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Resumo 

Este artigo tem como objeto teórico a relação entre políticas de privacidade e 
discurso de ódio no Facebook. Assim, são explicadas as características desse 
fenômeno, o motivo pelo qual sua disseminação é tão forte nas redes sociais, o 
desdobramento causado pelos usuários ao comentarem, a permanência do 
preconceito e os padrões normativos e as consequências que podem afetar a vítima 
não só no ambiente online, mas comprometer a integridade física e psicológica do 
sujeito no mundo offline. Para isso, é analisada a página do Facebook de Sara 
Winter: ex-feminista e ex-militante do Femen. O desenvolvimento tem como 
princípios metodológicos uma análise hermenêutica das publicações de Winter e 
dos conceitos teóricos mapeados, extraídos do relatório final de Iniciação Científica 
da autora. 
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Introdução 

 Sara Winter já assumiu vários personagens ao longo de sua vida: de 

militante feminista do grupo Femen Brasil para veiculadora de conteúdos contra as 

ideologias que defendia, Winter nos dias de hoje assume seu papel como uma 

figura pública moralizadora e conservadora. Nas redes sociais, sobretudo em seu 

blog pessoal e em sua página do Facebook, ela transmite seus posicionamentos 

sociopolíticos de maneira agressiva e insinuadora do ódio contra os grupos que 

ataca. 

                                         
1 Estudante do curso de graduação em Jornalismo da ESPM-SP. E-mail: sofia.aureli@acad.espm.br. 
2 Professor titular do PPGCOM. E-mail: luiz.peres@espm.br.   
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 A disseminação do discurso de ódio nas redes sociais não é um fenômeno 

exclusivo as publicações de Winter, pelo o contrário, existem várias páginas que 

expressam esses discursos livremente nas plataformas online e as consequências 

contra esses atos são quase inexistentes. 

 Pensando nisso, houve a inspiração para a escrita desse artigo: um 

diálogo entre o que deveria ser o ambiente do Facebook de acordo com suas 

políticas de privacidade, aliado com o que realmente acontece nas redes, mas que 

permanece anistiado. O posicionamento eticamente duvidoso da plataforma não só 

reflete as relações interpessoais e as segregações sociais ainda atuais, mas 

contribui para a permanência das rupturas sociais, impede que grupos menos 

representados historicamente tomem outras vozes além daquelas que lhes foram 

designados e atiça o ódio contra essas minorias, ameaçando sua vida. 

 Visando levar esse assunto para um nível que não só se contenha nas 

definições do discurso de ódio, o artigo tece publicações do objeto empírico da 

pesquisa junto com teorias vindas de um mapeamento de autores como: José Fiorin 

(2002), Franklin Leopoldo (1996), Angelo Müller e Manuel Petrik (2016); Riva de 

Freitas e Matheus Castro (2013), Júlio Silva (2015), Angelo Müller e Manuel Petrik 

(2016) e Chimamanda Adichie (2015). 

Assim, o texto se organiza em um estudo teórico-interpretativo, oriundo de 

uma análise hermenêutica extraída do relatório final de Iniciação Científica da 

autora, que recolheu 25 casos de discurso de ódio na página de Sara Winter ao 

longo de quatro meses. 

O artigo intercala conceitos teóricos e exemplos extraídos da página do 

Facebook de Sara Winter, entre os meses de abril e julho de 2017. São 

problematizados casos de machismo, homofobia e xenofobia por parte das 

publicações de Winter e também pelos desdobramentos que os comentários de seus 

seguidores refletem. 

Dessa maneira, conclui-se um ciclo em que foi estudado o discurso de ódio, 

tema que inspirou esta e outras analises. Assuntos como esse têm que possuir um 

impacto no mundo acadêmico e ganhar maior visibilidade e punição no social, já 

que é uma discussão que engloba as novas relações pessoais por meio das redes e 

molda também as perspectivas para os grupos atacados. Isso porque critica o 
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conteúdo desses discursos e também sua impunidade social e legal, dando espaço 

para a conscientização do tema e a abertura para novos estudos sobre ele. 

 

O discurso de ódio 

 Muitas vezes mascarado pela Liberdade de Expressão, o discurso de ódio 

é um instrumento de fala usado para calar, humilhar e inferiorizar grupos menos 

representados sociopoliticamente e seus indivíduos (FREITAS; CASTRO, 2013). Sua 

disseminação fomenta tanto na permanência do preconceito e da intolerância, 

como a violência contra os membros atacados. 

 Esse fenômeno, além de já ser preocupante no mundo real, está 

ganhando cada vez mais espaço no ambiente cibernético. Para os autores Müller e 

Petrik (2016), o discurso de ódio se fortalece na internet por estar em um meio 

onde há a possibilidade de anonimato, não há barreiras físicas entre o locutor e o 

interlocutor e existe uma constante espetacularização entre os usuários nos 

comentários para estar sempre com a palavra final e comprovar sua opinião. Nesse 

último caso, os internautas utilizam-se de discursos violentos, intensos, rápido e 

muitas vezes se debruçam nos discursos de ódio para se afirmar e silenciar o outro. 

 Citado no texto de Freitas e Castro (2013), o discurso de ódio é 

criminalizado no Brasil pela constituição brasileira na Lei n. 7.716/89, em que no 

artigo 20 considera como crime de ódio a discriminação depreciativa em razão de 

raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Além disso, no texto de Silva 

(2015) mostra que existem Projetos de Lei da Câmara (PLC) n. 122/2006 (Senado); 

e o Projeto de Lei n.5.003/2001 (Câmara dos Deputados) que propõem aumentar os 

grupos citados pelo artigo 20, incluindo a discriminação ou preconceito contra 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, como crimes de ódio. 

 Nas redes sociais, essas expressões também não deveriam passar 

impunes. No Facebook, por exemplo, é dito nas políticas de privacidade da 

plataforma que publicações com conteúdo de discursos de ódio são repudiadas pela 

rede e são proibidas. No entanto, várias páginas que estão no ar veiculam esse 

assunto de maneira livre e sem restrições, como é o caso das páginas: papai virei 

revolucionário, fora PT, orgulho de ser hétero, moça, não sou obrigada a ser 

feminista; além dos perfis pessoais e as páginas de figuras públicas, a exemplo de 

Sara Winter. 
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Todas essas páginas têm como objetivos deturpar a imagem daqueles que 

atacam, promover o ódio e a violência contra esses grupos e fazer de expressões 

violentas e preconceituosas uma maneira de chamar atenção e ganhar mais 

visualizações. A atitude do Facebook diante esse fenômeno é no mínimo cínica, 

pois mesmo não permitindo esse conteúdo em sua plataforma, ainda as mantêm no 

ar, por saber que gera muita repercussão. 

A respeito dessas manifestações, é analisado nesse artigo a página de Sara 

Winter, ex-feminista e ex-militante do Femen Brasil que agora possui um 

posicionamento moralizador e aliado à Igreja Evangélica, as políticas da direita 

conservadora e também a Jair Bolsonaro, deputado eleito pelo Partido Progressista 

e famoso por suas políticas misóginas, homofóbicas e xenofóbicos.3 Winter faz uso 

de sua influência no mundo digital, contando com 137.8794 curtidas, para promover 

o ódio por meio de postagens preconceituosas e generalizadoras contra feministas, 

LGBT’s, imigrantes (sobretudo árabes) e simpatizantes com ideologias de esquerda. 

Ao questionar porque o discurso de ódio ganha repercussão no mundo online 

e offline, lembra-se dos estudos de Müller e Petrik (2016), que analisam que esses 

discursos servem para a normatização e também a inclusão de determinados 

indivíduos num grupo, mesmo que para isso seja preciso segregar outro e colocar 

em risco a segurança física e psicológica dos atacados. 

Segundo os autores, o discurso de ódio vem de forma normatizadora pelo 

reforço de estereótipos, que humilham e calam as minorias e incitam elas voltarem 

para um estado de submissão à normatização. Assim, reforçam rupturas sociais 

históricas que causam a segregação e o preconceito, uma vez que “[...] Na 

generalização há uma força que constrange o indivíduo a agir dentro daquilo que é 

considerado normalidade” (MÜLLER; PETRIK, 2016, p.115). Por esse motivo, infere 

que os criadores de expressões de ódio são indivíduos enquadrados nos padrões de 

normatividade que, por medo da mudança no status quo, utilizam-se de expressões 

violentas e agressivas para manter determinado padrão como regente. 

Além disso, outro motivo que leva a disseminação dessas expressões é a 

ideia de pertencimento e lealdade a um grupo. Nesse sentindo, também estudado 

                                         
3 Um de seus posicionamentos misóginos foi com a deputada Maria do Rosário, que em 2014 disse em uma 
entrevista que a deputada não merecia se estuprada por ser “feia demais” e “não ser seu tipo”, como pode ser 
visto em matéria do G1. Disponível em: Disponível: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-
vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-serestuprada.html. Acesso em 5 de ago, 2017 
4 Dado extraído às 22h59 do dia 27/08/2017 
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por Müller e Petrik (2016), para o indivíduo ser reconhecido em seu grupo, deve ser 

desleal aquele que é considerado inimigo. Assim, o discurso tende a inflamar e 

servir como um instrumento que reforça o papel do sujeito em seu grupo. Dessa 

maneira, é dado a ele o merecimento de ser acolhido, seguro e respeitado dentro 

do seu meio ao reafirmar seu status de preconceituoso, segundo as ideias de 

Allportt (1979). Essa fidelidade provada pela deslealdade, torna esses discursos 

comuns e de fácil coerção para os indivíduos, já que “o anseio de esquadrinhar 

padrões a serem seguidos é antigo. ” (MULLER; PETRIK, 2016, p.113). 

 

Os casos de Winter 

Pode-se analisar as publicações de Sara Winter no Facebook vendo como a 

normatização e a lealdade aos grupos conservadores é evidenciada nas postagens. 

Winter teve em sua trajetória a participação como militante do grupo sextremista5, 

Femen Brasil. Após algum tempo no movimento, ela abandona as convicções 

feministas, passa a se declarar como ex-feminista e começa uma série de postagens 

que têm como objetivo denegrir a imagem da mulher feminista e daqueles que 

seguem essa e tantas outras ideologias que afligem o sistema conservador que 

Winter defende. 

Na publicação abaixo (figura 1), por exemplo, vemos a construção do 

primeiro estereótipo presente no perfil de Winter: sua capa do Facebook entre os 

períodos de 16 de julho e 26 de agosto que é também sua atual foto de perfil na 

plataforma6. Nela, Winter busca reforçar sua imagem como “não feminista” ao 

trabalhar o estereótipo que a mulher feminista não pode ser feminina. 

Pode-se perceber a permanência desse estereótipo na utilização de 

elementos iconográficos e textuais que, aos articulados, reforçam o conceito que 

Winter está defendendo: “feminina sim, feminista nunca mais”. Na imagem, existe 

a predominância da cor rosa e outros clichês associados à feminilidade, como o 

vestido rodado, o cenário bucólico, o ar de sensualidade blasé e também a 

referência a certos elementos religiosos, como é a posição das mãos, próximas ao 

peito e em sinal de reza e devoção. 

 

                                         
5 Nomenclatura utilizada pelo próprio grupo. Disponível em: https://femen.org/aboutus/. Acesso em 5 de ago, 
2017 
6 Dado recolhido dia 28/08/2017 às 21h48 
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Figura 1: conceito de feminilidade abordado por Winter 

 
Fonte: Facebook. Disponível em: 

https://www.facebook.com/oficialsarawinter/photos/a.148916125318843.1073741826.14891607198

5515/66865 1080012009/?type=1&theater. Acesso em: 24 jul, 2017. 

 

O conflito entre feminismo e feminilidade alimenta uma construção social 

que busca, por meio do discurso de ódio, diminuir a voz da mulher feminista ao 

usar ofensas como “porca”, “fedida”, “nojenta” quando uma mulher decide não 

depilar, por exemplo. Esses insultos fazem jus a não-feminilidade como algo ruim e 

fora dos padrões esperados e defendidos pelo sistema de normatização. 

Isso, articulado com as ideias de Luiz Fiorin (2002), mostra como a palavra 

possui uma capacidade de criar outras imagens e signos de acordo com a maneira 

que foi abordada pelo falante. Por isso, entende-se que a palavra e o discurso têm 

um poder ideológico muito forte, capaz de construir significações, reforçar 

preconceitos e, por outro lado, também desconstruir. 

A exemplo, vemos a maneira que a palavra feminista é utilizada por Sara 

Winter: uma mulher que vai contra os padrões de normatividade conservadores 

(que inferem que ela deve ser feminina, cristã, hétero e submissa), estereotipando 
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o movimento e impondo seus valores para que essas mulheres tenham a imagem 

deturpada. Por outro lado, a palavra feminista, quando abordada pela escritora 

africana Chimamanda Ngozi Adichie leva o significado de: “feminista, a pessoa que 

acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos” (ADICHIE, 2014, 

p.49). 

A frase, extraída de uma apresentação da autora no TEDxEuston, um 

conjunto de palestras que busca trazer vozes de pensadores da África, foi 

transformada no livro: “Sejamos todos feministas”7 e adaptada para a cultura pop 

por Beyoncé na música Flawless em razão da mensagem de empoderamento. A 

música reúne trechos da palestra de Adichie: 

 

Nós ensinamos as meninas a se retraírem, para diminuí-las. Nós 
dizemos para as garotas, você pode ter ambição, mas não muita. 
Você deve ser bem-sucedida, mas não muito. Caso contrário, 
ameaçará o homem. Porque eu sou uma fêmea, esperam que eu 
deseje me casar, esperam que eu faça as minhas próprias escolhas 
na vida sempre tendo em mente que o casamento é o mais 
importante. O casamento pode ser uma fonte de alegria e amor e 
apoio mútuo, mas por que ensinamos às garotas a aspirar ao 
casamento e não ensinamos a mesma coisa aos meninos? Educamos 
as garotas a se verem como concorrentes, não por emprego ou por 
realizações -o que eu penso que pode ser uma coisa boa, mas sim 
pela atenção dos homens. Nós ensinamos as garotas que não podem 
ser seres sexuais da mesma forma que os garotos são. Feminista, a 
pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre 
os sexos. (BEYONCÉ, Flawless, 2014 -tradução letras terra8) 

 

Pensando assim, é inconcebível assumir um discurso como neutro e livre de 

substâncias ideológicas (SILVA, 1996) uma vez que: “[...] a palavra, ao dizer, julga, 

e não é possível a relação neutra com o referente” (LEOPOLDO, 1996, p.57). Tanto 

nos discursos de Winter e Adichie existe uma causalidade com o discurso, pautada 

em expor (no caso de Winter de uma maneira violenta), seus valores. 

 

Simbologias de Winter 

Seguindo os estudos do teórico, assume-se que devido os discursos 

carregarem uma força ideológica, existem falas que são mais aceitas socialmente 

dependendo de quem é o locutor e quais valores são transmitidos. Isso é resultado 

                                         
7 Sejamos todos feministas foi lançado pela Companhia das Letras em 2014 e traduzido por Christina Baum 
8 Disponível em: https://www.letras.mus.br/beyonce/flawless/traducao.html.  Acesso em: 25 jul, 
2017. 
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de uma herança histórica de influências, rupturas e segregações sociais vindas das 

relações entre os grupos que habitam as sociedades. 

Dessa maneira, um discurso com viés católico cristão, ainda tem muito mais 

força de persuasão e coerção em determinados meios, justamente por fazer parte 

de uma ideologia que por muito tempo dominou as relações sociopolíticas e ainda 

possui forte influência na atualidade. Assim, conclui-se que existem discursos que 

são mais aceitos socialmente e logo, mais escutados e implantados nas noções 

éticas interpessoais. Por esse motivo, os que foram historicamente excluídos, 

marginalizados e desprezados tendem a ter uma representação política e discursiva 

com menos poder de influência e, portanto, são mais fáceis de serem chacoteados 

e silenciados por aqueles que detêm mais poder de coerção. 

Com o nosso objeto empírico, as coisas não são diferentes. Observa-se que 

após se desvincular com o Femen, a ex-feminista se debruçou em ideologias 

católicas e muitas vezes, substanciou seus preconceitos usando os dogmas de sua 

religião. Dessa maneira, influencia mais seus seguidores e ganha mais repercussão. 

Vemos esse fenômeno principalmente em postagens contra feministas, LGBT’s, 

Islãs e imigrantes árabes. 

Na postagem a seguir (figura 2), Winter articula elementos de sua 

religiosidade com sua mudança ideológica, reafirmando novamente sua imagem de 

“não-feminista” e comprometendo a imagem da mulher feminista com 

generalizações: 
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Figura 2: Winter contracenando religiosidade com seu passado de militância

 

Fonte: página do Facebook de Sara Winter. Disponível em: 

https://www.facebook.com/oficialsarawinter/photos/a.148917918651997.1073741827.14891607198

5515/64870 3022006815/?type=3&theater. Acesso em 25 jul, 2017. 

 

 Na postagem acima, são trabalhados novamente elementos textuais e 

não-textuais, articulando o discurso de Winter. Nela, vemos que a disposição das 

imagens de antes e depois segue a ordem de esquerda e direita, similar à linha 

política que a figura pública seguia em cada fase. Na primeira imagem, titulada 

como “antes de Cristo”, vê-se Winter e outra militante do Femen durante um 

protesto, onde performam-se nuas em uma cruz enquanto se beijam e transmitem 

em mensagens pintadas em seus corpos contra a homofobia, a transfobia, entre 

outros. A posição que estão, além da cruz, das coroas de espinhos e da sigla LGBT 

no lugar onde estaria escrito INRI9, remetem a crucificação de Cristo e, ao mostrar 

que é uma fase “superada” de Winter, demoniza e julga o movimento LGBT. 

 Por outro lado, na imagem “depois de cristo”, é perceptível como a 

autora santifica essa sua nova fase. Na figura, ela aparece com uma roupa de cor 

clara e delicada (usa renda e floral), segura um terço rosa próximo ao peito -posto 

de maneira similar à sua foto de capa; e usa um lenço branco cobrindo sua cabeça, 

similar a Virgem Maria. Além disso, a expressão de Winter é calma e inocente, 

diferente da mostrada pela outra imagem. Assim, vemos como são articuladas as 
                                         
9 INRI, em latim é o acrónimo da frase: Jesus de Nazaré Rei dos Judeus. 
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simbologias Cristãs e de que forma elas são organizadas para ressaltar que a nova 

fase da autora é a ideal de ser seguida e respeitada. 

 

Ódio contra LGBT’s 

 Ainda analisando a maneira que a religiosidade é atrelada a argumentos 

usados para sustentar o discurso de ódio, em uma outra postagem (Figura 3), 

Winter problematiza o fato de uma mulher feminista e lésbica ser cristã: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Lésbica, feminista e cristã. 

 
Fonte: facebook.com/oficialsarawinter/posts/667463070130810. Acesso em 29 de jul, 2017  
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 A postagem, que é uma crítica à moça seguir o cristianismo sendo lésbica 

e feminista, mostra a faceta do discurso de ódio que impede que esses grupos se 

emerjam na representação política e social: a segregação. Pelo texto que 

acompanha a publicação, Winter expõe que é contra essa moça praticar a mesma 

religião que ela pois “pessoas que seguem a esse tipo de Seita jamais pode ser um 

Cristão de fato, pois não renunciam seus próprios desejos para seguir a Cristo, pelo 

contrário, tentam adapta-lo as suas ‘revelações’, ideias e emoções pessoais”. 

 Nesse discurso, além do claro preconceito da autora, vê-se que o que 

incomode Winter afinal, é o fato de que um membro de um grupo que ela tem 

preconceito poder ocupar os mesmos espaços que ela e seguir a mesma fé. O 

discurso de ódio nessa publicação busca excluir essas minorias de um cenário 

contrário ao imposto pela normatização, que seria “guardar para si mesmo” e 

“deixar entre quatro paredes” as ideologias feministas e, sobretudo, a orientação 

sexual dos indivíduos. 

 

Além de Winter 

 As postagens de Sara Winter e o conteúdo veiculado por elas têm como 

audiência cerca de 137.879 visualizações, segundo o número de curtidas que a 

página possui. Essa grande repercussão causa uma maior divulgação das expressões 

de ódio e dos valores pregados pela figura pública. Essa massividade que o discurso 

de ódio ganha nas redes sociais, em especial na página analisada, têm como 

consequências a proliferação do ódio e a fomentação de pensamentos violentos e 

intolerantes, que colocam em risco o sujeito. 

 Em alguns comentários na página de Winter, por exemplo, já foram 

encontrados casos de racismo, homofobia, machismo, transfobia, xenofobia e 

incentivo às políticas violentas e homicidas contra os membros desses grupos. Isso 

acaba tornando cada vez mais preocupante a reação que o discurso de ódio tem 

sobre os interlocutores e como as consequências não se limitam ao mundo virtual, 

mas também ao real. 

 A exemplo disso, em uma postagem que ofende imigrantes árabes e Islãs 

(figura 4), a xenofobia de Winter causa reações entre seus seguidores que foram 

inflamadas também pelo cenário sociopolítico que o país vivia em maio de 2017: a 

promulgação da Lei de Migração no brasil, que regulamentaria a entrada de 
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imigrantes no país10. Nesse mês, ocorreram manifestações de grupos de direita que 

se posicionavam a favor do veto dessa lei por meio de discursos discriminatórios. 

Entre as postagens de Winter, essa lei foi colocada em pauta e criticada usando 

argumentos xenofóbicos que tiveram continuidade por outros usuários. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Xenofobia de Winter 

 

Fonte: página do Facebook de Sara Winter. Disponível em: 
https://www.facebook.com/oficialsarawinter/photos/a.148917918651997.1073741827.1489160719

85515/651125141764603/?type=3&theater. Acesso em: 28 jul, 2017 
 

 Na publicação acima, Winter trabalha com uma charge onde mulheres 

ocidentais são transformadas para vestirem burcas e serem adeptas aos costumes 

Islãs. Junto com a imagem, a legenda que segue a publicação diz: “o futuro do 

Brasil depois da Lei de Migração”, criando a imagem que o objetivo da comunidade 

árabe no Brasil é cometer um etnocídio cultural e impor sua cultura sobre a 

brasileira. No entanto, essa falsa caricatura criada por essas e outras imagens e 

discursos, causam o medo e reforçam o preconceito e a discriminação contra esses 

grupos. Logo, é impedido que eles tenham uma qualidade de vida plena no país 

                                         
10 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/05/lei-de-migracao-inova-e-poe-brasil-na-
vanguarda-da-legislacao-internacional.html 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

13 

para onde migraram e têm seus direitos humanos arriscados, como incitado pelos 

comentários da publicação (figura 5): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: comentários xenofóbicos 

 

Fonte: página do Facebook de Sara Winter. Disponível em:  
https://www.facebook.com/oficialsarawinter/photos/a.148917918651997.1073741827.14891607198

5515/65112 5141764603/?type=3&theater. Acesso em 28 jul, 2017  

 

 Comentários como “teremos uma nova Cruzada” e “aqui é Brasil. O lado 

ruim é que não respeitamos as leis e o lado bom é que não respeitamos as leis. Se 

meter com alguém aqui no Brasil, vão entrar na porrada ou sumir do mapa. Se é 

que me entendem” incitam não só o ódio contra esses grupos imigrantes, mas 
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também uma perseguição religiosa e ameaçam de homicídio os membros desses 

grupos. 

Dessa maneira, pode-se perceber como o discurso de ódio nas redes sociais 

alimenta o sentimento de agressividade, dá ao locutor uma falsa impunidade e 

pior, transgrede as liberdades individuais dos atacados se posicionarem 

sociopoliticamente e quebrarem os padrões de normatividade impostos 

historicamente. Caso o contrário, são calados, humilhados, segregados e 

ameaçados de morte ao tentarem mudar o status quo. Então, o discurso de ódio 

toma forma como uma arma que é silenciada pelas mídias digitais e pelo dia-a-dia, 

criando e aumentando as rupturas sociais já existentes que devem ser combatidas e 

jamais esquecidas. 
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Conclusões finais  

 As publicações de Winter, infelizmente não são as únicas a transmitirem 

esse conteúdo preconceituoso e agressivo. Como visto anteriormente, existem 

várias páginas que carregam esses discursos no Facebook. Elas causam 

consequências inimagináveis para as vítimas dessas expressões ao mesmo tempo 

que anistiam os locutores, que recebem pouca ou quase nenhuma consequência 

sobre seus atos. 

 Vê-se a posição dessa plataforma como cínica, em que mesmo 

condenando o discurso de ódio nas políticas de privacidade, ainda mantêm perfis e 

páginas disseminadoras desse conteúdo no ar por saber que esse conteúdo gera 

muita repercussão. Eticamente, o posicionamento do Facebook é contestável, uma 

vez que quebra sua própria política em razão de ter mais engajamento dos usuários 

na rede. 

 Isso, além de ferir a integridade dessas minorias em um ambiente onde 

supostamente elas teriam livre-expressão, dá ao locutor um empoderamento ao 

transmitir para ele que não há punições por reproduzir tais discursos, o que pode 

acabar vindo ser refletido no mundo offline, como previsto pelos comentários 

analisados durante o artigo. 

 Essa transgressão das ações do mundo virtual para o real deve ser 

estudada com seriedade e atenção, uma vez que as manutenções dos 

relacionamentos virtuais estão cada vez mais atreladas com as interações fora da 

rede. Por isso, a proliferação do discurso de ódio nas redes tem como perspectiva 

uma maior ruptura entre as relações interpessoais, o aumento de agressividades na 

vida real e a permanência do preconceito. 

 Figuras moralizadoras como Sara Winter inferem contra a Lei n. 

7.716/89, artigo 20, que criminaliza a discriminação depreciativa em razão de 

raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião. Mesmo assim, têm sua atuação 

nas redes de maneira plena. 

 É colocando o dedo na ferida que se faz doer. Portanto, é 

problematizando a página de Sara Winter e as citadas ao longo do texto, além dos 

comentários dos usuários que chamamos atenção para essas questões. Assim, o 

discurso de ódio, prática silenciadora que vêm ganhando comodidade entre as 

falas, ganha outras perspectivas: as previstas pela lei e as asseguradas pela ética (o 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

16 

universo da moralidade), como explica Fábio Konder Comparato (2011), em que 

bastaria o respeito ao outro e aceitação dos valores humanistas para cortar a 

cultura do ódio nas redes sociais. 
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