

devemos olhar tanto as singularidades dos indivíduos quanto o contexto social, 

econômico, político e cultural de maneira a entender o fenômeno do ódio nas redes 

sociais e suas implicações na subjetivação humana. Ao atrelarmos essa análise às 

discussões teóricas sobre indústria cultural e cultura de massa nos direcionamos para a 

questão dos Apocalípticos e Integrados apresentada por Umberto Eco (2015), quando o 

autor, mesmo não tratando das redes sociais digitais (Facebook, Instagram, Twitter), 

faz, todavia, oposição ao pensamento Adorno e Horkheimer (2003). Uma das críticas 

consiste no fato de que a tecnologia seria empregada no impedimento da tomada de 

consciência dos sujeitos em relação à desigualdade e em outras circunstâncias, da qual 

resultariam sujeitos passivos, inconscientes e controláveis pelas instituições de poder.   

  Partindo de uma visão elitista de mundo, Jürgen Habermas (2009) não 

acreditava na possibilidade das tecnologias contribuírem para a melhoria intelectual das 

massas e nem tampouco que funcionassem como incremento à participação social. Com 

o que discordamos pois ao se incluir as redes sociais digitais no debate sobre direitos 

humanos e no engajamento do fortalecimento dos processos democráticos, o agir 

comunicativo, conceito elaborado pelo teórico, é acionado – um agir orientado para o 

entendimento mútuo, ciente do que as tecnologias podem auxiliar no intelecto das 

massas, na participação social e na mobilização dos coletivos a partir de interesses 

                                                 
27 O mito da democracia racial desmistificado por Florestan Fernandes visa demostrar que todas as etnias 

possuem as mesmas oportunidades. De acordo com BASTOS (1987): “O mito da democracia racial funda 

uma consciência falsa da realidade, a partir da qual “acredita-se” que o negro não tem problemas no 

Brasil, já que não existem distinções raciais entre nós, e as oportunidades são iguais para todos. [...]. Não 

se trata de uma formulação sem sentido. Serve a uma constelação de interesses, entre os quais isentar as 

elites de culpas e evitar a realização efetiva da integração racial democrática. É a forma pela qual as elites 

exorcizam a ameaça dos movimentos sociais (IDEM, 1987, p. 148). 
28 Turra e Venturi (1995), estudou as relações inter-raciais, analisaram um tipo de racismo tipicamente 

brasileiro, o "racismo cordial". O racismo cordial é definido como uma forma de discriminação contra os 

cidadãos não brancos (negros e mulatos), que se caracteriza por uma polidez superficial que reveste 

atitudes e comportamentos discriminatórios, que se expressam ao nível das relações interpessoais através 

de piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho "racial". Turra, C., & Venturi, G. (1995). Racismo 

cordial: a mais completa análise sobre preconceito de cor no Brasil. São Paulo: Ática. 

O escritor Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), em "Raízes do Brasil", definiu a cordialidade do 

brasileiro como "pode iludir na aparência -e isso se explica pelo fato de a atitude polida consistir 

precisamente em uma espécie de mímica deliberada de manifestações". Por fim, "a polidez é, de algum 

modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, 

podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência". 
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positivos, na luta de melhorias e no combate ao discurso do ódio. (REESE-SCHAFER, 

2012) 

 

2.1 Possibilidades interpretativas acerca dos processos de engajamentos dentro das 

redes sociais e o florescimento do ódio às minorias.   

 

Manuel Castells (2013), em Redes de Indignação e Esperança: movimentos 

sociais na era da internet, demonstra que as emoções são catalizadoras de mobilizações 

coletivas. São capazes de dar o tom ao dinamismo das interações sociais e aos projetos 

humanos.  

Compartilhando dores e esperança no livre espaço público da internet, 

conectando-se entre si e concebendo projetos a partir de múltiplas 

fontes de ser, indivíduos formaram redes, a despeito de suas opiniões 

pessoais, filiações, organizações. Uniram-se. E sua união os ajudou a 

superar o medo, essa emoção paralisante em que os poderes 

constituídos se sustentam para prosperar e se reproduzir, por 

intimidação ou desestímulo – e, quando necessário, pela violência 

pura e simples, seja ela disfarçada ou institucional. (CASTELLS, 

2013, p. 11)  

 

Segundo João Freire (2013), o Diccionario da Lingua Portugueza, de Antonio 

Moraes Silva (1813), oferece a seguinte definição para o termo emoção: “Emoção. 

Motim, alvoroço, união do povo.” (IDEM, p. 664). Já o Diccionario da Lingua 

Brasileira (1832), de Luiz Maria da Silva Pinto, reitera a informação, de modo ainda 

mais sucinto: “Emoção. Alvoroço, motim de povo.” (IDEM p. 402). Por conseguinte, 

emoções são elementos capazes de aglutinar, desencadear a ação no mundo e gerar 

tensões dialéticas entre objetividade e subjetividade. Lembramos que ao se discutir as 

Retóricas do Ódio, Totalitarismos e o Ódio Racial (ver o subcapitulo 1.2), verificamos 

que a desassistência emocional, social e econômica levou à falta de confiança do sujeito 

nas intuições, na sociedade e no mercado, gerando o fortalecimento do totalitarismo, 

seguido do florescimento do ódio aos judeus e às minorias. A descrença nas instituições 

propiciou o enfraquecimento do contrato social e a insurgência dos sentimentos de 

intolerância em relação às diferenças.  

As redes naturais da família, amigos e parentes e as redes sociais da escola, 

igreja, território e instituições - são capazes de despertar emoções diversas, assim como 

atos de engajamentos em torno das normas de significado e de produção de poder 

presentes na sociedade civil. Partindo da perspectiva de que os meios comunicacionais 

são elementos constituintes da rede social humana,  capazes de gerar sentido, discurso e 
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representação cada vez mais crescente na sociedade civil - mais de 100 milhões de 

brasileiros29 estão conectados às redes sociais postando, curtindo, compartilhando e 

viralizando fotos, textos, vídeos - e que a cada ano surgem novas funções que geram 

mais usuários – de modo que se torna necessário, no espaço social, que se  reflita sobre 

o engajamento desses sujeitos nesta plataforma. 

Segundo Salustiano (2016), as mídias digitais são espaços extremamente 

“livres”: diferentes mensagens ali circulam, cada indivíduo podendo como bem quiser 

se expressar e até mesmo se engajar. Conforme Soares e Monteiro (2015), pode-se 

definir engajamento como a relação, por meio da interação e da conversação, do 

consumidor com conteúdo, marcas, serviços ou produtos. A definição de Soares e 

Monteiro vai ao encontro à definição apresentada por Recuero (2013) no artigo 

Engajamento X Audiência no Facebook: uma breve discussão cuja definição de 

engajamento é a participação ativa dos usuários nas fanpages por meio da conversação.  

O engajamento, pra mim, é uma decorrência do envolvimento das 

pessoas entre si e com a marca como persona. É a construção de laços 

mais fortes, de capital social naquele espaço e naquela rede. Com isso, 

a rede deixa de ser só uma rede social e passa a ser um espaço de 

comunidade, com cooperação entre os atores. Esses usuários deixam 

de ser mera audiência e passam a ser construtores do discurso da 

marca também, porque replicam, comentam, discutem com os amigos 

e recomendam a marca ou o serviço. (RECUERO, 2013)30 

 

Dessa maneira, engajamento na ambiência virtual pode ser entendido como a 

base das interações humanas e do comportamento coletivo no qual a relação é definida e 

redefinida constantemente em uma interface virtual. Cada integrante interpretará a 

relação em que se engaja de uma maneira individual, construindo seu próprio 

significado e seus próprios termos. As palavras chaves para o engajamento desse sujeito 

serão: racionalidade e emoção. 

Michel Maffesoli, sociólogo francês, em entrevista ao jornal Zero Hora afirmou 

que a internet e as redes sem fio como plataformas de interação comunicacional 

resultam em uma nova forma de engajamento que, nascido das relações sociais dentro 

da ambiência virtual, foi depois ampliado aos espaços públicos, quando necessário:  

 

Na França, por exemplo, (tem-se) o movimento contra os aluguéis 

caros. O que vemos entre os "indignados" não é mais engajamento, 

porque engajamento é racional. Aqui a indignação é emocional. E o 

                                                 
29 Dado extraído do link: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/mais-de-100-milhoes-de-

brasileiros-estao-conectados-nas-redes-sociais.html Acesso em nov. de 2017. 
30 Citação extraída do link: http://www.raquelrecuero.com/arquivos/2013/03/engajamento-x-audiencia-

no-facebook.html Acesso em nov. 2017.   

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-nas-redes-sociais.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/07/mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-estao-conectados-nas-redes-sociais.html
http://www.raquelrecuero.com/arquivos/2013/03/engajamento-x-audiencia-no-facebook.html
http://www.raquelrecuero.com/arquivos/2013/03/engajamento-x-audiencia-no-facebook.html
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emocional vai ser forte, pontual e processado rapidamente até outro 

pretexto surgir (MAFFESOLI, 2013)31.  

 

Maffesoli ressalta a importância de emoções como a indignação e o entusiasmo 

na formulação de movimentos sociais dentro, e depois, fora do espaço virtual. No 

cenário político de uma sociedade igualitária, de acordo com o sociólogo francês, em 

que à desesperança se aliam as emoções amplificadas no espaço digital, acaba por 

ocorrer a perda do poder de controle por parte do Estado e por parte das empresas de 

comunicação. Com isso, tais ambiências se convertem em espaços livres para 

formulação de discursos racionais (retórica fortemente articulada) e irracionais (sem 

razões éticas suficientes e sustentados pela emoção) que atraem os mais diversos tipos 

de sujeitos.   

Examinando os enunciados digitais verifica-se certo predomínio na formulação 

de discursos com posições binárias: “certo” e “errado”, “direita” e “esquerda”, 

“vermelho” e “azul” e “bonito” e “feio”, facilmente capazes de desencadear conflitos 

sociais. Esses discursos, por vezes, reflexos de contextos sociais, culturais, econômicos 

e políticos, são produzidos por fomentadores de opinião, os quais, neste caso, serão 

chamados nessa pesquisa de ideólogos reacionários. Eles são representantes de camadas 

sociais que tendem a produzir um “falso” consenso entre os segmentos médios urbanos 

mais escolarizados, de maneira a manter os seus interesses e a reprodução eterna da 

hierarquia social de hegemonia dominante, valendo-se da pós-verdade32 para angariar 

usuários e causar engajamento civil. Os ideólogos podem ser representados por 

Fernando Holiday, Jair Bolsonaro, Raquel Sherazade entre outros que, por meio da 

combinação do racionalismo e do emocional, constroem discursos com o objetivo de 

manipular a opinião pública, angariar seguidores e criar disputas.  

Como a cultura do ódio é direcionada para os grupos minoritários que lutam 

contra a imposição dos valores hegemônicos dentro da sociedade civil - negros, 

homossexuais, mulheres, povos indígenas, ambientalistas, antineoliberalistas (PAIVA e 

BARBALHO, 2013), o discurso produzido pelos ideólogos nas redes sociais é capaz de 

causar a destruição de relações familiares e de amizades, jogando as pessoas dentro de 

uma arena de ódio. Possuem igualmente a capacidade de fortalecer o preconceito de 

raça, cor, etnia, religião, orientação sexual e/ou procedência nacional. Tais discursos se 

                                                 
31 Citação extraída do link: http://www.fronteiras.com/entrevistas/michel-maffesoli-a-retomada-das-

manifestacoes-juvenis Acesso em nov. de 2017. 
32 Segundo a Oxford Dictionaries, o termo “pós-verdade” significa: que se relaciona ou denota 

circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos 

à emoção e a crenças pessoais”. (Tradução Livre) Informação extraída do site: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/post-truth Acesso dez/2017 

http://www.fronteiras.com/entrevistas/michel-maffesoli-a-retomada-das-manifestacoes-juvenis
http://www.fronteiras.com/entrevistas/michel-maffesoli-a-retomada-das-manifestacoes-juvenis
https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/post-truth
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apresentam como problemáticos pois ao caírem no espaço virtual tornam-se “verdades” 

que geram engajamento em sujeitos capazes de formarem fanpages de ódio explícito 

contra determinado segmento social; em contrapartida, levam aos extremos, como o 

suicídio de pessoas que veem suas vidas destruídas por uma mentira viralizada com 

status de verdade no Facebook33. 

No caso dos coletivos negros, os discursos de ódio despertam práticas racistas, 

perseguição da cultura afro, acirramento de conflitos sociais no espaço público e virtual, 

deslegitimação das ações afirmativas, fortalecimento do mito da democracia racial e o 

engajamento de indivíduos na perpetuação do racismo, devido ao ressentimento e ao 

ódio à democracia.  

De acordo com Jacques Rancière (2014), o ódio à democracia decorre da mira 

rancorosa daqueles sujeitos que munidos de títulos, seja de nascimento, de riqueza ou de 

conhecimento, não conseguem aceitar que a essência da democracia, - a pressuposição 

da igualdade -  incida na prática do regime democrático na esfera da política, ou seja, a 

ausência de títulos para ingressar nas classes dirigentes.  

Se atrelarmos a análise de Rancière (2014) à noção contemporânea de minoria e 

às características básicas deste grupo na clássica democracia representativa apresentada 

por Muniz Sodré (2013), entenderemos o porquê do florescimento do ódio neste século, 

especialmente, ao coletivo negro que vem reivindicando cada vez maior participação 

nas ações civis, resultado das políticas de ações afirmativas concretizadas pelas cotas 

raciais.  

Conforme Sodré (2013), as características básicas de uma minoria são: 

 

1. Vulnerabilidade jurídico-social - O grupo dito minoritário não é 

institucionalizado pelas regras do ordenamento jurídico-social vigente. 

Por isso, pode ser considerado “vulnerável”, diante da legitimidade 

institucional e diante das políticas públicas. Donde sua luta por uma 

voz, isto é, pelo reconhecimento societário de seu discurso. 

2. Identidade in statu nascendi - Do ponto de vista de sua 

identificação social, a minoria apresenta-se sempre in statu nascendi, 

isto é, na condição de uma entidade em formação que se alimenta da 

força e do ânimo dos estados nascentes. Mesmo quando já existe há 

muito tempo, a minoria vive desse eterno recomeço. Por exemplo, um 

grupo como o dos curdos (Iraque), mesmo numeroso e antigo, 

constitui-se minoria ativa no interior do território nacional iraquiano. 

Nos Estados Unidos, os negros já puderam ser caracterizados como 

                                                 
33 Exemplos: A história que o cantor, MC Catra, tinha realizado vasectomia. 

http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/01/mr-catra-desmente-vasectomia-e-diz-que-foi-alvo-de-

pegadinha.html  e A vacina contra a rubéola seria a causadora da microcefalia: 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/microcefalia-nao-tem-relacao-com-vacina-de-rubeola-veja-

boatos.html. Acesso dez/2016 

http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/01/mr-catra-desmente-vasectomia-e-diz-que-foi-alvo-de-pegadinha.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/01/mr-catra-desmente-vasectomia-e-diz-que-foi-alvo-de-pegadinha.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/microcefalia-nao-tem-relacao-com-vacina-de-rubeola-veja-boatos.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/microcefalia-nao-tem-relacao-com-vacina-de-rubeola-veja-boatos.html
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minoria, mas resta determinar o seu status atual na luta contra-

hegemônica. 

3. Luta contra-hegemônica - Uma minoria luta pela redução do 

poder hegemônico, mas em princípio sem objetivo de tomada do 

poder pelas armas. Nas tecnodemocracias ocidentais, a mídia é um dos 

principais "territórios" dessa luta. Há até mesmo o risco de que as 

ações minoritárias possam ser empreendidas apenas em virtude de sua 

repercussão midiática, o que de algum modo esvaziaria a possível 

ação no nível das instituições da sociedade global. 

4. Estratégias discursivas - Estratégias de discurso e de ações 

demonstrativas (passeatas, invasões episódicas, gestos simbólicos, 

manifestos, revistas, jornais, programas de televisão, campanhas pela 

internet) são os principais recursos de luta atualmente.  

(SODRÉ, 2005, p.13) 

 

Desse modo, o discurso de ódio tem florescido à sombra da crise contemporânea 

da democracia e do crescimento das lutas minoritárias pelo respeito às diferenças na 

obtenção de uma justiça igualitária, na recusa do consentimento das hierarquias 

estabelecidas, no desmantelamento das armadilhas discursivas do ódio e da luta pela 

obtenção de voz nas instâncias decisórias do poder. Assim sendo, “(...) minoria é uma 

recusa de consentimento, é uma voz de dissenso em busca de uma abertura contra 

hegemônica no círculo fechado das determinações societárias.” (Ibidem, 2005, p.12).  

 

2.2 A Esfera Pública e a Esfera Digital: redimensionamentos do debate acerca do 

racismo no Brasil.  

 

Sabe-se quão tentador é pensar na Internet como espaço democrático em que o 

fluxo informacional não encontra barreiras nem represálias à sua expansão, e os sujeitos 

interagem de forma respeitosa e democrática. De acordo com Pierre Lévy (2004), no 

espaço da Internet os usuários ampliariam seus conhecimentos, aprendendo uns com os 

outros por intercâmbio e permuta de ideias; a Internet tornar-se-ia, na concepção deste 

autor, um local de ação recíproca entre as partes, em que intrigas e disputas seriam 

postas de lado. 

A história da Internet está fartamente documentada em livros, trabalhos 

acadêmicos e entrevistas; a fim de estabelecer um recorte inicial, seria possível falar 

que, por volta de 1994 – 1996, a Internet adentra o cotidiano dos brasileiros. Por conta 

da expansão da rede e da aquisição de computadores possibilitou-se a incorporação do 

espaço virtual à vida dos sujeitos (MARTINO, 2015). Em 1990, os computadores eram 

inacessíveis à maior parte da população, os cidadãos sem acesso à rede viviam a 

diferença de oportunidade e a negação da ambiência virtual. Já em 1995, a Internet 
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passava a fazer parte do cotidiano de algumas pessoas. O decorrer do tempo fez dos 

celulares, smartphones e outros equipamentos os novos meios de acesso ao mundo 

virtual (Idem, 2015). O cotidiano passou a conectar-se à rede e a rede passou a conectar-

se ao cotidiano, ocasionando uma hibridação das esferas. 

A Internet, por ser um espaço de certa “autonomia” - para além do controle do 

Estado e de instituições privadas de comunicação que durante longo período histórico, 

monopolizaram os canais comunicacionais -, possibilitou o aparecimento de novas 

maneiras de se comunicar, ao unir pessoas de diversos lugares, idades e classes sociais. 

No intuito de compartilharem ideias e sentimentos, estabeleceu-se um grande “espaço 

público”, marcado pela autonomia. 

Segundo Martino, “nos espaços públicos virtuais, qualquer pessoa está apta a 

participar de discussões que podem levar à tomada de decisões, ao menos em teoria”. 

(MARTINO, 2015, p. 109). Segundo a perspectiva de Luís Martino (2015) a Internet 

apresenta um caráter cívico considerável, uma vez que possibilita aos sujeitos 

participarem de debates e construírem participação política em defesa de causas, 

interesses ou estilos de vida que encontram compartilhamento no espaço. 

Partindo dessa visão, consideramos que a Internet “redesenhou” uma série de 

mudanças na forma do engajamento político dos sujeitos e também ampliou a discussão 

do conceito de “espaço público” ao se colocar como um “lugar” cujas discussões 

reverberam nos espaços públicos em forma de ações concretas decorrentes do 

compartilhamento de ideias iniciadas na ambiência virtual. O processo, quando alcança 

o mundo “real”, por vezes, configura-se como “encontros às cegas” entre os sujeitos - 

fazendo perceber o elo existencial entre as esferas pública e digital. 

Conforme Schneider (2009), Habermas demonstra que a esfera pública está 

ligada a democracia, pois tem como uma de suas principais características o livre debate 

de ideias entre os cidadãos. Nesse sentido, a esfera pública “(...) é caracterizada pelo 

acesso livre, universal, desimpedido do público pela publicidade e, com isso, pela 

possibilidade de crítica ao Estado autoritário e da autodecisão autônoma do cidadão” 

(SCHNEIDER, 2009, p. 175). Em Habermas (2009), o conceito de esfera pública está 

ligado ao espaço comunicativo entre esfera privada burguesa e Estado, ou seja, 

apresenta-se como a instância mediadora entre o Estado e o privado. 

Dessa maneira, vislumbra-se a esfera pública não como um lugar físico, mas 

como um espaço abstrato que permite aos sujeitos interações, discussões e a formulação 

de ações sociais e políticas. Trata-se de um local no qual assuntos de relevância serão 
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debatidos e decisões a respeito daquilo que é importante para todos serão tomadas em 

conjunto. Não por acaso, Habermas associa à esfera pública a ideia de democracia e o 

fato daquela não estar condicionada a um espaço físico, mas a cidadãos interessados em 

manifestar ideias - “a troca de ideias e a livre participação dos interessados são 

elementos fundamentais para a constituição de uma Esfera Pública. Qualquer local de 

discussão de ideias é, a principal, parte disso” (MARTINO, 2015, p. 91) 

Conforme a noção clássica de esfera pública apresentada por Habermas faz 

perceber, a chave para a sua formação é a ocorrência de debates de caráter político que 

digam respeito à vida dos indivíduos. Os temas abordados nesse espaço, por 

conseguinte, têm por premissa provocar (ou assim o deveriam) o engajamento político 

dos sujeitos, validando que o mais relevante não é o tema, mas as ações democráticas 

que esse tema ocasionará. 

Conforme Martino (2015): 

Assim, segundo o conceito clássico, a Esfera Pública é formada nos 

espaços públicos de discussão, e é povoada por ideias tornadas 

públicas a partir de sua divulgação via panfletos, jornais e livros. A 

entrada de temas na Esfera Pública depende, em boa medida, do uso 

de mídias responsáveis por dar publicidade – no sentido de “tornar 

público” – a temas que, por alguma razão, precisam ser colocados em 

discussão. Algo similar ao que pode ser feito em alguns ambientes da 

internet (MARTINO, 2015, p. 92) 

 

As discussões que ocorrem na esfera pública têm por característica básica temas 

políticos relativos ao indivíduo enquanto cidadão de um Estado regulado pelo Direito. 

Tendo por premissa, a distinção entre assuntos públicos e particulares, ainda que essa 

demarcação não seja rígida. 

Diferentemente, a Internet apresenta-se como um espaço público, cujas 

demarcações entre privado e público formam uma linha tênue. Assim, diz Martino: 

“quando um indivíduo, por exemplo, tira uma foto do que está almoçando e coloca em 

uma rede social, está tornando público algo que, a princípio, pertence exclusivamente à 

esfera de preocupação particular do indivíduo” (MARTINO, 2015, p. 94). Devido à 

exposição que alguns sujeitos fazem de sua vida particular, questões privadas e públicas 

dentro da Internet estão mescladas. 

A esfera digital deriva da Internet e de interações mediadas por aparelhos 

tecnológicos. As participações acontecem por meio de comentários em blogs, vídeos, 

redes sociais digitais, dentre outras formas. Ao se observar o espaço virtual do alto, a 

Internet se aproxima de uma praça pública, em cuja direção acorre um fluxo imenso de 
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sujeitos em ritmos diferenciados. Seguindo pontos em comum ou não, tais sujeitos, 

independentemente da formulação de vínculos sociais definitivos, encontram-se e 

trocam informações de interesse mútuo. 

Esses encontros ocorrem em diversas plataformas on-line, principalmente, nas 

redes sociais - lugares de fala e interação – mediante o conjunto de dois elementos: os 

atores (pessoas, instituições, ou grupos que formariam os nós da rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais) (RECUERO, 2009). Construídos pelos atores, de forma a 

expressar elementos de suas personalidades (verdadeiras ou não), os perfis criados nas 

redes sociais decorrem da construção pessoal de cada ator social. Como um espaço livre 

às manifestações, ali estão expostos os pensamentos e paixões das pessoas. Os sujeitos 

utilizam as redes como alinhamento de tribos (MAFFESOLI, 2012) e por meio delas se 

agrupam. Os mecanismos de privacidade e de anonimato consagram as redes sociais 

como o espaço comunicacional por excelência dos discursos do homem contemporâneo. 

As retóricas desenvolvidas dentro desta ambiência têm impacto sobre os sujeitos 

e sobre o status quo. De acordo com Martino (2015), o pesquisador Peter Dahlgren 

argumenta que as mídias digitais representam grande potencial de engajamento cívico 

dos sujeitos. O então sociólogo Manuel Castells (2013), apresenta as redes sociais e a 

Internet como ferramentas fundamentais na construção de espaços autônomos e 

dinâmicos que conclamem os sujeitos ao compartilhamento de sentimentos coletivos de 

indignação e de esperança, possibilitando o surgimento de um novo modelo de 

participação cívica ou não. 

Todavia, o espaço público digital pode vir a ser um fomentador de falas 

intolerantes e de discursos de ódio. Por conta de mecanismos de segurança e de 

anonimato, alguns sujeitos ao se utilizarem dessas “brechas” digitais e fomentarem 

ideologias violentas de cunho pejorativo (de ódio) acabam por fugir a qualquer norma 

de controle do Estado. 

Segundo Primo (2007), o anonimato é condição ou qualidade da comunicação 

não identificada, ou seja, da interação entre vários integrantes que não possuem 

identidade explícita ou que a ocultam. O anonimato facilita os ataques. Os usuários 

constroem perfis falsos e assim sentem-se à vontade para ofender e subjugar grupos, 

desqualificar imagens e deslegitimar identidades sociais, sabedores de que seus atos 

estão “protegidos” e sua localização dificultada. 

A rede social Facebook, lugar no qual “tempo” e “lugar” possuem outra 

perspectiva, surge como bom exemplo de espaço onde os sujeitos podem construir 
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discursos de qualquer natureza. A rede social, que disponibiliza conteúdo diversificado, 

produzido e postado pelo próprio usuário, apresenta-se como uma rede fomentadora de 

debates variados, atraindo mais de dois bilhões de usuários34. Isso posto, a plataforma 

permite que, a partir de conteúdos postados, qualquer internauta se torne “formador de 

opinião” ou agregador de sujeitos em torno de discussões sobre temas diversificados. 

Esses “formadores de opinião”, por meio de curtidas, podem concentrar milhões 

de “seguidores” em suas fanpages. Os idealizadores das fanpages postam conteúdos no 

tempo que a eles melhor convenha, podendo tais conteúdos serem acessados por 

qualquer internauta via pesquisa, compartilhamento, curtida e hiperlink. Os internautas 

interagem com esses conteúdos por meio de conversação, conforme apontado por 

Recuero (2013), e por intermédio de emoticons, reações disponibilizadas pela rede 

social. 

 

Figura 7 – Emoticons do Facebook 

 
Fonte: Facebook 

 

 Os emoticons representam reações do tipo: “Haha” - alegria, engraçado, 

divertido; “Uau” - surpresa, chocada, inesperado e “Grr” - raiva, chateado, discordância. 

Essas reações entram, a qualquer momento, junto com a conversa, ou sozinhas. A bem 

dizer, o usuário pode utilizar esses emoticons sem necessariamente precisar escrever 

nada no post ou pode aliar essa interação ao ato conversacional demonstrando um maior 

engajamento na postagem. Para Recuero (2014), o ato de utilizar o botão de “curtir” faz 

parte de uma conversação sem muito envolvimento, esforço e/ou intensidade, o que 

possibilita que a conversação seja agrupada, mensurada e analisada por meio deste 

dispositivo.  

Os emoticons nos permitem interpretar o engajamento dos usuários aos posts 

produzidos pelas comunidades virtuais. No entanto, como são reações categorizadas em 

positivas, negativas e neutras, deve-se aliar tais interações ao contexto do post e às 

conversas produzidas pela audiência na elaboração da análise. Haja vista que as reações 

humanas são mais complexas do que estas disponíveis no Facebook, e o fato de que o 

                                                 
34 Dado divulgado por Marark Zuckerberg, presidente-executivo do Facebook, no dia 27/06/2017, 

conforme matéria publicada no site G1, link: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-atinge-os-

2-bilhoes-de-usuarios.ghtml  

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-atinge-os-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-atinge-os-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml
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espaço virtual apresenta grande fluidez informacional, além da dificuldade em se 

contornar a questão da liberdade de expressão, a possibilidade da não identificação 

nominal dos textos produzidos torna esse espaço complexo e diferente da interação face 

a face dos espaços públicos.   

Determinadas interações face a face em ambientes públicos precisam seguir 

certos rituais sociais que organizam as relações humanas e que impedem que certas 

ameaças a outrem (falas ofensivas, descrédito etc) aconteçam tão facilmente como no 

espaço virtual. Adote-se como exemplo a discussão sobre racismo e raça. O racismo é 

um fenômeno social muito anterior à Internet; porém o advento da Internet e a inserção 

das tecnologias no cotidiano dos sujeitos facilitaram a propagação dos ataques racistas.  

Dados disponibilizados pela Safernet35 constatam que os discursos racistas se 

apoderaram da Internet, a ponto de tornarem-se uma preocupação tanto para agentes 

governamentais e não governamentais quanto para organizações nacionais e 

internacionais em busca de soluções no enfrentamento da disseminação desse conteúdo. 

Embora existam leis na esfera pública que inibam tais atitudes, na esfera digital a 

questão se encontra em fase embrionária. Devido à dificuldade em harmonizar a 

legislação nacional em torno da liberdade de expressão e frente aos acordos 

internacionais, os “fomentadores de ódio”, por vezes apoiados em uma interpretação 

deturpada da lei, promovem discursos violentos dentro da Internet. O art. 20, IX da 

Constituição Federal, criminaliza a incitação à discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional, e cria uma qualificação para os crimes 

cometidos por intermédio de meios de comunicação de quaisquer naturezas, incluindo-

se, aí, as redes sociais e toda a Internet. 

Assim, a problemática reside na aplicação da legislação interna e no combate ao 

conteúdo racista com IP internacionais, uma vez que os sites ou fanpages do exterior - 

páginas cuja produção de conteúdo está fora da jurisdição de determinado Estado -, nem 

sempre possuem o IP nacional e não podem ser facilmente encontrados ou punidos 

conforme a lei brasileira. Decorre daí que o racismo na esfera digital expõe o uso das 

tecnologias na construção de discursos e sentidos que revigoram o preconceito racial e 

incitam práticas de exclusão, segregação e inferiorização. Essas retóricas se alimentam 

da interatividade característica dessa ambiência a fim de arrebanhar colaboradores que 

possuam inclinações ideológicas intolerantes e que, assim, as ajudem a estruturar 

organizações racistas dentro da Internet. Segundo Castells (1999), as redes sociais 

                                                 
35 Link da Safernet: http://new.safernet.org.br/ Dez/2017 

http://new.safernet.org.br/
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conectam e desconectam indivíduos e grupos, de acordo com interesses e decisões 

estratégicas. Em razão de sua diversidade, o sistema é capaz de abarcar múltiplas 

formas de expressão, bem como extensa variedade de interesses, valores e conflitos.  

Como resultado, muito embora caiba ao Estado o combate dessas práticas 

violentas, haja vista que lhe cabe prevenir e reprimir condutas de discriminação racial, 

conforme caput do artigo 5°da Constituição Federal, cujo inciso XLII reconhece que 

toda prática de racismo constitui lesão aos direitos humanos, a esfera digital veio a se 

tornar um campo minado de conflitos, em especial de “falas” racistas. 

 

2.3 As redes e o ativismo das minorias: as novas expressões do empoderamento 

negro nas redes. 

 

Em virtude de fatores já observados nos subcapítulos anteriores - o quanto as 

redes sociais modificaram a percepção de espaço público e se consolidaram como 

espaço de comunicação fora do controle dos detentores do poder - as redes se tornaram 

palco de diversos movimentos sociais clamando por respeito aos direitos democráticos e 

por transparência nos poderes institucionais. Dentre esses movimentos pode-se citar: 

“Tunísia é a solução36”, “Primavera Árabe37” e "Não são só 20 centavos38". Esses 

movimentos ilustram militâncias originárias da Internet que tomaram os espaços 

públicos em revolta contra o abuso de poder e em desilusão com o sistema democrático.   

Todavia, o ativismo não é algo novo nem pertencente à geração do início do 

século XXI. Os indivíduos sempre se uniram no fortalecimento do processo 

democrático e na contestação ao autoritarismo. Anteriormente, os movimentos estavam 

concentrados nas lutas referentes às áreas rurais, às ocupações de espaços, nas 

resistências e nas reações populares (WARREN, 1996). Com a globalização das 

economias e das políticas, outras questões passaram a pautar os movimentos sociais, 

como os assuntos referentes às causas minoritárias - feminismo, ambientalismo,  

negritude – que lutam pela redução do poder hegemônico e pelo aumento de 

representantes nos grupos de poder. Por conseguinte, as militâncias que emergiram 

                                                 
36 Dados históricos da “Tunísia é a solução” : https://theintercept.com/2017/12/08/manuel-castells-e-a-

crise-da-democracia-que-vai-de-trump-a-brexit-e-brasil/ Dez/2017  
37 Dados históricos da “Primavera Árabe”: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/01/ha-5-

anos-a-revolucao-na-tunisia-dava-inicio-a-primavera-arabe-4950861.html Dez/2017  
38 Dados históricos da “Não são só 20 centavos”: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-

manifestacoes-nao-foram-pelos-20-centavos.shtml Dez/2017 

https://theintercept.com/2017/12/08/manuel-castells-e-a-crise-da-democracia-que-vai-de-trump-a-brexit-e-brasil/
https://theintercept.com/2017/12/08/manuel-castells-e-a-crise-da-democracia-que-vai-de-trump-a-brexit-e-brasil/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/01/ha-5-anos-a-revolucao-na-tunisia-dava-inicio-a-primavera-arabe-4950861.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/01/ha-5-anos-a-revolucao-na-tunisia-dava-inicio-a-primavera-arabe-4950861.html
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-manifestacoes-nao-foram-pelos-20-centavos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-manifestacoes-nao-foram-pelos-20-centavos.shtml
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nestes últimos anos buscaram transformar as pessoas em sujeitos de suas próprias vidas 

(CASTELLS, 2013).   

Note-se que a crise dos modelos modernos vigentes e dos programas políticos 

trouxe à luz novas demandas para a sociedade e para os movimentos sociais. Em face à 

essas mudanças, coube ao Movimento Negro modificar-se em consonância com as 

novas formas de sociabilidade e jogos do poder (MOORE, 2007). Ao longo do tempo, 

as alterações das lutas do Movimento Negro dividiram-se em quatro fases: (1889-1937) 

Movimento Negro se organiza na República – primeira fase; (1945-1964) segunda fase; 

(1978-2000) terceira fase; (2000 – até os dias de hoje), quarta fase (DOMIGUES, 2007). 

A 1° fase do Movimento, de 1889 a 1937, refere-se ao período pós- abolição. Os 

libertos, ex-escravos, descendentes e simpatizantes da causa negra formaram dezenas de 

grupos com intuito de reivindicar os direitos dos negros dentro do Estado, pois haviam 

percebido que o fim da escravidão não significara a real libertação dos negros, nem tão 

pouco a garantia de seus direitos civis e muito menos a distribuição do poder político. 

Conforme os jornais da época, passada a embriaguez da conquista, as relações humanas 

retomaram o seu dia a dia: “Os pretinhos receberam a notícia domingo, deram vivas 

como qualquer de nós, e segunda foram trabalhar e mostraram muito mais juízo do que 

eu, que na segunda-feira, em boa hora, o diga, não fiz nada senão dar vivas” 

(BARBOSA, 2016, p. 14639). 

Nesta fase, o movimento não possui um caráter explicitamente político, ou seja, 

não tem um programa definido e um projeto ideológico. A intenção desta primeira fase 

é mostrar por meio dos jornais da época40 as diversas mazelas que afetam a população 

negra no trabalho, na moradia, na educação e na saúde. Além disso, os periódicos da 

época denunciam cidades do país onde o regime de “segregação racial” persiste 

impedindo o negro de ingressar ou frequentar determinados hotéis, clubes, cinemas, 

teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, além de 

escolas, ruas e praças públicas. No caso dos estabelecimentos escolares cabe ressaltar 

que os negros só tiveram acesso à escola pública, a partir da segunda metade do século 

XIX. Assim, a primeira etapa do movimento negro busca lutar pela inclusão dos direitos 

                                                 
39 Disponível em: A Impressa Brasileira, 21 de maio de 1888, p.1 Acesso em nov. 2017 
40 Durante as fases do movimento negro surgiram foram jornais publicados por negros e que tratavam das 

questões raciais: A Pátria, de 1899, tendo como subtítulo Órgão dos Homens de Cor; O Combate, em 

1912; O Menelick, em 1915; O Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 1918; A Liberdade, em 1918; e A 

Sentinela, em 1920. No município de Campinas, O Baluarte, em 1903, e O Getulino, em 1923. Segundo 

Domingues (2007), o jornal Clarim da Alvorada, lançado em 1924, sob a direção de José Correia Leite e 

Jayme Aguiar, foi um dos principais jornais da primeira fase do movimento negro. (2007, p.107) 

Hoje em dia já existe um número razoável de pesquisas referentes à imprensa negra. 



 

 

 

97 

civis dos negros, uma vez que após a abolição, os negros passaram a ser vistos como 

objetos a serem preenchidos (ganhar finalidade) e como categoria social distinta e 

problemática que impregnada pelo sentimento da escravidão e sem os direitos civis de 

um cidadão, estava longe de qualquer inserção social. 

No entanto, na década de 1930, o movimento negro deu um salto qualitativo por 

meio da organização da Frente Negra Brasileira, originária de 1931, que lutava pela 

ascensão dos negros de forma rápida, da mesma maneira da ascensão dos italianos 

recém-chegados ao país.  

De fato, a Frente Negra, lançada em 1931 pela diminuta classe média 

negra de São Paulo, defendia a integração do negro à sociedade 

brasileira por via da formação escolar e da rejeição dos valores 

negros-africanos. A Frente Negra queria copiar o exemplo dos novos 

imigrantes, principalmente os italianos, cuja rápida ascensão social era 

vista como prova da importância da incorporação dos valores e 

comportamentos europeus na redução dos preconceitos contra negros 

brasileiros. (D’ADESKY, 2009, p. 152) 

 

Petrônio Domingues (2007) também considera que nesta fase a luta dos 

movimentos negros se estabelece na luta pela afirmação racial que passava pelo culto à 

Mãe-Preta41 e em uma defesa da Segunda Abolição42. A Frente Negra Brasileira termina 

em 1937, com a instauração da ditatura varguista, assim como outras demais 

organizações políticas da época. Durante esse período (1937-1945), os movimentos 

sociais foram duramente repreendidos, o que inviabilizou a organização de militâncias.  

                                                 
41 De acordo com a dissertação apresentada por Silvane Aparecida da Silva intitulada “Racismo e 

Sexualidade nas Representações de Negras e Mestiças no Final do Século XIX e Início do XX” pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a figura da Mãe-Preta está presente na história do Brasil, 

desde o período da escravidão até os primeiros anos do século XX. A autora apresenta a seguinte 

concepção em relação ao culto a Mãe-Preta:  

A mãe-preta é figura muito presente na história brasileira, desde o período da escravidão até os primeiros 

anos do século XX, quando as negras passam a serem preteridas pelas brancas imigrantes. Momento em 

que a sociedade não valorizava mais o trabalho das mulheres negras e nem a presença delas na cidade. 

Amas criadeiras passaram a ser vistas como perigosas moradoras de cortiços que transmitiam doenças 

para as famílias brancas. A partir da metade do século XIX, apareceram imagens divergentes da ama-de-

leite: a mãe negra não era mais a encarnação do alimento e dos cuidados afetuosos, tornou-se também um 

espectro de doença medonha. Com o leite de seu corpo poderia infectar o inocente com a tuberculose, ou 

até mesmo a sífilis. As moléstias que antes os patrões, consideravam seu dever cuidar vieram a ser 

consideradas importações transportadas pelas criadas. 

A historiadora Maria Aparecida da Silva Lopes afirma que nas primeiras décadas do século XX, muitos 

brancos passaram a deplorar o efeito corruptor que a criação dada por amas negras tinha sobre as crianças 

brancas, chegando a ponto de sugerir que os brancos absorviam os vícios das vidas dos negros, sem falar 

nas doenças passadas através do leite da mãe preta. Estes rejeitavam inteiramente a idéia das 

contribuições culturais da mãe preta, declarando que algumas escravas negras em nada contribuíram para 

a formação da raça e da nacionalidade.” 
42 O termo Segunda Abolição refere-se ao fato de que membros do movimento negro apontam para o fato 

que a 1° Abolição (em 1888) foi incompleta porque não abarcou as questões sociais importante, o 

desenvolvimento econômico e a integração “real” dos escravos dentro da sociedade. 
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  Finda a ditatura surge em cena a União dos Homens de Cor (UHC) e o Teatro 

Experimental do Negro (TEM), de Abdias Nascimento. A UHC, de acordo com 

Domingues, tinha como proposta: “(...)elevar o nível econômico, e intelectual das 

pessoas de cor em todo o território nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida 

social e administrativa do país, em todos os setores de suas atividades” (2007, p.108). O 

movimento da UHC tornou-se tão importante que no início da década de 1950, 

representantes da UHC foram recebidos em audiência pelo Presidente Getúlio Vargas, 

com o objetivo de apresentar várias reivindicações em relação à “população de cor”. No 

entanto, em 1964, com a implantação da ditadura militar a UHC se extinguiu.  

O mesmo se deu com o grupamento político de Abdias do Nascimento intitulado 

TEN, Teatro Experimental do Negro que desapareceu em 1968, levando seu fundador 

ao autoexílio nos Estados Unidos. O movimento de Abdias defendia os direitos civis 

dos negros e a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país. O TEM foi 

pioneiro em apresentar ao país o movimento da negritude francesa; em formar um teatro 

constituído apenas por atores negros; em formular concursos de beleza para a população 

negra e oferecer cursos de alfabetização. O Teatro Experimental do Negro, conforme 

Leila Gonzalez, “significou um grande avanço no processo de organização da 

comunidade [negra]” (1982, p. 24). 

A ditatura militar representou, por um tempo, uma derrota dos movimentos 

sociais. Desarticulou vários movimentos sociais e fez os líderes desses movimentos 

passarem à clandestinidade. Neste período, o Movimento Negro entrou em refluxo, seus 

militantes foram estigmatizados e perseguidos por apontar a existência do racismo no 

Brasil; para os militares, o racismo era um problema que não existia. A posição dos 

militares se aproxima em muito da posição dos indivíduos que hoje fazem oposição ao 

ativismo negro, dentro e fora do espaço virtual. Atualmente, os militantes negros são 

constantemente acusados de estarem gerando conflito racial, instigando a segregação 

racial, impedindo as pessoas de expressarem suas opiniões e tornando o país 

politicamente correto. Parece que o discurso militar dos anos 60, em que os militantes 

negros eram acusados de criar um problema que supostamente não existia - o racismo 

no Brasil - ainda reverbera na sociedade atual. 

A reorganização política do movimento negro só aconteceu no final da década 

de 70, no período de ascensão social dos movimentos populares, sindical e estudantil. 

Em 1978, o Movimento Negro Unificado (MNU) foi organizado; seu discurso assumia 

uma posição mais radicalista contra a discriminação racial. Os militantes já observam a 
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existência de uma política que conjugava raça e classe e a falácia do mito da democracia 

racial impedindo o avanço das pautas negras.  

No Programa de Ação, de 1982, o MNU defendia as seguintes 

reivindicações “mínimas”: desmistificação da democracia racial 

brasileira; organização política da população negra; transformação do 

Movimento Negro em movimento de massas; formação de um amplo 

leque de alianças na luta contra o racismo e a exploração do 

trabalhador; organização para enfrentar a violência policial; 

organização nos sindicatos e partidos políticos; luta pela introdução da 

História da África e do Negro no Brasil nos currículos escolares, bem 

como a busca pelo apoio internacional contra o racismo no país. 

(DOMINGUES, 2007 p.114)  

 

Esse período foi decisivo para o movimento, pois a luta antirracista na década de 

70 ganhou escala nacional, devido à organização e à unificação dos coletivos negros. 

Segundo D’Adesky (2009), o Movimento Negro, nesta fase, passou a ter como premissa 

o combate às ideologias do branqueamento e desmascaramento do mito da democracia 

racial, atestando que essas ideologias eram utilizadas em proveito da classe dominante.  

Comparando-se as outras fases do Movimento Negro com a 3ª fase, nota-se que 

este período marca um corte epistemológico das reinvindicações, pois comprova o 

racismo brasileiro no desemprego, no subemprego e na exploração sexual, econômica e 

social da mulher negra. 

Nesta nova fase, a estratégia que prevaleceu no movimento foi a de 

combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da sociedade. A 

tônica era contestar a ordem vigente e, simultaneamente, desferir a 

denúncia pública do problema do racismo. Pela primeira vez na 

história, o movimento negro apregoava como uma de suas palavras de 

ordem a consigna: “negro no poder!”. (IDEM, 2007, p.115)        

 

Petrônio Domingues (2007) observa que neste momento o coletivo negro 

“africanizou-se”. Os líderes passaram a promover a identidade ética específica do negro, 

os discursos visaram resgatar as raízes dos ancestrais: a indumentária, a culinária e a 

beleza negra tornaram-se pontos a serem explorados e divulgados por toda sociedade. 

Neste período, o movimento desenvolveu campanhas políticas contra a mestiçagem 

visando demonstrar que a mestiçagem era uma armadilha ideológica alienadora. “A 

avaliação era de que a mestiçagem sempre teria cumprido um papel negativo de diluição 

da identidade do negro no Brasil. O mestiço seria um entrave para a mobilização 

política daquele segmento da população” (IDEM, 2007, p.116) 

Desta forma, a penúltima fase passou a valorizar as formas de expressão dos 

negros. O discurso do movimento passou a intervir no terreno da educação lutando pelo 

ensino da História da África nos currículos escolares; tornou-se mais atento aos 
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discursos sociais que mascaravam o racismo e suas práticas cotidianas. Este período foi 

fundamental para o desenvolvimento da quarta etapa, que se inicia nos anos 2000 e que 

ainda está em curso. De acordo com Domingues (2007, p. 119): “Trata-se de um 

movimento cultural inovador, o qual vem adquirindo uma crescente dimensão nacional; 

é um movimento popular, que fala a linguagem da periferia, rompendo com o discurso 

vanguardista das entidades negras tradicionais.”  

O coletivo busca aliar o resgate da cultura negra à valorização do corpo desses 

sujeitos, por meio de campanhas sociais que proclamam os seguintes slogans: “Negro 

Sim!”, “Negro 100%”, “Se a coisa tá preta, a coisa tá boa”, “Duro é o seu Racismo”, 

“Meu cabelo não pediu sua opinião” entre outras. Os ativistas relacionam suas lutas de 

valorização da cultura negra e do aumento da autoestima ao termo empoderamento. Tal 

como aponta Djamila Ribeira43, o termo não se refere à tomada de poder.  

O termo empoderamento muitas vezes é mal interpretado. Por vezes 

ele é entendido como algo individual ou a tomada de poder para se 

perpetuar as opressões. Para o feminismo negro, empoderamento 

possui um significado coletivo, trata-se de empoderar a si e aos outros 

e colocar as mulheres negras como sujeitos ativos de mudança. Como 

diz Bell Hooks (nascida Gloria Watkins e adotou o nome de sua avó e 

pede que o usem assim em minúsculo), empoderamento diz respeito a 

mudanças sociais numa perspectiva anti racista, anti elitista e sexista 

através das mudanças das instituições sociais e consciência 

individuais. Para Bell é necessário criar estratégias de empoderamento 

no cotidiano, em nossas experiências habituais no sentido de 

reivindicar nosso direito a humanidade. (RIBEIRO, 2015) 

 

 O termo empoderamento não é novo. A palavra, um neologismo do educador 

Paulo Freire, tem origem no termo inglês “empowerment”, tornando-se o lema do 

movimento feminista negro. Segundo o Dicionário Oxford44 “empowerment” possui as 

seguintes definições: “(1) Authority or power given to someone to do something e (2) 

The process of becoming stronger and more confident, especially in controlling one's 

life and claiming one's rights.”45 A ideia de dar a alguém ou a um grupo o controle da 

sua vida e o direito de reivindicar seus direitos fez com que a palavra caísse na graça do 

movimento feminista e do movimento negro, exemplos de coletivos sociais que lutam 

pela emancipação dos seus indivíduos e pela equidade dos direitos civis. Assim, o 

conceito cresceu conforme o fortalecimento das lutas sociais.  

                                                 
43 Trecho extraído do site Geledés – Instituto da Mulher Negra. Link: https://www.geledes.org.br/o-

empoderamento-necessario/ Acesso nov. de 2017.  
44 Informação retirada do seguinte link: https://en.oxforddictionaries.com/ Acesso nov. 2017 
45 Tradução livre: "(1) Autoridade ou poder dado a alguém para fazer algo e (2) O processo de tornar-se 

mais forte e mais confiante, especialmente no controle de sua vida e na reivindicação de seus direitos.” 

https://www.geledes.org.br/o-empoderamento-necessario/
https://www.geledes.org.br/o-empoderamento-necessario/
https://en.oxforddictionaries.com/
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 Dentro do Movimento Negro, o conceito representa a construção de um projeto 

individual ou coletivo em que o sujeito assume a luta pelos seus direitos, sai do lugar de 

oprimido, e passa resistir ao sistema de opressão que o racismo cria por meio da estética 

(corpo, cabelo, roupa), denuncia práticas racistas e fortalece sua identidade. A chave do 

empoderamento se encontra na conscientização do oprimido; na capacidade de fazê-lo 

perceber que o racismo não se resume a uma prática verbal de inferiorização do sujeito, 

mas está dentro de um sistema estrutural e arraigado que nega oportunidades a 

determinados grupos enquanto concede privilégios a outros, fazendo com que as 

reinvindicações dessas minorias sejam vistas como agressivas e violentas.  

 Logo, empoderar vem a ser a formulação de uma consciência crítica e livre, por 

meio da educação comunitária, de palestras e produções de conteúdo, àqueles 

indivíduos que vivenciam uma opressão. A finalidade deste discurso apropriado pelo 

movimento negro nesta última fase é dar instrumentos necessários para que esses grupos 

possam reivindicar políticas públicas que beneficiem ou diminuam as desigualdades. 

Graças às redes sociais digitais essas solicitações vêm crescendo, ganhando adesão 

popular e mais força devido ao crescimento exponencial do ativismo em rede.  

Para o ativismo, as redes digitais tornaram-se as novas ágoras.  O ativismo em 

rede começou a se desenhar em 2000 através dos blogs da Internet e se consolidou a 

partir do momento em que coletivos sociais surgidos de dentro das redes sociais 

(Facebook, Twitter, Blogs) passaram a realizar eventos, palestras e passeatas em lugares 

públicos. Denomina-se ativismo toda doutrina e argumentação em favor da prática 

efetiva de transformação da realidade. 

 O ativismo na rede digital trouxe uma nova forma de agir frente às demandas 

sociais. Se antes o Movimento Negro tinha um único líder e possuía uma organização 

hierárquica, atualmente a rede permite movimentos sem liderança, o crescimento 

exponencial de jovens ativistas e a renovação constantemente da militância. Em 

entrevista à revista Cult46 sobre as novas lideranças ativistas negras, a filósofa Sueli 

Carneiro fez os seguintes apontamentos: 

A boa notícia é que nenhum movimento social se renova tanto quanto 

o movimento negro. E a segunda boa notícia: nunca tivemos um 

ativismo tão vibrante e tão capaz de vocalização como neste momento, 

sobretudo das mulheres negras. Esse conjunto diverso de gente negra 

em movimento é algo novo que me faz ter esperança na resistência. 

(CARNEIRO, 2017, p. 17) 

 

                                                 
46 Entrevista da Sueli Carneiro para Revista CULT: https://revistacult.uol.com.br/home/sueli-carneiro-

sobrevivente-testemunha-e-porta-voz/  n° 223/ Maio 2017, ano 20  

https://revistacult.uol.com.br/home/sueli-carneiro-sobrevivente-testemunha-e-porta-voz/
https://revistacult.uol.com.br/home/sueli-carneiro-sobrevivente-testemunha-e-porta-voz/
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 Esse “(...) ativismo tão vibrante e tão capaz de vocalização (...)” expresso pela 

filósofa em partes é fruto da penetração do Movimento Negro dentro das redes sociais. 

Observa-se conforme Castells (2013) Internet e redes digitais modificando os 

movimentos sociais por conta da relação de autonomia da comunicação e do contra 

poder presente neste espaço. Isso permitiu a vocalização de novos ativistas, organizados 

de maneira autônoma no intuito de engendrar um campo de resistência ao cenário 

racista que sustentado por políticas conservadoras e discriminatórias coíbe as formas de 

denúncias racistas.  

 Se por um lado as redes sociais digitais permitiram que pessoas manifestassem 

seus discursos de ódio escudadas na ideia da livre opinião, por outro, também 

permitiram o florescimento de uma consciência antirracista e o fortalecimento de um 

grupo de sujeitos (negros e brancos) dispostos a lutar e combater os ataques racistas. O 

Movimento Negro tornou-se mais bonito, mais colorido e diversificado com a 

participação livre, autônoma e independente de jovens com vontade de resistir e de 

contribuir na realização de uma sociedade mais justa para todos.  
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Capítulo 3 – O ódio “face-a-tela”: uma leitura empírica sobre as manifestações do 

ódio 

No primeiro capítulo mediante as visões de Lilia Schwarcz (2012), Hannah 

Arendt (2012), Carlos Moore (2012), Muniz Sodré (2015) observamos como o conceito 

de raça foi formulado e o quanto este se tornou fundamental na construção de doutrinas 

e teorias racistas. Em seguida, constatamos a sua empregabilidade no racismo científico 

e no racismo fenotípico. Neste trabalho, em virtude do tempo de pesquisa e da 

importância histórica, optou-se por analisar essas duas formas de racismo que, sob a 

alegação de cientificidade endossaram políticas discriminatórias que escondiam 

interesses econômicos, políticos e sociais.  

 Por meio do racismo fenotípico, conceituado por Carlos Moore (2012), fez-se 

uma releitura do pensamento racial brasileiro e suas implicações de classe social. 

Delimitaram-se igualmente os conceitos de racismo e preconceito, visto ser a discussão 

destes conceitos fundamental na criminalização de atitudes racistas.  

A pesquisa tentou compreender igualmente de que modo países se utilizaram da 

ideologia racista na instalação do ódio racial e na formulação do discurso de 

coisificação do outro. Note-se que a instalação do ódio racial segue os diversos 

caminhos do interesse de grupos dominantes, sendo os meios de comunicação, dado seu 

alcance, um de seus principais canais. Neste caso, vale resgatar a utilização massiva, 

durante a Alemanha nazista, dos meios de comunicação na disseminação do ódio aos 

judeus e na legitimação da superioridade ariana.  

Por não serem ferramentas fixas, as tecnologias de comunicação avançam em 

sintonia com o desenvolvimento econômico, político e militar. Tal como já visto no 

segundo capítulo, a Internet chamou à participação os sujeitos outrora passivos diante 

dos aparelhos comunicacionais. As velhas formas de fazer comunicação nas quais o 

receptor não interagia foram colocadas em xeque. A Internet e as Redes Sociais deram-

lhe voz, ao permitir a manifestação autônoma do indivíduo no processo comunicacional. 

Por conseguinte, os debates foram redimensionados e as manifestações tornaram-se 

mais explícitas; todos eles, inclusive àqueles referentes às questões de raça e racismo.  

Este terceiro e último capítulo, por meio de discursos coletados em fanpages 

selecionadas para corpus desta pesquisa, pretende analisar como os discursos 

cibernéticos ampliam o racismo; de que forma essas retóricas se expressam no ambiente 

virtual; e problematizar seu impacto no combate ao racismo e no surgimento de novas 

práticas racistas.  
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Tem por objetivo, por meio da análise do discurso e através do exame das 

postagens recolhidas nas fanpages “Negros Contra o Movimento Negro” (NCMN) e 

“Preto Opressor” (PO), apontar de que maneira a ideologia racista se encontra presente 

nos discursos virtuais. Para tal, faremos uso das bases teóricas de Thompson (1999), que 

demonstram como ideologia e linguagem se interligam, e da análise foucaultiana sobre 

a importância do discurso no processo de manutenção do poder hegemônico. Também, 

empregaremos a perspectiva de Teun Van Dijk na compreensão dos discursos e 

comentários disponíveis nas fanpages apontadas neste trabalho.  

A utilização da análise de discurso advém da necessidade em se identificar a que 

formação discursiva e ideológica as retóricas apresentadas neste trabalho se filiam e 

como esses discursos retratam relações de poder entre o oprimido e opressor. Nas 

sociedades ocidentais atuais, nas quais a tolerância e a igualdade de direitos são valores 

respeitados oficialmente mas o preconceito e a desigualdade racial permanecem, o 

discurso está no cerne da reprodução social dos mecanismos sóciocognitivos que 

permitem também a manutenção das demais práticas racistas. Desse modo, o estudo do 

discurso racista racismo torna-se relevante por apresentar uma possibilidade de análise 

dos mecanismos mais ou menos sutis pelos quais o sistema de dominação racial é 

reproduzido. 

Sabe-se que o racismo é uma ideologia amparada em crenças biológicas, 

religiosas e políticas como mostrou Amaral (2006), a partir das considerações de Stuart 

Hall (2003):   

E, como aponta Hall, ‘raça’ é uma construção política e social. É a 

categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 

socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, o racismo. 

Contudo, como prática discursiva, o racismo possui uma lógica 

própria (Hall, 1994). Tenta justificar as diferenças sociais e culturais 

que legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas e 

biológicas, isto é, na natureza” (HALL, 2003, apud AMARAL, 2006, 

p.25) 

 

A escolha destes dois autores, por conseguinte, está em consonância com a 

finalidade de ilustrar até que ponto ideologia racista e linguagem se confundem e de que 

modo discursos racistas, chancelados como ciência, conquistaram a autoridade “de 

verdades”, servindo de base na formulação de discursos racistas.  

Segundo Thompson (1999), ideologias são sistemas seculares de crença que 

emergiram as vésperas do abandono da religião e da magia servindo para mobilizar a 

ação política num mundo alicerçado na tradição.  
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Na reformulação do conceito de ideologia procuro reenfocar esse 

conceito numa série de problemas que se referem às inter-relações 

entre sentido (significado) e poder. Argumentarei que o conceito de 

ideologia pode ser usado para referir às maneiras como o sentido 

(significado) serve, em circunstância particulares, para estabelecer e 

sustentar relações de poder que são sistematicamente assimétricas – 

que eu chamarei de “relações de dominação”. Ideologia, falando de 

uma maneira mais ampla, é sentido a serviço do poder. (THOMPSON, 

[1990] 1995, p.15-16) 

 

  

Segundo Renata Silva (2009), Thompson (1999), ao conceituar ideologia na 

obra Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa, reporta-se a teóricos como Destutt de Tracy, Marx, Engels, 

Lenin, Lukács, Karl Mannhein, Weber, Horkheimer, Adorno, Habermas entre outros, a 

fim de demonstrar as pertinências da noção de ideologia utilizadas por dominados e 

dominantes na tentativa de manutenção de uma ordem tanto quanto na sua subversão. 

Thompson (1999) apresenta a seguinte compreensão sobre “dominação”:   

Podemos falar de “dominação” quando relações estabelecidas de 

poder são “sistematicamente assimétricas”, isto é, quando grupos 

particulares de agentes possuem poder de uma maneira permanente, e 

em grau significativo, permanecendo inacessível a outros agentes, ou 

a grupos de agentes, independentemente da base a qual tal exclusão é 

levada a efeito. (IDEM, 1995, p.80) 

 

 A partir da definição exibida pelo autor, verifica-se que a cultura racista está 

inserida neste modo de operação à medida que o racismo baseia-se numa relação 

assimétrica de acesso. Uma vez que os dominantes que possuem o controle (poder) das 

instituições compõem as estruturas sociais, o racismo torna-se um fenômeno de difícil 

erradicação.  

 Thompson também defende a existência e utilização de estratégicas ideológicas 

que mantém a relação de dominação havendo, em certos casos, como identificar esses 

modos de operações gerais da ideologia e relacioná-los a estratégias de construção 

simbólica. Thompson distinguiu cinco modos gerais com os quais a ideologia pode 

operar: “Legitimação”; “Dissimulação”; “Unificação”; “Fragmentação”; “Reificação”.  

 A proposta dos “Modos de operação” de Thompson (1999) será utilizada como 

método de análise dos discursos, em virtude de relacionar as formas simbólicas à 

questão da dominação.   
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Tabela 1 – Modos de operação da ideologia 

 
Fonte -  Ideologia e Cultura Moderna John B. Thompson - (1999, p.81) 

 

Na visão de Michel Foucault (2014), o conceito de discurso não está restrito a 

linguagem. Para ele, o discurso representa a união da linguagem com a prática. De 

acordo com Hall (2016), “Foucault argumenta que, uma vez que só podemos ter 

conhecimento das coisas se elas tiverem sentido, é o discurso – não as coisas por elas 

mesmas – que produz o conhecimento.” (IDEM, 2016, p. 84) O discurso torna-se um 

elemento capaz de “reger” certas formas de fala sobre um determinado assunto, atuando 

também, como aparelho excludente, limitador e restringente.  

(...) suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada organizada e redistribuída por 

certo número de procedimento que tem por função conjurar seus 

poderes e perigo, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2014, p. 9) 

Modos Gerais Algumas Estratégicas Típicas de Construção Simbólica 

Racionalização - O interlocutor elabora uma cadeia de 

raciocínio em que as relações sociais ou as instituições 

devem ser aceitas. Apelam à legalidade de regras dadas

Universalização - Interesses individuais são apresentados 

como interesses de todos 

Narrativização -  São histórias que contam o passado e 

tratam o presente como parte de uma tradição "eterna e 

aceitável".

Deslocamento - Significados de determinados termos são 

deslocados. Dessa forma, o sentido bom ou ruim é 

transferido para o novo referente

Eufemização - A descrição acrescenta uma valorização 

positiva

Tropo - É a utilização de figuras de linguagem. As formas 

mais comum são: sinédoque, metáfora, metonímia

Estandardização - "Formas simbólicas são adaptadas a um 

referencial padrão". (idem, p. 86) Exemplo:  

desenvolvimento de uma linguagem nacional sem levar 

em conta as diferenças sociais e linguisticas. 

Simbolização da unidade - "Construção de símbolos de 

unidade, de identidade e de identificação coletiva." (p.86)

Diferenciação - Ênfase às distinções entre pessoas e 

grupos 

Expurgo do outro - Construção de um inimigo, seja ele 

interno ou externo, para a sociedade

Reificação                                                                                   

(Relações de dominação são criadas e 

sustentadas quando uma situação transitória é 

apresentada como se fosse "permanente, 

natural, atemporal") (p.87)

Naturalização - Apagamento da história dos fenômenos, 

que são apresentados como naturais.                               

Eternalização - Fenômenos são apresentados como 

"permanentes, imutáveis e recorrente" (p.88)  

Nominalização - Ações e participantes são transformados 

em nome.

Legitimação                                                                    

(Relações de dominação podem ser mantidas se 

forem apresentadas como legítimas. São 

apresentadas como se fossem justas e dignas de 

apoio)

Dissimulação                                                           

(Relações de dominação são mantidas ou 

estabelecidas pelo fato de serem "ocultadas, 

negadas ou obscurecida" sendo apresentadas de 

modo imperceptivel 

Unificação                                                                         

(Relações são estabelecidas e sustentadas por 

meio de uma unidade entre os individuos, 

independentemente das diferenças que os 

separam)

Fragmentação                                                                 

(Relações de dominação são estabelecidas e 

mantidas através da segmentação de indivíduos 

e grupos que possam ser uma ameaça aos 

dominantes)
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  O filósofo elucida o discurso como um processo que se dá por meio da 

exclusão e da negação, e sobretudo da produção de “positividades”, ou seja, “o poder de 

constituir domínios de objetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ou negar 

proposições verdadeiras ou falsas”. (Ibidem, 2014, p. 11). Existem três grandes sistemas 

que atingem o discurso e o tornam elemento excludente - a “palavra proibida”, a 

“segregação da loucura” e a “vontade de saber”. Para Foucault, durante um período, a 

“vontade da verdade” ou “a vontade de dizer o discurso verdadeiro” criaram 

procedimentos de exclusão em que certos grupos sociais e marginalizados não possuíam 

o reconhecimento de suas palavras. Os loucos, os negros e os prisioneiros 

(encarcerados) são exemplos de indivíduos cujas palavras não recebiam a chancela da 

“verdade”, pois esta marca limitava-se a determinadas pessoas, determinadas ocasiões e 

determinados lugares.  

Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode 

circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja 

considerada nula e nãos seja acolhida, não tendo verdade nem 

importância, não podendo testemunhar na justiça, não podendo 

autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no 

sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um 

corpo; pode ocorrer também, em contrapartida, que se lhe atribua, por 

oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade 

escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda 

ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber. É 

curioso constatar que durante séculos na Europa a palavra do louco 

não era ouvida, ou então, se era ouvida, era escutada como uma 

palavra de verdade. (...) 

Todo este imenso discurso do louco retornava ao ruído; a palavra só 

lhe era dada simbolicamente, no teatro onde ele se apresentava, 

desarmado e reconciliado, visto que representava aí o papel de 

verdade mascarada. (FOUCAULT, 2014, p. 10-11) 

 

 Para o funcionamento do sistema de exclusão, a vontade de verdade apoia-se em 

suportes institucionais como “sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as 

sociedades de sábios de outrora, os laboratórios de hoje” (FOUCAULT, 2014, p. 17), 

que restringem as possibilidades de discurso e de vozes pronunciá-las. Todo este 

processo é realizado “pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é 

valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (IDEM, 2014 p. 17). 

Assim, a vontade de verdade atua no sentido de mascarar toda a “prodigiosa 

maquinaria” para encontrar a verdade e, desta maneira, “justificar a interdição e definir 

a loucura”, esta que poderia ser mais uma possibilidade de discurso, mas que termina 

por ser limitada, reduzida, excluída (FOUCAULT, 2014, p. 20).  
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Em suma, uma das formas das instituições exteriorizarem o poder é através do 

controle e da delimitação do discurso. A crítica de Foucault à ordem do discurso dirige-

se fundamentalmente a esses sistemas de exclusão, àquilo que se coloca como verdade 

e, ao mesmo tempo, descarta todas as demais possibilidades. Neste caso podemos 

observar o discurso científico, médico, jurídico, econômico, pedagógico e outros tantos. 

discursos, instituições, disposições arquiteturas, regulações, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, moralidade, filantropia etc. (...) O aparato é, então, sempre 

inscrito em um jogo de poder, mas é também ligado a certas 

coordenadas do conhecimento (...). É nisso que o aparato consiste: 

estratégias de relações de força apoiando e sendo apoiadas por tipos de 

conhecimento.  (RIBEIRO, 1980, p. 194-196) 

 

Torna-se pertinente lembrar que durante séculos o racismo encontrou apoio nos 

discursos científicos e nas instituições religiosas. Por meio desses discursos, à época 

colocados como “verdadeiros”, estabeleceu-se a segregação racial e a valorização do 

regime da branquitude determinando as aptidões dos brancos e dos negros. Exemplo: os 

homens brancos tinham nascido com aptidão para o trabalho intelectual; os homens 

negros, no entanto, tinham nascido com aptidão para o trabalho braçal. 

Dessa maneira, o conhecimento em um determinado período sobre “raça”, 

influenciou relações de dominação, regulação política e econômica, guerras, punições, 

violências. Assim Foucault (2014, p. 27) expõe “Não há relação de poder sem a 

constituição correlativa de um campo de conhecimento, nem há qualquer conhecimento 

que não pressuponha e constitua, ao mesmo tempo, relações de poder.”  

 Ver-se-á mais adiante de que maneira essa ideia se aplica à esta pesquisa. Mas, 

se é possível antecipar, pode-se questionar quais indivíduos seriam aqueles que detêm o 

poder de fala, que aparecem como as vozes de autoridade, detentores de uma “verdade” 

indubitável; e quais seriam os que têm sua fala limitada, reduzida ou mesmo silenciada; 

e por qual motivo determinadas vozes e determinados enunciados teriam prevalência 

sobre outros. 

 

3.1 “Irmãos” contra irmãos: ‘Negros contra o movimento negro’ e ‘Preto 

Opressor’ 

 

No prefácio da obra literária da psicanalista Neusa Sousa “Tornar-se Negra”, 

Jurandir Costa assinala que “a violência racista pode submeter o negro a uma situação 
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cuja desumanidade nos desarma e deixa nos perplexos” (COSTA, 1990 p. 16). Costa 

mostra que, por vezes, o sujeito negro pode não perceber a violência racista na qual está 

inserido, pois discursos racistas levam à alienação e à negação da própria natureza 

humana, oferecendo como única “salvação” o embranquecimento físico e/ou cultural 

(VILHENA, 2007).  

Por meio da constatação de Costa (1984), percebe-se que ser negro no Brasil é 

viver constantemente em luta contra um sistema racista que leva a crer que a “salvação” 

é a adesão aos valores brancos. O discurso de embranquecimento que está atrelado ao 

sistema racista tem por intuito fazer com que os negros assimilem o comportamento e a 

estética branca; exalta os benefícios da branquitude e ao mesmo tempo constrói 

representações e sentimentos negativos ao que é ser negro. Essa retórica faz com que o 

negro projete o desejo de tornar-se branco e negue qualquer referente à cultura negra, ao 

seu corpo e aos indivíduos.  

De acordo com Sousa (1993): 

Foi com a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se 

para a ascensão, o que equivale dizer: foi com a principal 

determinação de assemelhar-se ao branco – ainda que tendo que 

deixar de ser negro – que o negro buscou- via ascensão social, torna-

se gente (IDEM, 1993, p.21) 

 

 No intuito de “tornar-se gente”, visto que ser negro “não é ser gente” – como os 

discursos religiosos e científicos apontaram ao longo da História -, o sujeito vai negando 

seu passado, presente e futuro. A cultura do seu povo não lhe diz respeito, sua família e 

seus amigos também não lhe interessam mais; todos o fazem lembrar-se de quem é. 

Neste instante, o negro passa a introjetar o discurso do dominante que funciona como 

mantenedor da hegemonia branca e das relações de poder. Conforme o quarto modo de 

operação de Thompson (1999), Fragmentação, os grupos detentores de poder se 

utilizam dessa técnica a fim de gerar segmentação e divisão nos coletivos que ameaçam 

seu domínio. Ao invés de os sujeitos se unificarem e criarem uma maneira de romper as 

relações de poder, eles se expõem a discursos que os dividem e impedem que se tornem 

coesos; ao fim, a experiência de dominação se consolida e permanece.  

O meio negro se dividia: de um lado ficavam aqueles que se 

conformavam com a “vida de negro” e de outro os que ousavam 

romper com o paralelismo negro/miséria. Uns e outros hostilizavam-

se reciprocamente. Os primeiros pelo ressentimento de não “subir na 

vida” e pela convicção de que perderiam o antigo companheiro que, 

ao ascender, se afastaria do meio negro. Os outros, por um sentimento 

de retaliação frente à hostilidade dos primeiros e pela tendência a 

assimilar o discurso ideológico da democracia racial que vê o negro 
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que não sobe como um desqualificado, do ponto de vista individual. 

(SOUSA, 1993, p. 15) 

 

Sousa, no trecho acima, mostra a perversidade do racismo brasileiro que obriga 

o negro a romper com a sua história, constituindo-se talvez como uma das formas mais 

violentas de opressão, pois “passar por branco” significa que corpo e mente juntamente 

precisam ser modificados na conquista do respeito social. Foucault (2014) ressalta que 

as instituições são capazes de produzir “corpos dóceis”, isto é, corpos obedientes e 

“bonzinhos” que não contestam e que apenas se deixam instruir. Essa produção é 

gradativa, sustentada pelos canais de poder; neste caso, podem-se tomar os meios de 

comunicação, como exemplo. Isto posto, a ideologia racista impede a unificação dos 

indivíduos em torno de ações que despertem os sujeitos alienados.  

 Arendt (2012) conceituou o termo raça como tentativa de explicação dos 

europeus para sujeitos diferentes deles.  Quanto ao racismo, acreditava ela, tratava-se de 

uma ideologia ligada ao funcionamento do Estado que se serviria da ideia de 

supremacia racial para exercer seu poder soberano e privilegiar determinada classe 

social. 

Testemunho da ambição humana, na essência do racismo está a luta de grupo 

com grupo. O ataque a “um indivíduo”, em certa medida, é um ataque “aos outros 

indivíduos”, já que o racismo é, eminentemente, um fenômeno histórico, e os 

fenômenos históricos são eminentemente sociais (AMARAL, 2017). 

Não obstante, as redes sociais mostram polos de discordância entre indivíduos 

da mesma etnia, como é o caso das fanpages “Negro contra o Movimento Negro” 

(NCMN) e “Preto Opressor” (PO).  A existência de irmãos contra irmãos permite 

conjecturar que embora o racismo seja um fenômeno social produzido por grupos 

dominantes de maioria branca, ele é capaz de obter o consenso ativo do dominado.   

Assim sendo, serão apresentados os dados da página “Negros Contra o 

Movimento Negros”. As informações foram obtidas por meio de entrevistas realizadas 

via e-mail, entre os dias 9 de outubro de 2017 a 28 de novembro de 2017, contendo 26 

(vinte e seis) perguntas (Anexos A e B). Ressalte-se que os administradores da página 

foram comunicados de que se tratava de pesquisa acadêmica cujas respostas seriam 

utilizadas dentro do projeto. Desta maneira apresentaram a seguinte resposta: “Se me 
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permite (e por questões de segurança, estas respostas estarão printadas e serão 

postadas no meu Twitter @oautentico3.” (entrevista I47). 

 

Figura 8 – Print (3) Capa da página Negros contra o Movimento Negro – 4 

 
Fonte - Negros contra o Movimento Negro 

 

A página Negros Contra o Movimento Negro - NCMC surgiu em 2015. 

Constituída de textos e imagens captados em outras redes sociais de conteúdo irônico, 

utiliza-se de retóricas agressivas postadas na Internet para desvalorizar os discursos 

proferidos pelos movimentos sociais, especificamente pelo Movimento Negro. Segundo 

os autores, a página foi criada com a finalidade de combater a “ideologia barata” 

produzida pelos movimentos. “Percebi que, como, os negros e os gays, as mulheres são 

instrumentalizadas por movimentos sociais para vender uma ideologia barata que visa 

tão somente o conflito de classes jogando todos contra todos a fim de desestabilizar a 

sociedade.” (entrevista I)  

O acesso a fanpage é livre, ou seja, qualquer usuário pode ver o conteúdo ali 

publicado. Os administradores optaram em deixar a página pública como forma de 

expor o discurso propagado pelos coletivos negros. “é pra expor o quão nocivo são os 

discursos que coletivos negros propagam.  Eles veem o branco como um inimigo a ser 

exterminado, e muitos só não o fazem porque acreditam que negros são mais 

                                                 
47 Como informado no corpo do texto, as citações aqui apresentadas são referentes à entrevista concedida 

por Negros contra o movimento negro por e-mail em out. 2017. A entrevista na íntegra encontra-se 

transcrita no Anexo A deste trabalho. Comunicamos que a fanpage em questão possui dois 

administradores, no entanto, as perguntas foram respondidas em conjunto.  
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vulneráveis à lei.” (entrevista I). Segundo eles, a página já auxiliou sujeitos que seguiam 

o discurso do Movimento Negro. “Já ajudei muita gente, direta e indiretamente. Sabe a 

página Preto Opressor? Sim. Ele está com quase 150 mil inscritos, e ele é o que é 

agora graças à um vídeo que fiz respondendo-o. Ele era do movimento negro e viu a 

faceta autoritária deles e me procurou (...).” (entrevista I) Assim sendo, a página 

intitula-se como causa.  

As postagens não seguem uma periodicidade específica devido às denúncias 

enviadas ao Facebook, que fazem a página “sair do ar”. Tal como aponta os 

administradores da fanpage “Negros Contra o Movimento Negro – NCMC”. 

Ultimamente não tenho postado com frequência, porque por incrível 

que pareça, a página é muito visada porque o seu nome gera um certo 

impacto (neste exato momento estou bloqueado pelo facebook, dentro 

de 20 dias estarei com a página de volta). Como assim existem negros 

que ousam se voltar contra seus "irmãos"? Valendo lembrar que 

militante pra mim não é "irmão", pois sabemos que esse sentimento de 

irmandade só dura até quando eles verem que o proselitismo 

ideológico deles não funciona. E de "irmão", você passa a ser inimigo 

declarado deles, o que eles chamam de "capitão do mato", nome dado 

ao negro que caçava os outros negros que fugiam. Mas nesse 

contexto, ser "capitão do mato" é OUSAR discordar filosófica ou 

ideologicamente deles, ou seja, pensar com a própria cabeça e não 

com o coletivismo barato que eles propagam. (entrevista I)  

  

  Essa pesquisa iniciou-se em 2015, com a elaboração do pré-projeto para 

ingressar no mestrado, e neste período a única página que existia era a NCMN-2; em 

2016, após o ingresso foi apresentado um artigo no XXXIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação, em setembro de 201648, com os dados coletados na NCMN-

2, que à época tinha pouco mais de 12.531 curtidas. Durante esse período, a página 

NCMN – 4 ainda não existia, passando a existir em 28 de junho de 2017 e vigorando até 

hoje com 654 curtidas e 679 seguidores. Segundo informação dos criadores, a Negros 

Contra Movimento já conseguiu ter uma faixa de 25 mil seguidores. Ressaltamos que a 

página NCM-2 não existe mais devido às denúncias, e a única página online com esse 

título é a NCM- 4.   

Dessa forma, nos indagamos: sobre os administradores da página; o que fazem; 

qual é a faixa etária; onde vivem; qual é a formação, e principalmente, como se auto 

definem, segundo os critérios de cor/raça do IBGE. A página possui dois 

administradores; uma menina, identificada como Josy Telles, e um menino que se 

                                                 
48  O Artigo com os dados referente à página Negros Contra o Movimento Negro se encontram disponível 

no seguinte link: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-0944-1.pdf Acesso: nov. 

de 2017 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-0944-1.pdf
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apresenta como Autentico RJ, cujas idades não foram informadas. O Autentico 

informou que é do Rio Janeiro, porém não lembra a origem de sua parceira, 

desconhecendo sua formação. Ele está desempregado e possui o ensino médio; “Ao 

menos eu tenho o ensino médio”. (entrevista I) Declara-se negro mestiço, devido ao fato 

de não existir pureza de raça no Brasil e acrescenta: “(...) porque tem muita galera aí 

que se acha africano da Diáspora e renegam com veemência que na verdade são 

descendentes de mestiços. Acredite. Eles acham a miscigenação um crime.” (entrevista 

I) 

Aparentemente não possuem posição política nenhuma, mas já se “simpatizaram 

com a causa da esquerda” (idem), porém se afastaram em virtude da contradição entre 

discurso e prática presente nos movimentos sociais.  

Eu não tenho nada contra os movimentos sociais em si. Mas o grande 

problema é que por intermédio deles é difundido ideologias nocivas à 

sociedade. E todas as vertentes, TODAS elas, são regidas pela mesma 

retórica coletivista. Ou seja. Todos eles partem de uma práxis em 

comum. Eles pregam coletivismo, se autoproclamam minorias 

(contrariando o fato de que eles como um grupo são incapazes de ser 

minoria, pois a "menor minoria" existente é o indivíduo, e eles são 

contra o individualismo) e visam sempre a busca por uma 

"revolução". Ou seja, dentro dos movimentos sociais está incutida a 

ideologia marxista, que é a origem dessa práxis. Eles agem ipsis 

literis com o que Marx dizia. São contra individualismo e pregam 

coletivismo, abominam o "conceito burguês" de família tradicional (e 

por consequência disso, acham que vão acabar com a ideia de 

propriedade privada, EXATAMENTE aquilo que Marx profetizava) e 

criam propositalmente choques entre seus antagônicos (homem x 

mulher, preto x branco, gay x hetero), muitas vezes provocando-os, 

causando aversão às suas atitudes e como reflexo disso, acusam os 

primeiros de intolerância. (entrevista I) 

 

 Em relação ao coletivo negro, os administradores apontam que os discursos 

proferidos visam criar uma violência entre negros e brancos e embutir no negro o papel 

de vítima.   

O movimento negro é ipsis literis do que foi mencionado acima, 

porque eles partem da premissa marxista de guerra de classes. Eles 

colocaram na cabeça de muita gente que negros sempre são as 

vítimas, coitadas escravizadas pelo homem branco e que este último, 

por mais que não tenha escravizado ninguém pague por isso. Eles 

cometem a pachorra de cobrar dos outros aquilo que sequer 

passaram perto de sofrer. (entrevista I) 

 

A opinião em relação ao coletivo negro vai de encontro à questão das cotas 

raciais que na visão deles são instrumentos de arrebanho cuja finalidade é tornar os 

negros gratos ao Movimento. Também assinalam que as cotas estigmatizam os 
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indivíduos como intelectualmente inferiores e estão relacionadas com o pagamento de 

dívidas históricas, o que não é condizente. Concluem a entrevista com a seguinte 

opinião sobre o preconceito brasileiro: “Preconceito é algo que existe desde que o 

mundo é mundo. Quem reclama de preconceito quer que todo mundo o ame enquanto 

estas pessoas que EXIGEM que as pessoas não sejam preconceituosas, discriminam 

quem discorda do que eles pensam.” (entrevista I) 

Por meio das locuções acima, foi apresentada a fanpage Negros Contra o 

Movimento Negro. Neste momento, nos cabe apresentar os apontamentos levantados na 

entrevista realizada via e-mail, entre os dias 20 de novembro e dia 28 de novembro do 

ano corrente, contendo 26 perguntas.  

A fanpage Preto Opressor (PO) possui 115.003 seguidores, 114.535 curtidas e 

existe há um ano e cinco meses. É pública, para que se possa alcançar o maior número 

de pessoas, constituída de textos, vídeos, imagens, memes de autoria do próprio dono da 

página; conta, porém, com ajuda de alguns colaboradores. 49As postagens acontecem 

conforme a demanda do dia. O administrador, que não informa o nome por questão de 

segurança, tem 26 anos, trabalha em hipermercado, mora no Estado do Rio de Janeiro, 

conforme os critérios de classificação de raça/cor do IBGE intitulam-se preto e cursa 

duas faculdades: “já concluí o ensino médio, faço duas faculdades, ciências biológicas e 

recursos humanos”. (entrevista II) 

O administrador da PO diferentemente da NCMN faz uso da sua própria foto 

para mostrar que a pessoa responsável pelas postagens é um negro, como nos aponta: 

“(...) eu, e resolvi me identificar após muitos dizerem que o administrador da página 

era um branco riquinho o que não é o meu caso.” (entrevista II) 

 

                                                 
49 Entrevista com Preto Opressor concedida por e-mail em out. de 2017. A entrevista encontra-se 

disponível no Anexo B deste trabalho. 
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Figura 9 – Print (4) Capa da página Preto Opressor 

 
Fonte: Preto Opressor   

Seguindo a linha da fanpage “Negros contra o Movimento Negro”, a fanpage PO 

também possui uma página reserva intitulada Preto Opressor 2.0 com 5.121 curtidas e 

5.157 seguidores. Conforme o autor, a página foi criada depois de ter lido comentários 

na Internet de pessoas defendendo um homem que assassinou a mulher na frente da 

própria filha de 7 anos50:  

Vi muitas pessoas defendendo o cara dizendo que ele fez aquilo por 

ser uma vítima da sociedade e após expor minha revolta muitas 

pessoas começaram a me chamar de Opressor e logo após me 

aconteceu o caso da menina negra com o cartão que dizia "não mexa 

com mulher negra que eu não sou suas brancas" eu fiz a página e 

postei um questionamento sobre isso e a repercussão foi 

surpreendente o que me rendeu 15 mil seguidores com menos de 24 

horas após a pág ser criada. (entrevista II) 

  

Dessa forma, a página se apresenta como “Causa em Moscovo”, pois possui o 

objetivo de “(...) influenciar as pessoas de uma forma boa, fazer com que pensem por si 

e não se deixem por qualquer discurso fajuto.” (entrevista II) 

Em relação aos movimentos sociais, o PO afirma que nunca participou de 

nenhum movimento, devido à falta de identificação com o discurso e acredita que: “Não 

passam de uma forma de usar as pessoas. Óbvio que não se pode generalizar pois já 

conheci alguns trabalhos que realmente ajudam gays e negros por exemplo mas esses 

que realmente fazem algo de útil não são muito visados”. No entanto, afirma não ser 

contra o Movimento, porém não concorda como as coisas estão sendo feitas hoje em 

                                                 
50 Matéria citada pelo entrevistado: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/filha-de-7-anos-

socorreu-mulher-esfaqueada-e-morta-no-rio-diz-irmao.html Acesso dez/ 2017 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/filha-de-7-anos-socorreu-mulher-esfaqueada-e-morta-no-rio-diz-irmao.html%20Acesso%20dez/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/filha-de-7-anos-socorreu-mulher-esfaqueada-e-morta-no-rio-diz-irmao.html%20Acesso%20dez/
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dia: “Se o movimento se baseasse em Luther king que pregava a união e não a divisão 

eu apoiaria sem dúvida.” (entrevista II) 

Sobre as cotas raciais, que são ações afirmativas, defendidas pelo Movimento, o 

Preto Opressor afirma que é um direito conquistado, porém a forma como está sendo 

administrada causa revolta, pois “(...) no final das contas se aproveita das cotas quem 

nem mesmo precisa e mesmo já sendo um direito conquistado eu não concordo pois na 

minha opinião não passam de uma forma de tapar o sol com a peneira. (...)” (entrevista 

II) 

Na entrevista, também foi perguntado qual o impacto que as postagens podem 

causar nos seguidores da página. “(...) creio que seja um impacto bom pois diariamente 

recebo mensagens inclusive de jovens negros que dizem que eu os represento pois falo o 

que muitos sempre quiseram mais não têm coragem.” (entrevista II). Ele nos aponta que 

o discurso da página mostra que brancos e negros são iguais, e que os negros não são 

coitados.  

Concluem-se as perguntas pedindo sua opinião sobre o racismo brasileiro, se já 

sofreu alguma forma de discriminação:  

 
Infelizmente ainda existe sim muito racismo e quer saber sempre 

existirá pessoas idiotas de mente pequena mas não serão elas que 

determinarão o destino dos negros, nos definiremos nossos 

destinos com muita luta e força. Já sofri sim mas nunca me fez eu 

me sentir menor pois sempre fui ensinado a me amar como sou. 

Quando eu era criança fui a uma festa com amigos e quando eu 

cheguei um menino branco disse "olha ele é preto" como se aquilo 

fosse a coisa mais surreal do mundo, lembro que fiquei muito 

chateado mas logo deixei pra lá pois entendi que nem todos na 

vida iriam me agradar, que algumas pessoas seriam idiotas assim 

como aquele menino foi comigo. Sabe o que quero dizer? Não 

importa o que pensam de nós negros, nós estamos aqui e vamos 

lutar pra chegar onde quisermos e não serão racistas que 

definirão onde podemos ou não chegar. Fazer igual ao racista faz 

não é o caminho, o caminho é deixar com que nosso sucesso 

mostre nossa capacidade. (entrevista II) 

 

Dessa maneira, o PO encerra a entrevista afirmando a existência do racismo e 

mostrando que o caminho de combate ao racismo é o negro vencer pela própria 

capacidade. 

Neste momento, optou-se em descrever a entrevista, para que em consonância 

com a análise das postagens possa-se construir um exame de todo o material coletado 

dentro das fanpagens. A coleta deste material seguiu o método da etnografia virtual, em 

virtude do fato de que a pesquisa se dedica a analisar e problematizar os dados obtidos. 
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Foi escolhido uma atuação como pesquisador silencioso seguindo os grupos, porém sem 

participar dos debates, apenas dedicando-se a observar o comportamento e textos 

produzidos. Os posts foram extraídos segundo o critério de constituição da identidade 

negra, apresentado por Kabenguele Munanga (2015) que são: o (1) fator histórico, (2) o 

fator linguístico, (3) fator psicológico. O primeiro fator compreendeu postagens de 

cunhos históricos que envolvem personagens e fatos históricos utilizados na construção 

do discurso; também engloba questões culturais. O segundo fator auxiliou a identificar 

retóricas que se utilizam de figuras de linguagens e outras formas simbólicas para 

camuflar relações de poder. O último fato (3) refere-se às retóricas sobre o 

temperamento do negro, por exemplo: postagens que levam a perguntar se o negro é 

mais agressivo que o branco. Normalmente esses discursos estruturam-se em questões 

biológicas para provar as diferenças psicológicas entre as etnias.  

Esses fatores guiaram a seleção, já que foram coletadas mais de 200 postagens. 

No entanto, optamos em apresentar 10 (dez) postagens; 5 (cinco) referentes a NCMN e 

5 (cinco) referentes a PO que ilustrarão e exemplificarão os discursos apresentados 

dentro da entrevista. Informamos que escolhemos essas postagens em decorrência do 

maior número de interações e comentários. A seguir, serão expostas as características 

discursivas dos administradores das fanpages.  

 

3.2 – “Irmãos” contra irmãos: ‘Negros contra o movimento negro’ 
  

“O negro acreditou no conto, no mito, e passou a ver-se com os olhos e falar a 

linguagem do dominador” (SOUSA, 1983, p. 30). Segundo Sousa (1983), o negro 

introjeta, assimila e reproduz o discurso do branco. Tal façanha ocorre devido à eficácia 

dos mecanismos ideológicos que garantem assimilação do discurso, nos níveis psíquico, 

comportamental e político.  

No processo de introjeção da ideologia racista, forma mais cruel que o discurso 

racista encontrou para se manter, o indivíduo termina por propagar a retórica ideológica 

do opressor. Nesse sentido, pode-se afirmar que a fanpage “Negros Contra o 

Movimento Negro”, numa visão deturpada da história dos movimentos sociais negros, 

romantizando o processo de miscigenação e estigmatizando os negros que fazem uso 

das políticas afirmativas, sustenta a posição dos opressores e se insere na linhagem da 

afirmação de uma “democracia racial” brasileira.  

No momento em que um dos administradores da página se auto define - “(...) me 

vejo como um negro mestiço nos padrões brasileiros, porque tem muita galera aí que se 
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acha africano da Diáspora e renegam com veemência que na verdade são descendentes 

de mestiços. Acredite. Eles acham a miscigenação um crime.” (entrevista I) - evidencia-

se essa introjeção. Sabe-se que através de livros, da música e de teorias, as instituições 

brasileiras romantizaram a mestiçagem, uma vez que “(...) no Brasil as teorias ajudaram 

a explicar a desigualdade como inferioridade, mas também apostaram em uma 

miscigenação positiva, contanto que o resultado fosse cada vez mais branco.” 

(SCHWARCZ, 2012, p. 39).  

Como se o objetivo fosse “tornar o país mais claro” (SCHWARCZ, 2012, p.39), 

após a libertação dos escravos, implementou-se uma política agressiva de incentivo à 

imigração. Por conseguinte, a afirmação “negro mestiço” e a proposição “eles acham a 

miscigenação um crime” (entrevista I) evidenciam a construção narrativa característica 

dos canais oficiais e hegemônicos – mídia, literatura, religião – e o total 

desconhecimento da política de miscigenação que ditava que ser branco era estar ligado 

à uma qualidade social: “Quanto mais branco melhor, quanto mais claro mais superior, 

eis aí uma máxima difundida, que vê no branco não só uma cor mas também uma 

qualidade social: aquele que sabe ler, que é mais educado e que ocupa uma posição mais 

elevada. (Ibidem, p. 44)  

Em outro momento, os administradores da página utilizam-se da estratégia de 

Expurgo do Outro que tem por objetivo criar um inimigo, seja interno ou externo, 

visando mostrar que os movimentos sociais são os verdadeiros inimigos da sociedade. 

Exemplos: “(....) Percebi que, como, os negros e os gays, as mulheres são 

instrumentalizadas por movimentos sociais para vender uma ideologia barata que visa 

tão somente o conflito de classes jogando todos contra todos a fim de desestabilizar a 

sociedade” (entrevista I). A análise do campo léxico reafirma a dicotomia entre os 

administradores da página e os movimentos sociais; por meio da utilização dos termos 

“conflito de classe”; “jogando todos contra todos” e “desestabilizar a sociedade”, 

procura-se deslegitimar o discurso dos movimentos sociais, assim como o uso dos 

termos “instrumentalizados” e “ideologias baratas” serve para estigmatizar o discurso 

proferido pelos movimentos sociais.  

Nessa perspectiva, os militantes que atuam no espaço virtual e combatem o 

discurso racista também são caracterizados como inimigos, “(...) Preta Pariu e Afros e 

Afins por Nátaly Neri estão LONGE de ser consideradas ‘paladinas da luta contra o 

racismo’. Uma, é completamente hipócrita, enquanto a outra é completamente racista. 

(...)” (entrevista I). Empregando a estratégia da inversão, o racista passa a ser todo 
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militante negro contrário ao discurso intolerante produzido pela página. Ou seja, a 

página deles torna-se antirracista, e as páginas da “Preta Pariu” e “Afros e Afins” por 

Nátaly Neri, ganham a chancela do “racismo reverso”.  

Dessa maneira, compreende-se que uma das estratégias seja a inversão do 

racismo, e a redefinição de antirracismo como “racismo reverso” ou “racismo negro” 

(VAN DIJK, 2017), especialmente observado no debate relativo a políticas afirmativas 

e nos discursos apresentados pelos militantes negros. No momento em que explicam o 

status da página como “público” observa-se a seguinte estratégia: “Porque é pra expor o 

quão nocivo são os discursos que coletivos negros propagam. Eles veem o branco como 

inimigo a ser exterminado, e muitos só não o fazem porque acreditam que negros são 

mais vulneráveis à lei” (entrevista I). Observa-se a depreciação dos coletivos, a 

transferência do racismo para o negro e a formulação de uma ideia de ressentimento do 

negro em relação ao branco, fruto de um anseio por uma reparação imaginária motivada 

pelo sentimento de vingança.  

  Nota-se essa mesma posição no discurso contra as cotas raciais: “As cotas 

RACIAIS visam ‘pagar a dívida histórica’, mas é um instrumento de arrebanho dos 

negros pra que eles sejam eternamente gratos àqueles que as lhe possibilitaram. Isto é 

ver o negro como um ser de inteligência inferior, uma vez que notas pra negros são 

menores” (entrevista I). Segundo VAN DIJK (2017), o discurso racista se utiliza de 

uma bateria de ações semânticas para tornar-se socialmente aceito e persuasivo, 

compondo estratégias argumentativas de face-keeping, isto é, a apresentação de uma 

imagem positiva de si mesmo de maneira a proteger-se e mitigar ou negar a prática 

racista. Neste caso, vê-se a estratégia da inversão dos dados históricos, ou melhor, a 

inserção de responsabilidade dos brancos pela situação do negro, a estigmatização dos 

negros que utilizam cotas “(...) ver o negro como um ser de inteligência inferior (...)” 

(entrevista I), e, mais uma vez, a construção do movimento negro como inimigo 

público. Assim sendo, percebemos a utilização de estratégicas de construção simbólica 

relacionadas à Naturalização, Expurgo do Outro e Narrativização.  

 Outro fator que chama atenção é a reprodução de uma visão instrumental da 

ideologia marxista. A utilização das expressões “conceito burguês” e “propriedade 

privada” para narrar que os movimentos são os provocadores da intolerância implica os 

administradores não possuírem consciência da importância dos movimentos sociais 

dentro da sociedade.  

 (...) movimentos sociais está incutida a ideologia marxista, que é a 

origem dessa práxis. Eles agem ipsis literis com o que Marx dizia. São 
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contra individualismo e pregam coletivismo, abominam o "conceito 

burguês" de família tradicional (e por consequência disso, acham que 

vão acabar com a ideia de propriedade privada, EXATAMENTE 

aquilo que Marx profetizava) e criam propositalmente choques entre 

seus antagônicos (homem x mulher, preto x branco, gay x hetero), 

muitas vezes provocando-os, causando aversão às suas atitudes e 

como reflexo disso, acusam os primeiros de intolerância. (...) 

(entrevista I) 

 

Em resposta à última pergunta, os administradores discursam sobre o 

preconceito brasileiro e afirmam a representação negativa do outro: “Preconceito é algo 

que existe desde que o mundo é mundo. Quem reclama de preconceito quer que todo 

mundo o ame enquanto estas pessoas que exigem que as pessoas não sejam 

preconceituosas (...)” (entrevista I). Chamamos atenção para concessão aparente, que 

contrasta com a ideia de que as pessoas não devam reclamar de preconceito. Através 

desta análise percebe-se o quanto de controvérsias, erros, abusos e falácias compõem o 

discurso racista produzido pela página “Negros Contra o Movimento Negro”, ilustrado 

nos trechos apontados acima e nas postagens abaixo:  

 

Figura 10 – Print ( 5 ) Post da  fanpage: Negros contra o movimento negro - 2 

 
Fonte – Negros contra o movimento negro - 2 

  Na Figura 10 o autor da postagem apresenta, mais uma vez, a ideia do racismo 

reverso; desqualifica o discurso antirracista proferido pelos negros e atribui aos negros 
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sentimento de vingança em relação aos brancos. A ideologia deste post é desenvolvida a 

partir da inversão de valores: três homens brancos e sem camisa trabalham em uma 

plantação de algodão, enquanto um homem negro vestido empunha e arremete com uma 

das mãos um cinto contra aqueles. No alto da imagem, a figura de Martín Luther King e 

as palavras: “Esse é o sonho de todo africanista: fazer uma escravidão às avessas como 

‘reparação da dívida histórica’”. Por meio da implementação combinada da imagem 

com o texto, o autor ratifica o compromisso antirracista dos movimentos negros, assim 

como a raiva, a violência e o ressentimento destes.   

O discurso incita o ódio entre brancos e negros e quer fazer crer que as retóricas 

de combate ao racismo não passam de falácias, pois mascaram sentimentos de ódio e 

vingança. Esse post caracteriza-se pela eufemização dos processos históricos 

(colonialismo, escravidão), dissimulação das relações de dominação e inversão do papel 

da culpa (culpa a vítima). Desta maneira, constatam-se três dos quatro modos de 

operação da ideologia de Thompson (1999): “Dissimulação”, “Fragmentação” e 

“Reificação”.  

 

Figura 11 – Print (6) Post da fanpage: Negros Contra o Movimento Negro - 2 

 
Fonte: Negro Contra o Movimento Negro - 2 

Na segunda postagem, figura 11, o post publicado, retirado de uma página 

pessoal, não é de autoria da própria fanpage. Logo, não se sabe o contexto original da 

postagem. A supressão do contexto original pode levar a diversas interpretações, 

verdadeiras ou falsas. Vale salientar que a página “Negros Contra o Movimento Negro – 

2” como uma página de contestação ao discurso antirracista visa, a partir dos seus 

conteúdos, desqualificar as políticas afirmativas que tentam equiparar a desigualdade 

abissal entre brancos e negros e as lutas do Movimento Negro. Partindo desta 



 

 

 

122 

perspectiva e seguindo a orientação do autor da página NCM-2, de dissertar sobre o 

discurso produzido por Lorena Lacerda, apresentamos a seguinte análise.  

A internauta Lorena Lacerda descreve a sociedade racista a partir de duas 

perspectivas: a daqueles que merecem, ou seja, os brancos; e outra, a daqueles que têm 

sorte, ou seja, os negros. Segundo o Dicionário Aurélio51, “merecer” significa “1-Ser 

digno de. 2- Ter direito a. 3-Estar em condições de obter ou de receber. – merecedor 

(adj.); merecido (adj.)”. Prosseguindo na definição do Dicionário Aurélio, “sorte” 

significa “1- Força que determina ou regula tudo quanto ocorre, e que se atribui ao 

acaso ou à suposta predestinação. 2. V. destino (1). 3, Causalidade, acaso. 4. Boa Sorte 

(...)”. Semanticamente, as duas palavras possuem significados opostos: “merecedor”, 

remete a “ser digno de” e “condição de obter ou receber”; “sorte”, remete ao acaso ou à 

uma suposta predestinação.  

Quando observamos o processo histórico brasileiro constatamos que ao negro, 

durante longo período, foram negados todos os direitos sociais (inclusive a liberdade de 

ir e vir). A ascensão à condição de obter ou de receber só veio com a assinatura da Lei 

Áurea de 1888 quando então o negro deixou de contar com a sorte e passou à situação 

de cidadão - condição de obter e receber moradia, educação, saneamento básico, saúde 

pública, entre outros. A partir do texto publicado e seguindo a orientação do “dono” da 

fanpage “Dissertem”, cabe perceber que a perspectiva apresentada por Lorena Lacerda 

corrobora com o processo histórico brasileiro ao qual o negro foi exposto - aos brancos 

todos os direitos, pois são “merecedores” e aos negros, a condição de escravo, pois 

estão entregues “à própria sorte”.   

Conclui-se que a proposição dos administradores da fanpage seja a de convocar 

ao debate sobre a questão racial todos os que seguem a página, e, desta maneira, 

desqualificar a autoria do post original que supõe a existência de uma sociedade racista. 

O post leva às seguintes questões: (1) os que negam o racismo querem provar que essa 

“coisa” só existe na cabeça dos negros que se vitimizam, ou seja, que o racismo está nos 

indivíduos e não na sociedade. Seria este o caráter tendencial do brasileiro: negar o 

próprio racismo. (2) qual o sentido em se atribuir sorte aos negros no contexto da 

postagem; quais os campos possíveis de atuação da sorte, seja pelo acaso ou por 

predestinação, na trajetória de um negro? As falas sobre sorte relacionadas ao povo 

negro passam pela contingência biológica – a voz do negro, sua aptidão para o futebol, 

sua musicalidade e performance como dançarino etc. – os esforços intelectuais dos 

                                                 
51 Dicionário Aurélio 8° ed. de 2013. (FERREIRA, 2013, p. 500) 
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negros, porém, são silenciados nas narrativas.  A sorte enquanto exalta o discurso 

biológico como fator, ao mesmo tempo negligencia os empenhos da ordem do 

merecimento, da conquista e da capacidade intelectual. 

 

Figura 12 – Print (7) da fanpage: Negros Contra o Movimento Negro - 2 

 
Fonte:  Negros Contra o Movimento Negro - 2 

O racismo representa um sistema de dominação de um grupo sobre outro, 

viabilizado por práticas, discursos e instituições.  Estrutura-se no interior das 

instituições e das relações sociais, designando um conjunto de atos rotineiros, inscritos 

no funcionamento geral da sociedade que permitem manter uma raça num estatuto de 

inferioridade e de exclusão sem que a menor consciência acerca do racismo aflore na 

consciência daqueles que o praticam. Assim, crer que a ideologia racista se resume a 

simples ofensas equipara-se a acreditar numa miragem.  

 O racismo é um sistema opressor que nega direitos a um determinado grupo. 

Quando o autor se utiliza do post - “DIA 7 - O racismo é bem marcado nos espaços 

educacionais. Quantas (os) professoras (es) negras (os) você teve?” - para construir o 

enunciado: “Se você não teve mais professores negros do que brancos, isso é uma forma 

de racismo, segundo eles. Mas ao mesmo tempo são eles que buscam a igualdade racial. 

Buguei.”, isso demonstra a elaboração de um racismo estrutural e institucional que 

apaga a existência dos negros e torna isso uma coisa normal.  

 Claramente utiliza-se a estratégia de Naturalização apontada por Thompson 

(1999, p. 88), ou seja, um “apagamento da história dos fenômenos, que são apresentados 

como naturais.” O autor apaga o fato de que os aparelhos do Estado brasileiro, durante o 
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Império, impediram o acesso dos negros à instrução pública, em nível legislativo. O 

decreto n° 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, regulamentava:  

 

(...) A guia deverá ser passada a pedido do pai, tutor, curador ou 

protector, que declarará sua residencia, estado e profissão, e a 

naturalidade, filiação, e idade do alumno. 

Art. 69. Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as 

escolas: 

§ 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas. 

§ 2º Os que não tiverem sido vaccinados. 

§ 3º Os escravos. (...)” (Câmara dos Deputados52) 

 

Os negros só tiveram acesso à escola pública, a partir da segunda metade do 

século XIX. Assim o post, ao fazer referência à presença de negros dentro de ambientes 

institucionais tem por finalidade construir um discurso que aponte o interesse do 

movimento negro na supressão de professores brancos neste ambiente. 

 Segundo Foucault (1995), instituições de ensino são espaços para modelar e 

adestrar os indivíduos, fazendo-os crer em ideias e discursos para manutenção do poder 

estatal, construir corpos dóceis que distribuam, valorizem e repartam este saber 

formulado pelos detentores do poder. A apropriação social dos discursos é realizada 

pelo sistema educacional, definido por Foucault como o espaço onde os indivíduos 

acessam os muitos discursos que aprendem a reproduzir.   

A construção do discurso racista tem seu começo nas intuições de ensino que 

privilegiam um conhecimento eurocêntrico em detrimento de outros; ideias e valores 

ditados por estas instituições são incutidos nos indivíduos desde a idade infantil.  

                                                 
52 Trecho acima foi retirado no seguinte link: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-

1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html Acesso dez/2017 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1331-a-17-fevereiro-1854-590146-publicacaooriginal-115292-pe.html
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Figura 13 – Print (8) da fanpage: Negros Contra o Movimento Negro - 4 

 
Fonte: Negros Contra o Movimento Negro - 4 

 O discurso racista, neste caso da Figura 13, apoiou-se nas estratégias de 

“Diferenciação”, conferindo ênfase às distinções entre pessoas e grupos, e “Expurgo do 

Outro”, construção de um inimigo, interno ou externo, para a sociedade. (THOMPSON, 

1999). Essas estratégias de Fragmentação, modos de operação de ideologia que os 

racistas utilizam para segmentar os indivíduos e grupos ao invés de unificá-los 

coletivamente, criam um desafio para os grupos dominados. Em “Primeiramente branco 

não é gente. Acordei muito racista reversa, perdão”, a publicação ironiza, sugerindo que 

a igualdade exigida e reclamada camufla sentimentos de ódio ou ressentimento.  No 

entanto, esse discurso que coloca o negro como inimigo, requer, mais uma vez, dos 

administradores, o apagamento das questões históricas, seu esquecimento de que 

durante o período colonial o negro não era considerado “ser” (sujeito) pela Igreja 

Católica.  

O discurso científico dos séculos XIX e XX, fonte de origem de diversas teorias 

e doutrinas racistas, estabelecia uma estrutura hierárquica entre os povos que se 

caracterizava pela homogeneização de diferentes culturas africanas e pela associação do 

negro aos predicados normalmente usados para designar propriedades animais e que 

demonstrariam a sua inaptidão essencial (biológica) para as tarefas ditas do espírito, tais 

como as tarefas de Estado e da Filosofia.  
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Figura 14 – Print (9) da fanpage: Negros Contra o Movimento Negro - 2 

 
Fonte: Negros Contra o Movimento Negro - 2 

 

 Na Figura 14, observa-se a utilização da Dissimulação, forma em que o racista 

busca a relação de poder. A Dissimulação pode ser expressa de forma simbólica de 

diferentes maneiras: Deslocamento, Eufemização e Tropo. A construção simbólica da 

estratégia de Deslocamento é utilizada, neste post, quando o autor atribui aspectos 

negativos aos sujeitos que reivindicam as políticas afirmativas – cotas sociais - e 

transfere conotações positivas a Darth Vader. Observa-se também a presença do Tropo - 

estratégia basicamente formada por construções simbólicas por meio de Figuras de 

Linguagem – nesse caso, a partir da “Comparação”.  

  Ao se concluir a análise da página “Negros Contra o Movimento Negro” 

percebe-se que o administrador implica a afirmação da superioridade branca através de 

retóricas que desqualificam as conquistas obtidas pelos movimentos negros e pelos 

cidadãos negros.  Do ponto de vista racial e identitário, a projeção da autoimagem de 

“negro mestiço” ratifica e reflete o discurso do colonizador, pois é sabido que no Brasil, 

os sujeitos tendem a se ver brancos mesmo quando são pardos e como morenos, quando 

são negros.  Auto se afirmam pela ótica do colonizador em sua necessidade de se 

distanciar da dor de ser negro, da violência que esse estereótipo carrega, do medo de 

extermínio e da solidão. O discurso proferido pela fanpage é o retrato de uma sociedade 

racista que faz com que seus indivíduos se sintam culpados pela situação em que vivem 

e almejem, um dia, ser brancos.   
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3.3 Uma rede sob o ódio: “Preto Opressor” 

 

 O administrador da “Preto Opressor” diferentemente da “Negros Contra o 

Movimento Negro” apresenta no perfil sua própria foto, comprovando que é negro, pois 

foi questionado pelos frequentadores de ser “branco riquinho”. O fato de o 

administrador não encobrir sua identidade desperta certa curiosidade nos frequentadores 

da página, que passam a indagar: como um negro pode produzir tal discurso?  

O racismo, como fenômeno social que opera dentro de um sistema de 

dominação, leva o negro a crer que por não pertencer à uma minoria privilegiada que 

dita os chamados parâmetros de uma dita “normalidade” e parâmetros de beleza e 

sucesso,, esteja fadado, não apenas ao fracasso, como, sobretudo, à justificativa de sua 

infelicidade. Por conseguinte, ser negro é ser dotado de uma capacidade infinita de 

resistência para aguentar uma sociedade que o torna estereótipo de incapacidade 

intelectual, de miséria, de violência, de sexualidade, de crime.  Assim para alguns, 

torna-se mais fácil negar sua cor e combater os indivíduos que lutam pelos mesmos 

parâmetros; ou crer que os discursos proferidos pelos movimentos negros tendem a 

produzir a intolerância e que as cotas sociais sejam “uma forma de tapar o sol com a 

peneira”. (entrevista II)  

 O administrador da PO também afirma que os movimentos sociais “não passam 

de uma forma de usar as pessoas”. Em seguida, retifica: “(....) óbvio que não se pode 

generalizar pois já conheci alguns trabalhos que realmente ajudam gays e negros por 

exemplo, mas esses que realmente fazem algo de útil são muito visados.” (entrevista II). 

Tenta amenizar, minimizar a primeira afirmação através da estratégia de Eufemização. 

Logo em seguida, observa-se mais uma estratégia argumentativa: “Não tenho nada 

contra o movimento, o problema ...” (entrevista II), que seria a negação aparente.  

 Em outro trecho, verifica-se novamente o uso de negação aparente quando 

define sua posição política: “Diria que conservador, mas não ao pé da letra. Mas odeio 

extremismos seja de onde vier.” (entrevista II). Nota-se na fala do Preto Opressor uma 

isenção de responsabilidade após uma declaração negativa sobre o movimento negro e o 

racismo. Verifica-se também a utilização de termos como “minha opinião”, “meu 

pensamento”, “penso desta forma” no intuito de colocar-se como bonzinho e ao ser 

atacado pelos militantes negros “enfurecidos” porque emite a sua opinião.  

Sim diariamente eles me “seguem” e vivem tentando derrubar a pág. 

pois não aceitam o fato de um negro não concordar com os discursos 

fajutos deles. Não sou contra o movimento negro e sim com estão as 

coisas hoje em dia. Se o movimento se baseasse em Luther King que 
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pregava a união e não a divisão eu apoiaria sem dúvida. (entrevista 

II) 

 

Segundo Hoepfner (2014), a empregabilidade de termos como ‘minha opinião’, 

‘meu mural’, ‘minha página’ são aspectos utilizados para falar o que se pensa dentro da 

conduta da “boa educação”, sem se caracterizar como ofensa.  

‘minha opinião’, ‘meu mural’, ‘minha página’, onde dizer tudo aquilo 

que pensamos, ‘sem filtro’ é tido em geral como virtude; seria, 

digamos, o oposto da falsidade ou da dissimulação da ‘boa educação’. 

Nos colocamos sempre sob a isenção da ideia de sermos o mocinho, 

jamais o bandido, e de que é preciso ser autêntico ‘doa a quem doer’. 

O discurso de ódio é, por sua vez, legitimado como opinião 

proprietária – do privado – o que portanto implica em uma validação 

universal, mas contextual. Se é ‘minha opinião’, expressa na ‘minha 

página’ deve ser permitido e, mais ainda, não se caracteriza como 

ofensa pública. (HOEPFNER,  2014, p. 24-25) 

 

O discurso produzido pelo Preto Opressor caracteriza-se pela dissimulação da 

sua opinião através de estratégias argumentativas de: negação aparente, concessão 

aparente, transferência ou contraste, construídas sobre a base do auto representação 

positiva e representação negativa do outro (VAN DIJK, 2017), a serem verificadas na 

seguinte afirmação: “(...) meu objetivo é influenciar as pessoas de uma forma boa, fazer 

com que pensem por si e não se deixem por qualquer discurso fajuto” (entrevista II). 

Neste caso, o discurso fajuto seria aquele que combate o discurso racista que busca 

igualdade de oportunidades para negros e que denuncia as práticas racistas.  

Indagado sobre as políticas de cotas, observa-se a reprodução do discurso do 

dominador que descaracteriza a política por meio da ocultação/dissimulação de dados 

que comprovam o aumento da participação de negros dentro dos espaços acadêmicos:  

 

Ações afirmativas é um direito conquistado a tempo mas a forma 

como isso é administrado é o que me revolta, no final das contas se 

aproveita das cotas quem nem mesmo precisa e mesmo já sendo um 

direito conquistado eu não concordo pois na minha opinião não 

passam de uma forma de tapar o sol com a peneira (entrevista II).  

 

A fala amistosa do Preto Opressor valida o direito e a conquista das ações 

afirmativas e ao mesmo tempo dissemina a ideia de que essa conquista só privilegia 

determinadas pessoas. Em uma sociedade racista em que o discurso racista vem 

camuflado de “boas intenções”, fica claro que o sujeito negue a importância de ações 

afirmativas descaracterizando seu uso e abrangência.  

Ao final da entrevista, ao ser perguntado sobre o racismo brasileiro, se já foi 

vítima de algum tipo de discriminação, constata-se a ideia do mito da democracia racial, 
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de que “somos todos iguais” e que cabe ao negro simplesmente lutar por um destino 

melhor: “Infelizmente ainda existe sim muito racismo e quer saber sempre existirá 

pessoas idiotas de mente pequena mas não serão elas que determinarão o destino dos 

negros, nos definiremos nossos destinos com muita luta e força.” (entrevista II). Ao 

apontar que o negro precisa de “muita luta e força”, pode-se considerar que em sua 

existência o negro precise lutar muito mais que o branco. Entretanto, essa ideia de lutar 

muito mais que os brancos para obter-se um destino melhor, não procede de um racismo 

estrutural que coloca a renda do negro53 inferior à do branco; ou do fato de que entre os 

10% mais pobres, em 2015, 74% são negros e 26% são brancos; de que 22,1% dos 

negros vivem em domicilio sem banheiro ou água encanada; que são menos instruídos 

que os brancos; e de que somente 27% dos negros estão matriculados no ensino 

superior. Assim a utilização da expressão “muita luta e força”, mostra certo 

conhecimento da desigualdade social que assombra o negro. Os números, porém, 

demonstram o racismo na forma concreta de um sistema de abolição que sempre 

relegou o negro à própria sorte.  Os dados, contudo, não abarcam o racismo sutil que se 

esconde no olhar torto na hora da entrevista de emprego, no discurso que se traveste de 

amigável, porém incomoda-se ao ver um negro no cargo de chefia. Esse racismo das 

práticas cotidianas e que de forma sutil e leve enfraquece a autoestima do sujeito já foi 

sentido pelo Preto Opressor, porém o mesmo optou em “deixar pra lá”: 

 

Quando eu era criança fui a uma festa com amigos e quando eu 

cheguei um menino branco disse “olha ele é preto” como se aquilo 

fosse a coisa mais surreal do mundo, lembro que fiquei chateado mas 

logo deixei pra lá pois entendi que nem todos na vida iriam me 

agradar, seriam idiotas assim como aqueles menino foi comigo. 

(entrevista II) 

 

O silêncio é um dos efeitos do racismo. A mídia brasileira, por um bom tempo 

não relatava casos de racismo, ou seja, não oferecia o debate em torno da questão. O 

negro foi se acostumando a silenciar, a acreditar que não deveria denunciar nem 

combater o racismo; por isso, por negarem o silêncio imposto pela sociedade, os 

militantes e o Movimento Negro são vistos e apontados como sujeitos raivosos. 

Por fim, mais uma vez, por parte do Preto Opressor, revela-se a consciência do 

apartheid social em que vive, embora idealize uma luta individual entre brancos e 

                                                 
53 Os dados foram extraídos da Revista Veja edição 2557 – ano 50 – n° 47, 22 de novembro de 2017, 

páginas 80 a 83 
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negros, se esquecendo de que o racismo está nas estruturas que dificultam a ascensão do 

negro:  

Não importa o que pensam de nós negros, nós estamos aqui e vamos 

lutar para chegar onde quisermos e não serão racistas que definirão 

onde podemos ou não chegar. Fazer igual ao racista faz não é o 

caminho, o caminho é deixar com que o nosso sucesso mostre nossa 

capacidade. (entrevista II) 

 

A seguir, ilustraremos o discurso do entrevistado, por meio da análise de 5 

(cinco) postagens publicadas na fanpage Preto Opressor (PO). Os critérios de seleção 

foram os mesmos utilizados na fanpage Negros Contra o Movimento Negro (NCMN) 

que são: o (1) fator histórico; (2) o fator linguístico; e (3) fator psicológico. 

 

Figura 15 – Print (10) da fanpage: Preto Opressor 

 
Fonte: Preto Opressor 

 

Na primeira ilustração da Figura 15 acima verifica-se o desenho de uma mulher 

negra, maquiada, cabelos encaracolados e com a cabeça levemente erguida (posição de 

altivez). Acima do desenho, a seguinte legenda: “Maria é contra as cotas raciais, pois, 

ela acredita que não pode exigir reparação por algo que não sofreu”. Algumas palavras 

desta legenda ganham destaque em negrito: “Maria é contra as cotas raciais, (....) não 

pode (...) reparação por algo que não sofreu”. A qualificação da ênfase concedida à 

Maria representa a posição de um indivíduo orgulhoso em não fazer uso das cotas 

raciais, haja visto que ao final da ilustração observa-se a seguinte frase, também em 
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negrito e em caixa alta: “Maria tem caráter”, em uma abordagem reflexiva e intencional 

de mostrar uma pessoa negra e orgulhosa em não fazer uso das cotas.  

 Junto à ilustração da mulher, vê-se o desenho de uma mulher indígena, 

enfatizando que o combate se refere a todos os sujeitos que fazem uso deste benefício. 

No entanto, no centro da figura, se encontra o personagem negro mostrando a 

especificidade do discurso em torno deste sujeito. Chama atenção a predominância do 

gênero feminino neste discurso. Se as cotas são um processo que atende a todos os 

gêneros, qual o motivo de o discurso contemplar figuras femininas?   

Logo após a ilustração, seguem-se os seguintes comentários de enaltecimento à 

posição de Maria: 

 

Figura 16 – Print (11) da fanpage Preto Opressor 

 
Fonte - Preto Opressor 

 “Por Milhões de Maria como essa, verdadeiras empoderado”; Maria 

GOSTAMOS”, “MARIA <3, <3, <3”, “é nois, Maria”. Observam-se igualmente 

comentários depreciativos: “Maria sabe o que mais próximo que ela chegou da 

escravidão foi assistindo a novela ‘Escrava Isaura’” e “não entendi sua curtida, uma vez 

que o senhor é cotista...”. Comentários depreciativos como esses, que zombam do 

período escravagista e das pessoas que utilizam as cotas, demonstram claramente o 

desconhecimento histórico do período abolicionista.  
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Alguns trechos do livro “A Abolição”, de Emília da Costa, exemplificam o 

descaso e a ideia de “entregues à própria sorte” que couberam aos libertos:  

 (...) Apesar de sua retórica inflamada em prol da libertação dos 

escravos, estavam mais interessados em livrar a sociedade brasileira 

do “câncer” da escravidão do que cuidar da sorte dos libertos. Uma 

vez conquistada a abolição, a maioria deu-se por satisfeita: tinha 

alcançado seu objetivo.” (COSTA, 2010, p. 134) 

 

 Em mais três outros trechos percebe-se o que ocorreu na abolição no Brasil: 

 
Paula Souza descobrira que não tinha mais vestir e alimentar seus 

escravos. Agora ele lhes vendia os suprimentos, até mesmo o leite e a 

couve que consumiam. Isso, explicava ele, não era por ganância, mas 

visava a ensinar aos ex-escravos o valor do trabalho. (IDEM, p. 135) 

 

 Aqui começa-se a perceber o significado de “dívida histórica”: 
 

A maioria tinha estado mais preocupada em libertar os brancos do 

fardo da escravidão do que estender aos negros os direitos da 

cidadania. O governo republicano que tomou o poder em 1889 excluiu 

os analfabetos do direito de voto, eliminando a maioria dos ex-

escravos do eleitorado.  (IDEM, p. 139) 

 

 A utilização de termos e comentários depreciativos dirigidos pelos seguidores da 

página é próprio daqueles que não percebem que as cotas são ações que visam diminuir 

a desigualdade abissal entre os negros e os brancos dentro dos espaços acadêmicos. 

Mesmo sendo maioria no Brasil, de acordo com o IBGE54, exatos 54% de brasileiros 

declaram-se pretos e pardos, os negros são minoria dentro dos espaços acadêmicos, seja 

na posição de alunos como na posição de professores; porém, constituem a maioria na 

posição de faxineiros, porteiros e segurança. E por quê? Porque o racismo institucional 

impede a mobilidade social e o acesso da população negra a esses espaços.  O ideal de 

liberdade converteu-se em necessidade de sobrevivência.    

 

                                                 
54 Dados extraídos do seguinte link: https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/cor-ou-raca.html 

acessado em Jan de 2018. 

https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/cor-ou-raca.html
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Figura 17 – Print (12 ) da fanpage Preto Opressor 

 
Fonte: Preto Opressor 

 

Segundo Van Dijk (2017), uma das estratégias utilizada pelos racistas é a 

Inversão, o foco na intolerância deles, e a redefinição do anti-racismo como “racismo 

inverso” ou “racismo reverso” ou “racismo negro”, especialmente observado nesta 

postagem. Nota-se que o administrador tenta desqualificar o discurso do coletivo negro 

colocando negros e brancos como inimigos do Movimento Negro. Através de gráfico, o 

locutor sugere que negros e brancos que discordam do Movimento Negro não passam 

de “vilões” em potenciais. Neste caso, o discurso racista utiliza uma complexa bateria 

de ações semânticas para tornar-se mais socialmente aceito e persuasivo, compondo 

estratégias argumentativas que apresentam uma imagem negativa dos militantes negros. 

Então, em vez de buscarmos um significado de “certo” ou “errado” a cada item 

apontado pelo locutor, precisamos nos perguntar: “Qual o papel do branco e do negro 

que estão longe da militância negra no combate ao racismo?”. O elemento principal aqui 

é pensar que posições adversas ao coletivo negro são representadas por meio de 

extremos opostos – bom/mau, civilizado/primitivo, herói/vítima – causando polarização 

e acirramento do racismo.  Muitas vezes cria-se um discurso em que os sujeitos são 

obrigados a serem definidos entre essas duas opções, visto que as postagens reforçam o 

imaginário social que brancos não podem combater o racismo e que todo negro é 

vinculado ao movimento negro.  
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O branco pode ceder seu espaço e sua voz de privilégio para outros grupos, e 

assim auxiliar aqueles que historicamente foram discriminados. Afinal, é de notório 

saber que o discurso de um branco tem mais “valor” que um discurso formulado por 

sujeitos negros, constantemente desqualificados e silenciados.  

 

Figura 18 – Print (13 ) da fanpage Preto Opressor 

 
Fonte: Preto Opressor 

 

 De que forma representam-se pessoas e lugares significativamente diferentes de 

nós? Segundo Jacques d’Adesky (2009), o cinema e as telenovelas brasileiras 

representam os negros, em sua maior parte, nos papéis de marginal ou subalterno, 

associados ao que não é cotidiano. Verifica-se também a presença de negros em filmes 

cômicos, religiosos, e muito raramente, em filmes científicos. O papel de destaque 

quase nunca pertence a um negro. Uma vez citados os meios de comunicações 

imagéticos, pode-se igualmente citar a imprensa escrita que descreve o negro de forma 

pejorativa; a publicidade que, quase nunca, veicula negros vendendo carros55 e assim 

por diante. Essas representações visuais e discursivas do sujeito negro ajudam a 

formular o imaginário social56 que funciona na formulação de estereótipos. Para 

Jablonski (2010), na base do preconceito se encontra o estereótipo. 

                                                 
55 Esse ano a Fiat colocou o ator Lázaro Ramos como o garoto propaganda de sua marca. 

http://portaldapropaganda.com.br/noticias/14219/lazaro-ramos-e-o-novo-garoto-propaganda-da-fiat/ 
56 “O imaginário social está composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam como memória 

afetiva de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade. Sendo uma produção coletiva 

http://portaldapropaganda.com.br/noticias/14219/lazaro-ramos-e-o-novo-garoto-propaganda-da-fiat/
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 Marcos Emanoel Pereira (2011, p. 87) observa que “os estereótipos constituem 

um tipo particular de crença: aquela compartilhada por um grande número de pessoas e 

que possui um número bastante grande de alvos em potencial”. O estereótipo como 

crença compartilhada tem por referência padrões de condutas ou atributos comuns aos 

grupos sociais. As crenças disseminadas culturalmente constroem o nosso imaginário e 

nos acorrem tão logo nos deparamos com certas pessoas, grupos, em dadas 

circunstâncias sociais que, em alguns casos, vão ativar nosso preconceito. 

 A questão da “Branca de Neve”, representada como uma mulher negra 

demonstra a importância de narrativas cujos personagens negros, em posição de 

destaque ou em situações que envolvam fatos amorosos, possam combater desde cedo a 

crença de que o negro está destinado apenas a um espaço. Neste caso, observa-se certa 

veemência no post da “Branca de Neve”: “Vai ter preta sim. Não gostou? Morre que 

passa!!” e sua colocação é utilizada pelo Preto Opressor para demarcar o radicalismo 

dos militantes: “Exatamente, o problema está na imposição!”. Torna-se clara a 

utilização de estratégias para reafirmar sua posição ideológica aos seguidores da página 

que o corroboram através de comentários.  

 

Figura 19 – Print (14) da fanpage Preto Opressor 

 
Fonte - Preto Opressor 

                                                                                                                                               
é o depositório da memória que os indivíduos e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano, 

bem como as percepções de si mesmos e dos outros” (MORAES, 2009, p. 86). 
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No primeiro comentário observa-se a abordagem da questão da 

representatividade. Aos seguidores mostra-se intolerável a ressignificação de 

personagens infantis, tanto pelo aspecto racial como pelo viés de gênero. Nota-se a 

expressão religiosa, em caixa alta, demostrando o descontentamento com essa questão 

“(...) a Disney GRAÇAS A DEUS não quer comprar briga (...)”. Para finalizar, o 

seguidor no intuito de se isentar da responsabilidade de afirmação racista (ou 

preconceituosas) afirma: “(...) só pra lembrar já temos uma princesa negra porque 

mudar a cor da Branca de Neve!?” e coloca a figura de uma princesa negra da Disney.  

O segundo locutor explora magistralmente a interface racial entre política e 

questão racial com a seguinte frase: “Mas é muita babaquice desses esquerdopatas...”.  

O último comentário faz uma alusão a representações mentais e se utiliza de figuras de 

linguagem para ironizar a situação (estratégia de Tropo): “Gente como esse povo tá 

perturbado?? O mundo tá acabando!! Daqui a pouco vão mudar o hino alvo mais que a 

neve tmb??”.  

Desde modo, conclui-se a análise da fanpage Preto Opressor, problematizando 

questões apresentadas pelos administradores e comentários publicados pelos seguidores. 

Questões estas que sob o olhar da linguística crítica são de extrema relevância para 

entendimento do discurso racista contemporâneo, pelo uso de estratégias discursivas a 

fim de que relações racistas se concretizem nas práticas de linguagem cotidiana.  Assim, 

a Análise Crítica de Discurso permite, por meio da integração de diferentes disciplinas, 

estudar como as estruturas de poder, dominação e desigualdade dentro de uma 

sociedade atuam na reprodução do texto e da fala. 

 

3.4 – Reações antirracistas: a construção de um ativismo contra o ódio racial 

dentro e fora das redes sociais. 

 

Os meios de comunicação e seu arsenal tecnológico representam o “quarto 

poder” dentro da estrutura social.  Responsáveis pela reprodução discursiva que permeia 

a sociedade são capazes de promover o desenvolvimento de ideias, fortalecer discursos, 

construir representações sociais. A mídia preenche as funções de: divulgar notícias, 

veicular a publicidade, educar e distrair a população. Nos últimos anos, com o 

desenvolvimento da Internet observam-se novas formas de tratamento da informação. A 

informação que, anteriormente, estava sob o controle restrito de determinados grupos 
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midiáticos que selecionavam os temas a serem conhecidos pelo público, passou a ser 

suscetível de mudança, cabendo às redes sociais também pautar as discussões sociais.  

A mídia por meio do seu discurso imagético e linguístico orienta atitudes e 

provoca mudanças de mentalidade no interior da sociedade. Neste caso, caberia à mídia 

o papel não negligenciável na produção da identidade dos sujeitos, promovendo uma 

política multicultural, em que cada cultura e cada etnia encontrassem espaço para se 

expandir e se posicionar sem entraves por parte da etnia dominante. No entanto, ao 

observarem-se os discursos produzidos por esse meio nota-se a primazia de determinada 

cultura; programas de TV ou/e perfis editoriais seguem reforçando o monopólio da 

cultura eurocêntrica, em detrimento da cultura afro-brasileira. Segundo Muniz Sodré 

(1999), nos espaços midiáticos ocorre grande parte das relações étnico-raciais 

brasileiras: “a mídia funciona, no nível macro, como um gênero discursivo capaz de 

catalisar expressões políticas e institucionais sobre as relações inter-raciais, (...) que, de 

uma maneira ou de outra, legitima a desigualdade social pela cor da pele” (SODRÉ, 

1999, p.243).  

De acordo com Jacques d’ Adesky (2009), a sociedade brasileira é muito 

sensível às aparências; as imagens têm, geralmente, maior ou igual importância que a 

língua escrita. Nesse sentido, o fenômeno midiático se apresenta como um dos 

principais reprodutores da lógica racista, pois, historicamente novelas, séries televisivas, 

publicidade tendem a invisibilizar os negros. Salvo raras exceções, os negros não 

existem como protagonistas da história central. Estão ali, seja por meio de imagens 

exóticas ou banais de motoristas ou delinquentes, narrativas secundárias de intrigas 

raciais, para servirem de “escada” na trama da história dominante.  

Narrativas simples em que os negros se amem ou se detestem ou gozem do 

cotidiano familiar, sem que sejam feitas referências ao mundo branco, ou a intrigas 

raciais são inexistentes. A vida do negro dificilmente é mostrada em seu aspecto simples 

e dinâmico.  Não cabe, porém, à essa pesquisa, analisar tramas televisivas, senão 

apontar as sutilezas do discurso racista na sociedade brasileira, como também pensar a 

maneira de tornar o espaço midiático um lugar de promoção à igualdade racial nesse 

país tão plural quanto o Brasil. 

Apesar de ainda haver muito por se construir até que a mídia se torne um espaço 

mais plural – sobretudo aquela que se apresenta na televisão aberta – e de fato, mostre a 

diversidade brasileira, há que se considerarem aspectos positivos e mudanças neste 

sentido. Dois exemplos recentes puderam ser vistos, em menos de 15 dias: uma matéria 
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do Fantástico sobre irrupções racistas57 mostrando que 71% dos negros foram vítimas 

ou presenciaram situações de racismo no último ano; em sua maioria, na Internet; bem 

como uma reportagem da revista Veja 58 sobre a questão da sobrevivência do negro 

dentro da sociedade brasileira. Esses exemplos mostram que espaços midiáticos 

conseguiram abordar o racismo. Claro que há considerações a serem levantadas nesses 

dois exemplos, porém é preciso salientar ao menos a presença do discurso antirracista 

nos meios de comunicação.  

Nesse momento, ao se ver e ouvir os meios de comunicação falando abertamente 

sobre o racismo sofrido por crianças negras na infância, qualificando-o nitidamente 

como violência, mostrando que a população brasileira se nega a se assumir como racista 

– 9% dos brasileiros reconhecem já terem sido racistas e 71% dos negros foram vítimas 

ou presenciaram situação de racismo no último ano59 -, no entanto, observa-se o 

crescimento de denúncias sobre o racismo. Conclui-se que as vítimas estão negando a 

silenciar-se e dispostas a denunciar seja na delegacia ou em páginas das redes sociais. 

Os negros já não aceitam mais a negligência imposta pela sociedade sobre o racismo.  

Os números apontados pela reportagem da revista Veja mostram a crueldade a 

que o corpo negro está submetido cotidianamente. Crueldade esta que não está restrita 

ao corpo físico, mas também presente na alma. Os números não contam as 

manifestações veladas, incapazes de serem apreendidas por qualquer método de estudo. 

Só o sujeito negro é capaz de reconhecê-las, pois são aparições derivadas da 

subjetividade, do inconsciente humano. Desde pequeno o negro é ensinado a ver a 

cultura negra como inferior. Seja no religioso – Umbanda e Candomblé são coisas do 

diabo; Carnaval – coisa de preto; escritores negros – são poucos apresentados em nossa 

formação escolar; mulheres negras – símbolo sexual; homem negro – trabalho braçal; 

sujeitos negros que ascendem socialmente – são negros de alma branca; negros que 

reclamam ou se mostram insatisfeitos – estão se vitimizando ou são barraqueiros, pois 

cabe ao negro concordar e baixar a cabeça para o branco. Isso são ilustrações de 

discursos racistas presentes no cotidiano, que são verbalizados, porém, apresentados 

como “deslizes”.   

                                                 
57 Matéria do Fantástico disponível no seguinte link: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-

contra-filha-titi.html    
58 Matéria da revista Veja disponível no seguinte link: https://veja.abril.com.br/tveja/ultima-edicao/como-

e-ser-negro-no-brasil/ 
59 Dados extraídos da matéria do Fantástico disponível no seguinte link: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-

contra-filha-titi.html    

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-contra-filha-titi.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-contra-filha-titi.html
https://veja.abril.com.br/tveja/ultima-edicao/como-e-ser-negro-no-brasil/
https://veja.abril.com.br/tveja/ultima-edicao/como-e-ser-negro-no-brasil/
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-contra-filha-titi.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/12/bruno-gagliasso-e-giovanna-ewbank-falam-sobre-racismo-contra-filha-titi.html
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Nos últimos anos avançou-se na luta pela igualdade racial: nos meios de 

comunicação trata-se do assunto sem a utilização de termos para “suavizar” a expressão, 

e houve o reconhecimento da importância em se discutir a situação do negro brasileiro. 

A política de cotas foi aprovada em 29 de agosto de 201260.  Quinze anos de aprovação 

da lei e cinco de obrigatoriedade por lei e observa-se o crescimento exponencial dos 

negros dentro dos espaços acadêmicos, o aparecimento de pesquisas que envolvem a 

temática racial, a discussão do papel do Estado e das instituições no combate ao racimo 

etc. No entanto, há instituições universitárias que continuam negligenciando as políticas 

de cotas, sob o argumento de que o Brasil é uma país miscigenado e por isso não 

consegue implementar essa política. Sabe-se que o ingresso do aluno pelo sistema de 

cotas é feito por auto declaração, o que dá margem a fraudes; no entanto, isso não pode 

tornar-se empecilho nem ameaçar a conquista obtida.  

 O discurso antirracista, presente nas redes sociais, em decorrência do anonimato 

e de outros fatores, fez surgir a contra narrativa ou contra discurso. São ONGS, grupos, 

fanpages que tentam combater post extremistas e que também criam conteúdos 

inclusivos que visam dar voz à diversidade. Pode-se citar como exemplo: 

#HumanizaRedes, canal de denúncias; Safernet, uma via de dados e de denúncia sobre 

crimes cibernéticos e violência nas redes; a rede social Online Civil Courage Initiative 

(na tradução literal Iniciativa de Coragem Civil On-line), que apoia instituições e 

ativistas europeus que trabalham para combater o extremismo e o discurso de ódio na 

Internet; e a estudante e modelo "plus size", Mayara Bonifácio, 23, que usa seu canal no 

YouTube para combater o preconceito contra mulheres gordas e negras.   

A existência de contra narrativa, tanto no mundo off-line, como no mundo 

online, mostra que é possível lutar por uma sociedade menos racista e que nada parece 

impossível de ser mudado, como apontou Foucault61 (1985, p. X): “onde há poder, há 

resistência”. Tudo é passível de micropolítica das resistências, o que este subcapítulo 

visou demonstrar. 

 

 

 

 

                                                 
60 Lei de Cotas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm Acesso em: 

dez. de 2017 
61 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985. p. 91. 

(livro digital) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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Considerações finais 

 

Iniciei esta pesquisa perguntando “Onde você guarda o seu racismo?”. Uma indagação 

arguciosa, pois que parte da prerrogativa de sermos todos racistas. No Brasil, racismo é 

fenômeno de vasta complexidade. Enxergam-no na órbita do campo individual, apenas; 

ignoram-no como sistema de opressão socialmente estruturado. Os indivíduos creem 

que tudo se resume a ofensas e xingamentos, práticas humilhantes transmutadas em 

brincadeiras. Os debates em torno do tema sempre incidem na refutação individual da 

negação do racismo, na afirmação da igualdade entre os grupos sociais e na 

desqualificação da vítima. Desta forma, eles impedem que se enxergue o racismo como 

um sistema de opressão que nega direitos a determinados grupos, enquanto confere 

privilégios a outros.   

No entanto, o fenômeno racial estrutura todas as relações sociais. Analisamos as 

retóricas racistas emitidas pelas fanpages, e dali observou-se a distorção histórica 

pertinente à escravidão, ao período pós-abolição e à conceituação do que seja racismo. 

Configura-se assim a força das instituições; a começar, dos meios de comunicação, os 

quais debatem questões raciais quanto formulam os discursos que prescrevem o que não 

é, e o que é racismo. Usados como instrumentos, os meios de comunicação controlam 

os discursos sociais a serem absorvidos pelos sujeitos. Nessa perspectiva, inclui-se o 

próprio sistema educacional, instrumento de dominância discursiva da visão 

eurocêntrica e suas teorias ideológicas que enaltecem a superioridade dos brancos, 

formulando imagens estereotipadas dos negros e índios também.   

A partir da análise das retóricas presentes nas redes sociais, verifica-se a estratégia de 

naturalização, ou, o – “apagamento da história dos fenômenos, que são apresentados 

como naturais” (THOMPSON, 1999, p. 88), em decorrência do modo de operação 

ideológico da legitimação, que nos faz tratar, por exemplo, a majoritária presença de 

pessoas negras dentre a população mais pobre do país, como simples resultado de 

ocorrências  naturais ou  intelectuais , “falta de esforço” ou distribuição  desigual da 

renda. O fenômeno não é identificado, porém, como resultante final de um processo 

histórico, decorrente de causas e interesses econômicos ou/e políticos e da manutenção 

das hierarquias sociais.   

A estratégia discursiva de silenciar o passado, ou contá-lo de maneira falaciosa, nos faz 

crer que o negro foi um elemento coadjuvante nesse país e o branco, o herói; ademais 

gera uma eterna dívida de subserviência e gratidão do homem negro para com o homem 
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branco. A internalização desses valores torna-se clara, ao observarmos o discurso do 

ódio em relação às minorias, quando estas, cansadas de invisibilidade e desejosas de 

serem ouvidas passam a contestar a ordem estabelecida. Neste momento, grupos 

contrários a essas minorias, visando manter seus privilégios, passam a descaracterizar 

ações minoritárias e a culpar esses sujeitos pela desestabilidade social.   

Nos últimos dez anos, os negros obtiveram alguns direitos, tais como: promulgação da 

Lei 10.639/2013, que incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 

da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"; aprovação da Lei 12.711/2012, que 

criou as cotas para ingresso em cursos superiores; criação da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR); maior participação dos negros em 

programas televisivos; empoderamento da estética negra; aumento das denúncias de 

racismo, entre outros. Todos esses avanços, de certa forma, arranham as estruturas de 

poder que originam ódio aos coletivos negros. Essa liberdade institucional, porém, é 

limitada. Supostamente orientada para disseminar a ideia de igualdade, a conquista dos 

militantes torna-se uma ameaça à ordem estabelecida, o que implica o aparecimento dos 

discursos intolerantes, da censura, da força por parte do Estado e das práticas violentas, 

com a justificativa de assegurar os “cidadãos de bem”.   

A violência desses conflitos, decorrentes da guerra de posição, (COUTINHO, 1999) 

perpassa o cotidiano e alcança a esfera dos Poderes. Na esfera jurídica, o confronto 

ocorre sob a perspectiva de estabelecer contornos à questão da liberdade de expressão. 

Na política, o confronto se faz presente nos embates ideológicos e nas disputas pelas 

posições de poder. Na esfera social, os conflitos se perpetuam através da incapacidade 

em se formular um debate de ideias com tolerância, sem a distorção de fatos e ações 

realizadas pelas organizações populares. No cotidiano do sujeito, o discurso do ódio se 

faz presente tanto de forma silenciosa, quanto perceptível; tanto nos espaços off-line, 

como online.    

O ódio contra os negros, estabelecido e verificado nas redes sociais, não é apenas a 

opressão de uma classe dominante sobre uma classe majoritariamente inferiorizada, mas 

é, igualmente, um comportamento discriminatório contra uma raça, independentemente 

de sua classe social. A abrangência das redes sociais digitais, a força de moldarem as 

estruturas sociais por intermédio das interações de seus pares foram as razões pelas 

quais a pesquisa tratou de observar o impacto dos discursos racistas no espaço virtual. 

As análises contemplaram diversas disciplinas. Não existe, isoladamente, um único 

método de análise que se adeque ao estudo da questão; menos ainda instrumentos de 
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análise apropriados ao estudo desta questão. Desta forma, sempre tentando respeitar os 

instrumentos de análise próprios de cada disciplina, buscamos abordar a questão, do 

ponto de vista da sociologia, da antropologia, da política, da análise do discurso, da 

história.  

A escolha de um pequeno número de posts foi decidida pelo fato de optarmos por uma 

estratégia de desconstrução discursiva da retórica do racismo, ao aprofundarmos a 

discursão teórica sobre raça e racismo, visando demonstrar as nuances destes conceitos 

e a importância do levantamento destes termos na compreensão de como o discurso do 

ódio racial se fomenta nas redes sociais. E mostrar, por meio das amostragens 

apresentadas acima, o quanto teorias e doutrinas racistas de outrora ainda se fazem 

presentes nos discursos racistas atuais, o quanto ainda se crê que a situação do negro no 

Brasil é apenas uma questão econômica, e não racista. As novas formas racistas que são 

os memes, resgatam as velhas práticas racistas dos antigos programas de humor que 

ridicularizavam os negros, por meio de piadas e Blackface62. Através da estratégia de 

“Expurgo do Outro”, os racistas vão descaracterizando o movimento negro, tornando-o 

inimigo dos negros e da sociedade. Observa-se, por conseguinte, que o discurso racista 

atual nem sempre ocorre de modo sutil e travestilizado sob as vestes do humor. A 

retórica racista, por vezes, é clara, objetiva e direta; soando sutil, somente àqueles que 

desconhecem o horror das dores do racismo. Retóricas essas, que se apoiam no mito da 

democracia racial e no processo de miscigenação para desqualificar, inferiorizar, 

menosprezar e zombar do indivíduo negro, impedindo-o de adentrar em “espaços de 

brancos” - universidades, cargos de chefia, posições políticas.  

Tais retóricas visam gerar a alienação do corpo negro, sua cultura e sua história, e 

consequentemente, sua “inferiorização” e baixa estima. Vimos que a ideologia racista 

opera como fator que diminui as possibilidades de alteridade do sujeito, tanto no que diz 

respeito às experiências vivenciadas no estabelecimento de relações espontâneas, quanto 

na própria possibilidade de liberdade. Heller assinala o preconceito como fator 

restritivo: “(...) todo preconceito impede a autonomia do homem, ou seja, diminui sua 

liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a 

margem real de alternativa do indivíduo” (HELLER, 2008, p. 84).   

                                                 
62 O Diccionario Oxford define “Blackface” como: “The makeup used by a nonblack performer 

playing a black role.” Tradução livre: Maquiagem usada por um artista não negro Link: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/blackface Acesso: Jan 2018 

Blackface refere à prática teatral de atores que se coloriam com o carvão de cortiça para 

representar personagens afro-americanos de forma exagerada, geralmente em shows norte-

americanos. Link: https://www.geledes.org.br/significado-de-blackface/ Acesso: Jan 2018 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/blackface
https://www.geledes.org.br/significado-de-blackface/
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Foucault, (1995) ao mesmo tempo em que reconhece que “não há relação de poder sem 

resistência” (IDEM, 1995, p. 242), também afirma que “toda a relação de poder implica, 

então, pelo menos de modo virtual, uma estratégia de luta” (Foucault, 1995, p. 244-

248). Isto posto, verificamos a criação de determinadas estratégias de sobrevivência 

como: aumento do número de negros nos espaços universitários, denúncias de 

violências racistas, construções de redes de apoio, retóricas de empoderamento e melhor 

conhecimento de História. No entanto, sobreviver também cansa, pois, sobreviver é uma 

luta diária contra a não aceitação de traços, a hipersexualização de corpos, a recusa de 

nossos cachos. É enfrentar as marcas da senzala que se reproduzem em cada quarto de 

empregada. É enfrentar a negação de participação nos espaços da política. É enfrentar a 

solidão, pois nem mesmo nossa afetividade foge às garras dessa opressão. É enfrentar a 

morte de pais e filhos e companheiros que se tornam cifras estatísticas. É ver sua 

capacidade intelectual questionada.  Para que os negros possam de fato “viver”, é 

necessário desmantelar os discursos racistas, criar espaços de debates, dar “voz” a quem 

é de direito; é permitir serem protagonistas e não somente objetos de pesquisas. O 

Racismo só desaparecerá quando escutarmos e aprendermos com aqueles que foram 

vítimas deste crime. Então teremos conseguido tornar a sociedade mais igualitária e 

mais justa para todos.  
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ANEXO A  

 

Entrevista I - com os administradores da página “Negros Contra o Movimento 

Negro”.  

 

 1.Como surgiu a ideia da página “Negros Contra o Movimento Negro” (NCMN)?  

Reposta: Foi inspirada na página "Mulheres contra o feminismo". Percebi que, como, os 

negros e os gays, as mulheres são instrumentalizadas por movimentos sociais para 

vender uma ideologia barata que visa tão somente o conflito de classes jogando todos 

contra todos a fim de desestabilizar a sociedade.  

2.Há quanto tempo existe a página?  

Resposta: A página existe desde 2015. Ou seja. 2 anos.  

3.Quantas pessoas são responsáveis pela administração?  

Resposta: Tem somente 2 pessoas. Eu e uma amiga, a Josy Telles. Mas ela é mais ativa 

no twitter.  

4.Qual é a faixa etária?  

Resposta: A mais variada que você possa imaginar. De adolescentes a idosos. Já vieram 

inclusive adolescentes que estavam se metendo com militância, que, quando 

confrontados com o caráter autoritário deles e encontraram a página, começaram a se 

perguntar do por quê isso estar acontecendo. E como você está dentro do sistema, você 

muitas vezes não compreende muitas nuances que só quem está fora consegue 

compreender.  

4.1. Qual é a faixa etária dos administradores da página?  

Resposta: Eu sinceramente não sei, pois desde a primeira tivemos uma infinidade de 

pessoas, creio eu que tínhamos pessoas a partir dos 16 anos.  

5. Qual é a formação educacional dos administradores da página?  

Resposta: eu tenho o ensino médio. A Josh não sei, mas provavelmente deve ter tb.  

6.Qual é ocupação?  

Resposta: Desempregado.  

7.Qual é a cidade de origem dos administradores?  

Resposta: Eu sou do Rio de Janeiro. A Josy não me lembro.  

8.Existe uma periodicidade nas postagens e como você escolhe as postagens? Você 

tem algum planejamento para publicações? Os conteúdos postados são de sua 

autoria?  
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Resposta: Ultimamente não tenho postado com frequência, porque por incrível que 

pareça, a página é muito visada porque o seu nome gera um certo impacto (neste exato 

momento estou bloqueado pelo facebook, dentro de 20 dias estarei com a página de 

volta). Como assim existem negros que ousam se voltar contra seus "irmãos"? Valendo 

lembrar que militante pra mim não é "irmão", pois sabemos que esse sentimento de 

irmandade só dura até quando eles verem que o proselitismo ideológico deles não 

funciona. E de "irmão", você passa a ser inimigo declarado deles, o que eles chamam de 

"capitão do mato", nome dado ao negro que caçava os outros negros que fugiam. Mas 

nesse contexto, ser "capitão do mato" é OUSAR discordar filosófica ou ideologicamente 

deles, ou seja, pensar com a própria cabeça e não com o coletivismo barato que eles 

propagam.  

9.Já participou de algum movimento social? Se sim, explique o motivo?  

Resposta: Eu nunca participei, mas como toda pessoa já simpatizei com causas de 

esquerda. Depois que vi os verdadeiros propósitos deles, e que o que eles pregam na 

teoria não condizem na prática, me afastei.  

10.Qual é a sua opinião sobre os movimentos sociais brasileiros? E sobre o 

movimento negro?  

Resposta: Eu não tenho nada contra os movimentos sociais em si. Mas o grande 

problema é que por intermédio deles é difundido ideologias nocivas à sociedade. E 

todas as vertentes, TODAS elas, são regidas pela mesma retórica coletivista. Ou seja. 

Todos eles partem de uma práxis em comum. Eles pregam coletivismo, se 

autoproclamam minorias (contrariando o fato de que eles como um grupo são incapazes 

de ser minoria, pois a "menor minoria" existente é o indivíduo, e eles são contra o 

individualismo) e visam sempre a busca por uma "revolução". Ou seja, dentro dos 

movimentos sociais está incutida a ideologia marxista, que é a origem dessa práxis. Eles 

agem ipsis literis com o que Marx dizia. São contra individualismo e pregam 

coletivismo, abominam o "conceito burguês" de família tradicional (e por consequência 

disso, acham que vão acabar com a ideia de propriedade privada, EXATAMENTE 

aquilo que Marx profetizava) e criam propositalmente choques entre seus antagônicos 

(homem x mulher, preto x branco, gay x hetero), muitas vezes provocando-os, causando 

aversão às suas atitudes e como reflexo disso, acusam os primeiros de intolerância.  

Pondo num espectro mais compreensível:  

1 - A militância faz algo pra chocar seus antagônicos;  

2 - Aqueles que são alvos desse choque proposital mostram repúdio e total aversão à 

atitude tomada pela militância;  

3 - a militância então acusa aqueles que os boicotaram de intolerância.  

O movimento negro é ipsis literis do que foi mencionado acima, porque eles partem da 

premissa marxista de guerra de classes. Eles colocaram na cabeça de muita gente que 

negros sempre são as vítimas, coitadas escravizadas pelo homem branco e que este 

último, por mais que não tenha escravizado ninguém pague por isso. Eles cometem a 

pachorra de cobrar dos outros aquilo que sequer passaram perto de sofrer.  

11.Como você define o cenário político atual?  
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Resposta: Eu acompanho distante o cenário político. Não gosto de me aprofundar 

antecipadamente, porque muita água vai rolar até a campanha de 2018.  

12.Quantos seguidores tem as páginas “Negros Contra o Movimento Negro”?  

Resposta: Já chegamos a ter na faixa dos 25 mil.  

13.Por que vocês optaram por não declarar o perfil dos administradores? Isso é 

comum no facebook?  

Resposta: Por questões inclusive de ataques pessoais covardes daqueles que 

denunciamos. TODOS os movimentos sociais, quando se confrontam com alguém que 

ouse discordar da sua "nobre" causa visando um "Mundo melhor", fazem de tudo para 

eliminar aquele que ousou se voltar contra eles, seja social ou fisicamente se tivessem a 

oportunidade. E isso porque eles dizem lutar pela nossa suposta liberdade e que só a 

temos graças à eles, mas experimente discordar do que eles pensam. Da água pro vinho 

eles mudam de opinião e são os primeiros a querer te calar.  

14.Conforme os critérios do IBGE, como você define a sua cor?  

Resposta: Não existe pureza de raça no Brasil, logo me vejo como um negro mestiço 

nos padrões brasileiros, porque tem muita galera aí que se acha africano da Diáspora e 

renegam com veemência que na verdade são descendentes de mestiços. Acredite. Eles 

acham a miscigenação um crime.  

15.A página “Negros Contra o Movimento Negro” se intitula como “causa”, 

conforme os critérios disponíveis pelo facebook. Se a definição fosse livre, como 

você definiria a página?  

Resposta: Nunca pensei nisso hahaha  

16.A página “Negros Contra o Movimento Negro” é aberta, ou seja, qualquer 

pessoa pode ter acesso as publicações, por que você optou em tornar essa página 

pública?  

Resposta: Porque é pra expor o quão nocivo são os discursos que coletivos negros 

propagam. Eles veem o branco como um inimigo a ser exterminado, e muitos só não o 

fazem porque acreditam que negros são mais vulneráveis à lei.  

17.Notei que o público que comenta nas postagens são pessoas “normais” e não 

fakes, você acompanha a repercussão das suas postagens? Participa dos debates? 

Se não, explique o porquê?  

Resposta: Eu sou mais ativo no Twitter por ter menos censura, mas eu sempre participo 

dos debates sim.  

18.Reparei que alguns posts você cita militantes negras ou fanpages que lutam 

contra o racismo, por exemplo, a Preta Pariu e Afros e Afins por Nátaly Neri, você 

sofre algum tipo de perseguição por parte desses grupos sociais?  

Resposta: Eu recomendo que você veja mais uma vez os conteudos acima citados, 

porque Preta Pariu e Afros e Afins por Nátaly Neri estão LONGE de ser consideradas 

"paladinas da luta contra o racismo". Por motivos muito simples. Uma é completamente 
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hipócrita, enquanto a outra é completamente racista. O que me chama atenção na Preta 

Pariu é a sua gritante hipocrisia em dizer que "mulher negra não palmita" ("palmitagem" 

é um termo usado pelas militantes feministas negras pra se referir aos HOMENS negros 

que cometem o "crime" de preferirem mulheres brancas a elas) mas ela mesma é casada 

com um alemão dos olhos claros. E pasme: eu já a vi falando num video dela que as 

filhas dela são "negras de pele clara" pra não falar que são miscigenadas. O caso da 

Nataly Neri é ainda pior. Ela tem declarações absurdamente racistas e convence a si 

mesma de que não está cometendo racismo por, segundo ela, racismo ser "estrutural": o 

dito "oprimido" (negro) não pode ser racista com o "opressor" que está no topo da 

estrutura (branco). Veja este vídeo do meu canal. Ele é curto e fala em especial sobre as 

hipocrisias da Nataly.  

https://www.youtube.com/watch?v=FxpRpffgtTw&t=31s  

19. Qual é o motivo de associar algumas postagens a militantes negros?  

Resposta: De mostrar aquilo que eles endossam é nocivo à sociedade, e muitas das 

vezes eles deliberadamente o fazem.  

20.Eu sigo a sua página desde 2015, comecei seguindo “Negros Contra o 

Movimento Negros- 2” e depois descobri que existiam mais duas outras páginas 

iguais com o mesmo nome, porém com números diferentes. Gostaria de saber o 

porquê dessas outras páginas?  

Resposta: Quedas. Caiu? todos curtem a reserva.  

21. Reparo que as postagens em alguns momentos saem do ar. Essas saídas são 

decorrências de denúncias? Como você lida com essas denúncias? Você consegue 

ter acesso as denúncias? Sabe quantas denúncias foram feitas?  

Resposta: Sim. Tenho acesso à elas. O Facebook não é uma plataforma que você pode 

ter liberdade de expressão. Ela muitas das vezes lhe é tolhida arbitrariamente.  

22.Noto que algumas postagens possuem um cunho político como citações às 

políticas afirmativas (cotas), partidos de esquerda, nomes de políticos, etc. 

Gostaria de saber sua opinião em relação às ações afirmativas direcionadas aos 

grupos negros.  

Resposta: As cotas RACIAIS visam "pagar a dívida histórica" segundo eles, mas é um 

instrumento de arrebanho dos negros pra que eles sejam eternamente gratos àqueles que 

as lhe possibilitaram. Isso é ver o negro como um ser de inteligência inferior, uma vez 

que notas pra negros são menores.  

23. Qual é a melhor maneira de equiparar a desigualdade educacional entre negros 

e brancos sem que os negros se tornem "instrumentos de arrebanho"? Tendo em 

vista que pesquisas quantitativas demostram que existe uma desigualdade entre a 

população negra e branca.  

Resposta: Não obtivemos resposta.  

24.Você acredita que os discursos na sua página são capazes de causar algum 

impacto nos usuários?  
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Resposta: Sim. Já ajudei muita gente, direta e indiretamente. Sabe a página Preto 

Opressor? Sim. Ele está com quase 150 mil inscritos, e ele é o que é agora graças à um 

vídeo que fiz respondendo-o. Ele era do movimento negro e viu a faceta autoritária 

deles e me procurou. Hoje em dia temos contato, conversamos eu, ele, o Higor Onofre 

(Uzzi) e o Alan Gomes (JNO). E te garanto que algo muito bom vai ser produzido por 

nós 4 em breve...  

25. Qual a sua opinião sobre o Preconceito Brasileiro? Já sofreu algum tipo de 

discriminação?  

Resposta: Preconceito é algo que existe desde que o mundo é mundo. Quem reclama de 

preconceito quer que todo mundo o ame enquanto estas pessoas que EXIGEM que as 

pessoas não sejam preconceituosas, discriminam quem discorda do que eles pensam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

156 

ANEXO B  

 

Entrevista II - com os administradores da página “Preto Opressor”. 

1.Como surgiu a ideia da página “Preto Opressor”?  

Resposta: Surgiu após eu fazer um vídeo expondo minha revolta sobre o caso do 

bandido que esfaqueou uma mulher que morreu após não resistir aos ferimentos bem 

frente da sua filha de 7 anos. Vi muitas pessoas defendendo o cara dizendo que ele fez 

aquilo por ser uma vítima da sociedade e após expor minha revolta muitas pessoas 

começaram a me chamar de Opressor e logo após me aconteceu o caso da menina negra 

com o cartão que dizia "não mexa com mulher negra que eu não sou suas brancas" eu 

fiz a página e postei um questionamento sobre isso e a repercussão foi surpreendente o 

que me rendeu 15 mil seguidores com menos de 24 horas após a pág ser criada.  

2.Há quanto tempo existe a página?  

Resposta: Existe a um ano e 5 meses.  

3.Quantas pessoas são responsáveis pela administração?  

Resposta: Somente eu sou responsável pela página, apesar de alguns amigos me 

ajudarem com as postagens sou o único que administra.  

4.Qual é a faixa etária dos administradores da página?  

Resposta: Tenho 26 anos  

5.Qual é ocupação dos administradores?  

Resposta: Atualmente trabalho num Hipermercado  

6.Qual é a cidade de origem dos administradores?  

Resposta: Sou do estado do Rio porém não revelo onde vivo por motivos de segurança 

pois já fui ameaçado de morte.  

7. A foto que está no perfil da página é sua? Por que optou em se identificar?  

Resposta: Sim a pessoa na foto sou eu, e resolvi me identificar após muitos dizerem que 

o administrador da página era um branco riquinho o que não é o meu caso.  

8.Existe uma periodicidade nas postagens e como você escolhe as postagens? Você 

tem algum planejamento para publicações? Os conteúdos postados são de sua 

autoria?  

Resposta: Não existe um planejamento pois não tenho tempo pra estar sempre postando, 

as postagens são de acordo com os temas do momento. Sim as postagens são de minha 

autoria ou de amigos que como já disse que ajudam com algumas postagens.  

9.Já participou de algum movimento social? Se sim, explique o motivo?  
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Resposta: Nunca me envolvi diretamente com os movimentos pois nunca me 

identifiquei muito com os mesmos.  

10.Qual é a sua opinião sobre os movimentos sociais brasileiros? E sobre o 

movimento negro?  

Resposta: Não passam de uma forma de usar as pessoas. Óbvio que não se pode 

generalizar pois já conheci alguns trabalhos que realmente ajudam gays e negros por 

exemplo mas esses que realmente fazem algo de útil não são muito visados.  

Não tenho nada contra movimentos sociais, o problema é como as coisas são feitas 

atualmente.  

11.Como você define o cenário político atual?  

Resposta: Diria que conservador mas não ao pé da letra. Mas odeio extremismos seja de 

onde vier.  

12.Conforme os critérios do IBGE, como você define a sua cor?  

Resposta: Preto  

13.A página “Preto Opressor” se intitula como “causa”, conforme os critérios 

disponíveis pelo facebook. Se a definição fosse livre, como você definiria a página?  

Resposta: Como causa mesmo, pois meu objetivo é influenciar as pessoas de uma forma 

boa, fazer com que pensem por si e não se deixem por qualquer discurso fajuto.  

14.A página é aberta, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso as publicações, por 

que você optou em tornar essa página pública?  

Resposta: Sim é pública, pra alcançar o máximo de pessoas possíveis.  

15.Notei que o público que comenta nas postagens são pessoas “normais” e não 

fakes, você acompanha a repercussão das suas postagens? Participa dos debates? 

Se não, explique o porquê?  

Resposta: Sim acompanho pois assim vejo o efeito que as postagens estão causando e 

até faço questão de ler máximo de comentários possível.  

16.Reparei que alguns posts você cita militantes negras ou fanpages que lutam 

contra o racismo, por exemplo, a Preta Pariu e Afros e Afins por Nátaly Neri, você 

sofre algum tipo de perseguição por parte desses grupos sociais?  

Resposta: Sim diariamente eles me "seguem" e vivem tentando derrubar a pág pois não 

aceitam o fato de um negro não concordar com os discurso fajuto deles. Não sou contra 

o movimento negro e sim com estão as coisas hoje em dia. Se o movimento se baseasse 

em Luther king que pregava a união e não a divisão eu apoiaria sem dúvida.  

17. Qual é o motivo de associar algumas postagens a militantes negros?  

Resposta: Simplesmente expor suas hipocrisias.  
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18. Percebi que a página em alguns momentos já saiu do ar. Essas saídas são 

decorrências de denúncias? Como você lida com essas denúncias? Você consegue 

ter acesso as denúncias? Sabe quantas denúncias foram feitas?  

Resposta: Sim foram em função de denuncias mas nem sempre sei o pq pois o Facebook 

não me diz, simplesmente tira a pág do ar eu apago algumas postagens pra que consiga 

voltar e até hoje deu certo.  

19.Noto que algumas postagens possuem um cunho político como citações às 

políticas afirmativas (cotas), partidos de esquerda, nomes de políticos, etc. 

Gostaria de saber sua opinião em relação às ações afirmativas direcionadas aos 

grupos negros.  

Resposta: Ações afirmativas é um direito conquistado a tempo mas a forma como isso é 

administrado é o que me revolta, no final das contas se aproveita das cotas quem nem 

mesmo precisa e mesmo já sendo um direito conquistado eu não concordo pois na 

minha opinião não passam de uma forma de tapar o sol com a peneira. Se querem lutar 

que lutem por uma educação melhor e não algo pra "corrigir" um problema pela metade.  

20. Qual seria a melhor forma da população negra lutar pelos seus direitos do 

negro? Já que você aponta que as cotas raciais só corrigem o problema pela 

metade. De que forma podemos equiparar a desigualdade educacional entre 

brancos e negros?  

Resposta: Creio que uma solução para equiparar a desigualdade começa no ensino 

básico, digo fundamental e médio. Escolas de qualidade que proporcionem um 

aprendizado de qualidade para todos.os alunos, tantos negros, pobres que não tenham 

condições de estudar em escolas particulares. Digo, preparar melhor o aluno para o 

ensino superior. Não só dar capacidade de chegar como também dar condições de se 

manter na faculdade com um programa de apoio e incentivo mas que seja mais 

fiscalizado do que o atual pois muitos que não precisam acabam se beneficiando. Se a 

base não for boa, não adianta querer que esses alunos cheguem ao ensino superior.  

21.Você acredita que os discursos na sua página são capazes de causar algum 

impacto nos usuários?  

Resposta: Acredito que sim e infelizmente muitas das vezes um impacto ruim pois 

algumas pessoas usam as postagens pra coisas ruins mas na maior parte creio que seja 

um impacto bom pois diariamente recebo mensagens inclusive de jovens negros que 

dizem que eu os represento pois falo o que muitos sempre quiseram mais não têm 

coragem. O objetivo é mostrar que não somos coitados e não precisamos de tratamento 

especial pois somos todos iguais com nossas diferenças individuais.  

22. Como você define o Racismo Brasileiro? Já sofreu algum tipo de 

discriminação?  

Resposta: Infelizmente ainda existe sim muito racismo e quer saber sempre existirá 

pessoas idiotas de mente pequena mas não serão elas que determinarão o destino dos 

negros, nos definiremos nossos destinos com muita luta e força. Já sofri sim mas nunca 

me fez eu me sentir menor pois sempre fui ensinado a me amar como sou. Quando eu 

era criança fui a uma festa com amigos e quando eu cheguei um menino branco disse 

"olha ele é preto" como se aquilo fosse a coisa mais surreal do mundo, lembro que 
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fiquei muito chateado mas logo deixei pra lá pois entendi que nem todos na vida iriam 

me agradar, que algumas pessoas seriam idiotas assim como aquele menino foi comigo. 

Sabe o que quero dizer? Não importa o que pensam de nós negros, nós estamos aqui e 

vamos lutar pra chegar onde quisermos e não serão racistas que definirão onde podemos 

ou não chegar. Fazer igual ao racista faz não é o caminho, o caminho é deixar com que 

nosso sucesso mostre nossa capacidade. 


