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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar algumas manifestações de ódio 
nos comentários da notícia veiculada pela Zero Hora sobre o caso “sou ladrão e vacilão” no 
site de rede social Facebook ,no dia 11 de junho de 2017, com a seguinte chamada: “Grupo 
arrecada quase R$ 20 mil para apagar tatuagem da testa de adolescente”. Para isto é 
necessário identificar os usuários haters, que possivelmente são indivíduos que buscam a 
violência, muitas vezes sem justificativa em suas interações online. É necessário 
compreender que tipo de valores e estratégias os haters detém para disseminar o ódio 
gratuito no SRS Facebook. Neste estudo, a metodologia abordada será a análise de redes 
sociais (ARS). O estudo de análise de conteúdo (Minayo, 2008) é utilizado para 
compreender as interações entre usuários, neste caso no SRS Facebook. 
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Introdução 
 
 O jornalismo tem sofrido grandes modificações desde a propagação das tecnologias 

digitais e a consolidação da internet. Nos dias atuais é possível ter acesso à informação 

tanto na mídia tradicional quanto nas mídias digitais online; isso porque qualquer cidadão 

pode noticiar algo, produzir e compartilhar conteúdo, tornando público qualquer assunto em 

tempo real, não havendo a necessidade de ser um profissional do jornalismo com 

atribuições teóricas e práticas. As notícias podem atingir grandes proporções nos sites de 

redes sociais (SRS), chamando a atenção dos veículos de comunicação. Também é preciso 

ressaltar que com a web 2.0 ocorre uma potencialização nas publicações e 

compartilhamentos, desde modo acontece com facilidade a disseminação de boatos, 

podendo fortalecer a informação criada a partir dos SRS. 

 O trabalho tem como objetivo analisar os discursos de ódio proferidos pelos haters 

no SRS Facebook a partir da notícia “Grupo arrecada quase R$ 20 mil para apagar 

tatuagem da testa de adolescente” compartilhada na fanpage da Zero Hora (ZH) em 11 de 
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junho de 2017, e, além disso, compreender os valores sociais que estes usuários carregam 

consigo no SRS Facebook. 

 De acordo com REBS (2015) os haters são sujeitos que buscam violência sem 

justificativa clara em suas interações online. Eles são os “odiadores” que priorizam o 

conflito entre os grupos sociais por meio do discurso de ódio. Segundo RECUERO (2009, 

p. 17) os valores sociais são elementos construídos e desenvolvidos por grupos que 

interagem nos SRS. Estes valores são buscados e podem gerar apropriação no ambiente. 

O(s) sujeito(s) que detém destes valores acabam por adquirir certa admiração pelos demais 

usuários da rede. 

Além disso, é preciso destacar a importância desta discussão, pois os discursos de 

ódio vêm aumentando significativamente nos sites de redes sociais, como foram os casos de 

racismo com as atrizes brasileiras Taís Araújo3 e Cris Vianna4; com a jornalista do Jornal 

Nacional, Maria Júlia Coutinho (Maju)5; com as cantoras Ludmilla6 e Preta Gil7; com a 

filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank8; e os casos de homofobia, na 

propaganda do dia dos namorados da marca O Boticário9; a publicidade das lojas C&A10, 

que debateu o vestuário unissex; ou até mesmo a polêmica do vestido azul e preto ou 

branco e dourado11, que gerou uma enorme discussão no site de rede social Facebook, entre 

outros tantos assuntos debatidos no SRS. Há também a ocorrência desta disseminação de 

ódio por meio de assuntos polêmicos, com pessoas que não são celebridades, e isto ocorre 

em certos momentos sem qualquer justificativa, apenas pelo intuito de violência gratuita 

gerada pelos haters. 

 

                                                 
3 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/atriz-tais-araujo-e-alvo-de-comentarios-racistas-em-rede-
social.html> Acesso em 10 de jun de 2017 
4 http://www.purepeople.com.br/noticia/cris-vianna-e-vitima-de-racismo-na-web-e-leva-caso-para-a-justica-
covardes_a88015/1> Acesso em 18 de Fev de 2017 
5 http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/07/ainda-sobre-o-incidente-racial-envolvendo-maria-julia-
coutinho.html> Acesso em 18 de Fev de 2017 
6 http://caras.uol.com.br/musica/ludmilla-sofre-ataque-racista-e-diz-agora-eu-vou-ate-o-final> Acesso em 18 
de Fev de 2017 
7http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2016/07/26/internas_viver,657049/
preta-gil-e-vitima-de-ataques-racistas-no-facebook-me-chamaram-de-mac.shtml> Acesso em 18 de Fev de 
2017 
8 http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/11/bruno-gagliasso-da-queixa-de-racismo-contra-filha.html> 
Acesso em 18 de Fev de 2017 
9 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/06/01/o-boticario-e-criticado-nas-redes-sociais-apos-
comercial-com-casais-gays.html> Acesso em 18 de Fev de 2017 
10 http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/05/cantora-critica-c-por-propaganda-com-
casais-com-roupas-trocadas.html> Acesso em 18 de Fev de 2017 
11 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/02/azul-e-preto-ou-branco-e-dourado-vestido-polemico-
quebra-internet.html> Acesso em 18 de Fev de 2017 
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Os sites de redes sociais (SRS) e os valores sociais 
 

Os sites de redes sociais (SRS) são estabelecidos como ferramentas, possibilitando 

um espaço online no qual os usuários podem interagir, além de permitir que os discursos 

sejam estudados (RECUERO apud BOYD, 2007). Segundo RECUERO (2015) é consenso 

geral usar o mesmo conceito para redes sociais e sites de redes sociais. No entanto, a autora 

salienta que nem sempre um site representa uma rede social e que nem toda rede social está 

contida em um site, muitas redes sociais online são formadas a partir de SRS.  

De acordo com BOYD (2010), as conversações nas redes sociais online são 

recuperáveis e buscáveis, ou seja, o que é dito por um usuário em uma rede é rastreável. As 

redes permitem que os elementos estejam próximos do público e, conforme BOYD (2010), 

isso possibilita que aconteçam audiências invisíveis, que se crie uma confusão entre o 

espaço público e privado e também que as informações possam perder seus respectivos 

contextos, perdendo-se a originalidade do que foi produzido. O site é um suporte que sofre 

uma apropriação e proporciona a criação de diversos grupos sociais que se unem por 

assuntos semelhantes ou que compactuam de uma mesma ideologia. 

Conforme RECUERO (2015) o Facebook permite que os usuários gerassem e 

distribuam conteúdos, neste caso o site contribui para a manutenção das redes sociais. No 

SRS Facebook é possível que o usuário crie um perfil e, por meio deste, possa interagir, 

adicionar amigos (aumentando suas conexões), criar grupos, curtir, comentar, reagir, 

compartilhar postagem. Neste espaço as pessoas conseguem então expor suas opiniões 

sobre diferentes temas, justamente pelas possibilidades oferecidas pelo meio, como os fakes 

(perfis falsos, que ocultam a identidade “verdadeira”), a “proteção física” (visto que a 

comunicação é mediada pelos computadores), a possibilidade de encontrar pessoas que 

pensem da mesma forma, etc. O SRS Facebook tem sofrido um crescimento no acesso, hoje 

conta com mais de 2 bilhões de usuários,e é possível que as pessoas exponham seus 

pensamentos e ideologias, bem como adquirir visibilidade dos demais usuários sobre o que 

está sendo exposto no SRS Facebook. Alguns usuários utilizam de estratégias em seus 

discursos, através de debates para exposição da opinião e consequentemente muitas vezes 

influenciando outros usuários a seguirem o mesmo ideal. Para entender como acontece a 

interação entre os usuários e, como os discursos são compartilhados, além da possibilidade 

de gerar conteúdo, é necessário compreender o que são as mídias sociais e, como elas são 

apropriadas pelos usuários nos SRS. 
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As mídias sociais compreendem a junção da interação das pessoas com os sites 

online que possibilitam a divulgação de conteúdo e interação entre pessoas, ou seja, 

compartilhamento de conteúdo. Segundo RECUERO (2015), mídia social é um 

acontecimento que em princípio ocorre com apropriação dos SRS pelos usuários. Tal 

fenômeno contribui para o processo de comunicação.  

“Assim, o que é visto por cada usuário é, de certo modo, 
determinado pelas ações de centenas de milhares de nós na rede que viram 
e reproduziram ou não reproduziram essas informações antes dele. É (...) 
que constitui a chamada “mídia social”. (RECUERO, 2015, p.28) 

 

O que muitos chamam de “mídia social” compreende um fenômeno complexo, que 

abarca o conjunto de novas tecnologias de tecnologias mais participativas, mais rápidas e 

mais populares e as apropriações sociais que foram e que são geradas em torno dessas 

ferramentas. É um movimento de hiperconexão em rede, no qual não se está apenas 

conectado, mas também no qual transcrevemos os grupos sociais e, por meio da ferramenta, 

se geram novas formas de circulação, filtragem e difusão destas informações (RECUERO 

apud BRAMBILLA, 2011, p.14). 

Dentre os valores nos SRS, encontram-se a Visibilidade, a Reputação, a 

Popularidade e a Autoridade RECUERO, (2009). Segundo RECUERO (2009, p. 102) “a 

diferença de sites de redes sociais para outras formas de comunicação mediada pelo 

computador é a permissão de uma maior visibilidade e articulação nos SRS” justamente por 

causa da potencialização que o meio oferece. A visibilidade se caracteriza por ser a 

capacidade de um sujeito ser visível na rede. Quanto mais conexões ele possui, por 

exemplo, mais visibilidade suas publicações (e ele próprio) terão no site. A visibilidade 

também possibilita que haja uma manutenção na rede social, permitindo que aqueles que 

estão distantes fisicamente se aproximem pelo meio virtual.  

A Reputação é a imagem (relacionada à identidade) que um ator tem na rede. Ela é 

não apenas a impressão que ele causa nos outros, como também a ideia que ele tem sobre si. 

A reputação consiste no discernimento da construção de um alguém para os demais 

usuários, sendo também um fator que seleciona os amigos do SRS Facebook. A 

Popularidade pode ser medida nos SRS por meio do número de conexões que o indivíduo 

possui. Ou seja, um sujeito muito popular na rede provavelmente terá muitos “amigos”. A 

popularidade mede a “audiência” de um determinado usuário, que pode ser observada pela 

quantidade de curtidas, compartilhamentos e comentários que o usuário principal possui na 
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sua rede. A popularidade é relacionada com a reputação, seja ela boa ou ruim. Fanpages 

podem ser populares por produzirem e compartilharem conteúdos bons ou não. Por fim, a 

Autoridade é considerada a capacidade de influência do sujeito no site de rede social. Ele se 

torna autoridade quando detém certo conhecimento e é admirado pelos demais usuários por 

isso. A autoridade está associada à necessidade do usuário de estruturar uma audiência. No 

Facebook, a autoridade pode ser observada pelas conversações que o determinado nó inicia 

na sua rede social. 

Interação dos usuários 

Conforme RECUERO (2009), podemos estabelecer três modos de relações, as redes 

sociais como fontes produtoras de informação, as redes sociais como filtros de informações 

e redes sociais como espaços de reverberação dessas informações. Por meio das redes 

sociais online, os usuários podem criar mobilizações e conversações que atinjam o interesse 

jornalístico. Neste sentido, as redes sociais podem, muitas vezes, agendar notícias e 

influenciar a pauta dos veículos jornalísticos (RECUERO, 2009, p.8-9). 

A disposição do jornalismo da disseminação ou furo da notícia, agora se permeia 

pelas redes sociais online, que se tornou uma fase de circulação, devido a desconcentração 

da produção jornalística. 

 
Após publicar a informação, a meta é fazê-la circular pelas redes sociais, 
ser replicada, repassada. A apropriação do microblog Twitter pelos 
jornalistas e empresas de comunicação mostrou como sistemas 
automatizados geram e consolidam processos. (SCHWINGEL, 2012, p. 
125) 
 

A interação proporciona que o usuário se torne operador do processo de circulação 

da informação usando instrumentos para propagar o conteúdo jornalístico na web e 

interagindo com outros usuários no espaço, por meio de discussões, por exemplo, 

comentários entre indivíduos na rede. 

De acordo com PRIMO (2000), para entender a ligação entre o usuário e a máquina, 

é preciso compreender a interação por meio do conceito da interação mútua e reativa. Os 

processos interativos pré-estabelecidos mediados por computador (máquina) sucedem na 

esfera do comportamento. A interação é realizada por meio de uma técnica passada e não 

linear, onde o receptor controla o trâmite de produção, a partir de um feedback replicando a 

motivações determinadas, porém com uma participação ativa. 
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Os primeiros estudos de comunicação estabelecem a interação reativa, que se 

distingue pela programação fechada e roteiro limitado, ou seja, a liberdade cercada, 

conforme PRIMO (2000). Na internet, este modo de interação acontece por meio de sites, 

onde o internauta-máquina tem uma relação. O usuário pode interagir, porém não tem 

controle sobre a plataforma. É preciso conectar a interatividade com o diálogo, em espaços 

de interação que proporcionam debate e circulação de informação, por meio dos próprios 

usuários. Segundo PRIMO (2005), as comunicações realizadas por meio de conflitos, 

apresentam debates e implantação de novas convicções. A interação realizada através de 

comentários facilita o conflito de pensamentos. As considerações de Primo para estipular os 

tipos de interação, são vertentes para compreender a comunicação na internet. 

Segundo RECUERO (2012), no Facebook é possível que os usuários, a partir de 

seus perfis pessoais, convidem outras pessoas para interagir e gerar novas conexões, sejam 

elas pessoas conhecidas ou não em suas redes sociais off-line. A criação de um perfil é um 

elemento crucial para a conversação em rede: a partir deste perfil – fake ou não –, o usuário 

por trás da tela do computador pode iniciar conversações. Para serem reconhecidos, os 

atores se identificam por falas semelhantes, imagens, vídeos ou assunto debatido no site de 

rede social. Conforme RECUERO (2009), as interações mediadas pelo computador são 

também condicionais para relações e tipos de valores que mantêm as redes sociais na 

internet. O usuário pode curtir determinada postagem no Facebook sem necessitar de uma 

resposta aos demais indivíduos, além de não ser essencial ler toda a discussão. 

Haters 

O termo “hater” é oriundo da expressão “haters gonna hate” – do inglês, “os haters 

irão odiar”- e, nos SRS, os haters são estipulados “odiadores”, aqueles que compartilham o 

ódio gratuito por meio de seus discursos. Segundo REBS (2015), os haters são 

caracterizados por serem pessoas que vão ao mundo online para promover o ódio pelo ódio, 

ou seja, eles desejam simplesmente ofender, humilhar ou mesmo desestabilizar pessoas ou 

certos grupos sociais. Parte-se de que os haters utilizam certas estratégias que podem estar 

relacionadas ao “ponto de desequilíbrio” para adquirirem valores sociais nos SRS. Além 

disso, o próprio SRS oferece um ambiente que é diferenciado (pela formação de grandes 

redes sociais) por facilitar a rápida e fácil difusão de informações. 

Os haters são responsáveis por disseminar o ódio nos SRS. Estes usuários, muitas 

vezes utilizam perfis fakes para falarem o que pensam. Além disso, os haters potencializam 

a influência sob os demais usuários, por meio de seus discursos carregados de ódio e 
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palavras pejorativas, atacando diversos usuários, até mesmo pelo simples fato de não 

concordarem com algum posicionamento ou postagem que contrarie seus próprios ideais. 

 

O discurso de ódio e a violência no SRS Facebook 

 O SRS Facebook é um espaço para circulação de diversos discursos. Alguns 

usuários utilizam do SRS para divulgar informações e, também se atualizar sobre diferentes 

notícias com base na produção de outros indivíduos. Neste caso, no presente estudo será 

analisada as manifestações de ódio produzida por alguns haters na publicação da Zero Hora 

referente à notícia compartilhada do caso “sou ladrão e vacilão” no SRS Facebook. Estes 

discursos possuem o valor social da visibilidade, sendo observado por todos os demais 

usuários de modo público no Facebook e, assim gerando debate entre os demais internautas.  

O discurso mediado por computador atinge todos os tipos de comunicações 

realizadas entre pessoas e disseminado na internet, como neste caso o SRS Facebook. 

Conforme FOUCAULT (1999), o discurso é a associação da linguagem com a ação 

executada, que pode dominar um determinado assunto, como no caso dos haters, que se 

detêm a assuntos que envolvam racismo, discriminação, homofobia, xenofobia entre outros. 

As informações ocasionadas por meio do discurso são encarregadas pela restrição do que 

poderá ou não ser pronunciado. Isto está atrelado à verdade absoluta em que os usuários 

postam suas ideologias e de certo modo, não aceitam opiniões contrárias às suas. 

“Isso significa que justamente pelas condições propiciadas por estes 
ambientes (como a possibilidade do anonimato, a ausência física do 
sujeito para as interações virtuais ou mesmo a falta de leis claras 
referentes a comportamentos na rede online algumas pessoas se sentem 
livres para e mostrarem diferentes formas de agressividade por meio do 
seu discurso de ódio. Estas formas, entretanto, nem sempre são vistas no 
mundo concreto, o que dá a impressão de que o universo virtual trouxe ou 
desenvolveu “mais violência”, quando nos parece que ele apenas 
potencializou e possibilitou a visualização deste ódio já presente (e/ou 
escondido) na sociedade (...)”. (REBS, 2015, p. 7) 
 
 

A violência simbólica é resultado do poder simbólico que é abordado por  

BOURDIEU (1989). Segundo BOURDIEU (1989), o poder simbólico é conquistado 

através dos discursos feitos nas relações comunicacionais. Este poder simbólico é quase 

oculto e muitas vezes imperceptível nas conversas realizadas nos sites de redes sociais. 

Mediante o poder simbólico, os grupos, neste caso os haters, são capazes de estabelecer 
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seus ideais e convicções para minorias, assim, as ambições de um grupo social tenciona a 

demonstrar interesses dos demais usuários, de forma geral, reforçando a imposição dos 

sentidos e a naturalização das relações de poder ELOI, (2015). Por meio do poder 

simbólico, o indivíduo tem a autoridade de reestruturar a realidade, alguns usuários 

induzem outras pessoas a acreditarem em tal discurso, mesmo que este seja falso. 

A violência simbólica é calada, visto que se oculta atrás dos discursos. De acordo 

com BOURDIEU (1989), os grupos dominadores existentes na sociedade usam o conjunto 

simbólico como um elemento de discernimento, além de selecionar as pessoas por meio da 

linguagem e da sabedoria. Esta estipulação não é notada, pois os indivíduos não têm 

percepção do processo de separação em que estão inclusos. Além disso, a violência 

simbólica é admitida pela ausência de compreensão das minorias. 

Ponto de desequilíbrio 

Outro conceito abordado para entender as manifestações de ódio nos SRS é o ponto 

de desequilíbrio, que desdobra em três aspectos: fator de fixação, poder do contexto e regra 

dos eleitos de GLADWELL (2008). Estes aspectos são necessários para entender algum 

tipo de epidemia. O Fator de Fixação se caracteriza por garantir a assimilação de 

informações pelos usuários em relação a mudanças ou inovações, ou seja, é o quanto uma 

informação é “lembrada”, de acordo com GLADWELL (2008). Segundo o autor, há 

maneiras específicas de se fazer com que uma mensagem contagiante se torne 

“inesquecível”. 

“O Poder do Contexto diz que os seres humanos são muitos mais 
sensíveis ao meio ambiente do que pode parecer, ou seja, o ambiente, a 
história, a mídia e a atualidade serão importantes fatores para determinar 
que uma informação ou uma discussão seja relevante para grupos sociais, 
por exemplo”. (GLADWELL, 2008, p. 26) 

A Regra dos Eleitos se caracteriza por compreender que existem certos sujeitos que 

tem um poder maior da influência sobre os demais e, provavelmente porque detem os 

valores dos SRS, sendo estes os grandes responsáveis pela disseminação e pela 

transformação de informações ou mesmo por grandes resoluções. 
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Metodologia 

 Neste trabalho serão apresentados os comentários proferidos na notícia “sou ladrão e 

vacilão” no SRS Facebook ,no dia 11 de junho de 2017, com a seguinte chamada: “Grupo 

arrecada quase R$ 20 mil para apagar tatuagem da testa de adolescente”. Em seguida que a 

notícia no SRS Facebook foi publicada iniciaram os comentários odiosos, ocasionado pelos 

haters, com o suposto propósito de compartilhar ódio por ódio e, ofender o adolescente 

pautado na notícia. Os comentários não demonstravam justificativa para tanto carregamento 

de ódio, nem intenção de conversa pacífica, por isso pode-se inferir que o discurso de ódio 

parece ser o objetivo destes usuários. Durante o desdobramento do ocorrido, diversos 

usuários comentaram na notícia em forma de defesa e apoio ao ataque dos haters. Em 

nenhum momento o veículo de comunicação Zero Hora (ZH) apagou os comentários 

odiosos ou a notícia publicada, os mesmos permanecem disponíveis até hoje na página 

oficial. 

Neste trabalho, a coleta dos dados será realizada por meio da análise de conteúdo 

que, com base em MINAYO (2008), tem a finalidade de verificar hipóteses e explorar o que 

está por trás dos comentários analisados. A escolha de notícia ocorreu por meio da linha de 

pesquisa utilizada pela autora deste trabalho em outros estudos, que inclui a disseminação 

de ódio, a interação dos usuários e a influência dos haters na pauta jornalística (Pinto, 2015-

a; Pinto, 2016-a; Pinto, 2016-b; Pinto, 2016-c). O período de publicação do material 

analisado nessa pesquisa atende ao dia 11 do mês de junho de 2017, mesmo dia em que 

iniciaram os comentários odiosos. 

Para integrar o conhecimento de Minayo, serão utilizadas as convicções de 

GERHADT et al. (2009). O modo produtivo da análise de conteúdo começa pela 

interpretação de falas, executada por meio de documentos, entrevistas e relatos. Nessa 

pesquisa será enfocada a análise de relatos, ou seja, as manifestações de ódio no SRS 

Facebook. Para utilizarmos a análise de conteúdo preciso entender as categorias da análise 

de conteúdo MINAYO, (2008), tais como análise de expressão, de relações, de temática e 

de enunciação. Será utilizada neste trabalho a análise de expressão por ser considerada a 

própria para este tipo de trabalho.  
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Análise da pesquisa 

 Os comentários odiosos analisados surgiram a partir da notícia publicada na página 

da Zero Hora (ZH) no SRS Facebook ,no dia 11 de junho de 2017, com a seguinte 

chamada: “Grupo arrecada quase R$ 20 mil para apagar tatuagem da testa de adolescente” 

apresentada na figura a seguir. 

  

Imagem 1 

Aqui neste trabalho é destacada a influência que os haters detem no SRS Facebook, 

isso porque eles pertencem a um grupo de pessoas que compartilham de um mesmo 

interesse, sejam convicções políticas, religiosas ou preconceituosas. Deste modo, esses 

haters se “unem” para disseminar o ódio e, recebem destaque dos valores sociais 

RECUERO, (2009). Pode ser observada a visibilidade, pois não são apenas vistos pelos 

usuários dos SRS e, sim por todos aqueles leitores que estão tendo acesso as notícias e, 

reputação, pois ele tem o poder de unir mais pessoas que compactuem do mesmo assunto, 

assim podem agir de forma mais eficaz, disseminando ódio nos SRS e, praticando diversos 

crimes como o deste trabalho a injúria. A seguir serão exibidos os printscreens coletados no 

SRS Facebook das manifestações de ódio proferidas por alguns usuários. 
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Imagem 2 

 

Imagem 3 

 

Imagem 4 

 

Imagem 5 

 

Imagem 6 

 

Imagem 7 
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Imagem 8 

 

Imagem 9 

 

Imagem 10 

 

Imagem 11 

 

Imagem 12 

 

Imagem 13 
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Nas 12 imagens podemos observar o quanto os haters ganham visibilidade. Isso 

pois, cada comentário odioso possui curtidas que, nos levam a entender que aquela 

quantidade de curtidas são pessoas que concordam com o que está escrito. Pela quantidade 

de respostas positivas aos comentários dos haters é perceptível a popularidade que estes 

usuários ganham sobre os comentários proferidos à atriz. Enquanto isso, a reputação 

(negativa em relação a aqueles usuários não-hater se positiva diante daqueles que 

compactuam com o ódio, racismo, preconceito entre outros). A autoridade é percebida em 

relação ao discurso ser apoiado por outros haters, o que faz com que estes odiadores 

tenham poder sobre o assunto, também por muitas vezes outros usuários concordarem com 

os comentários incitados pelos haters.  

Outro aspecto percebido na análise é que o ponto de desequilíbrio é justamente a 

situação, ou seja, a postagem da notícia sobre o adolescente tatuado, proporcionando que as 

pessoas levantassem a questão da pena de morte, da justiça, entre outros no SRS Facebook, 

e, além disso, proporcionou a incitação de ódio na internet. O poder do contexto é o 

favorecimento que os haters tiveram ao destilar o ódio na postagem da notícia. O fato em 

questão oportunizou que os haters tivessem mais visibilidade para suas opiniões, pois 

assim, eles aproveitariam o contexto para disseminar suas convicções por meio da violência 

simbólica nos discursos. Mesmo que difícil de observar, podemos nos atentar ao fato de que 

são diversos haters que trabalham em conjunto, não tendo um único disseminador de ódio. 

O fator de fixação se enquadra no destaque e na frequência com que os discursos de ódio 

são visualizados na rede. Em todas as figuras podemos observar que a disseminação de ódio 

acontece por meio dos discursos dos haters e que enfatizam a violência simbólica à notícia 

do adolescente tatuado no SRS Facebook, por meio de suas palavras.  A repetição constante 

do ódio aponta o poder de fixação. A violência é algo simbólico e para estes indivíduos que 

praticam a violência é algo visto como normal, seja este sistema simbólico construído por 

questões políticas, religiosas ou mesmo artístico. O caso em questão se dá por meio da 

linguagem, servindo ao interesse de pequenos grupos que compartilham do ódio para 

adquirirem vantagem sobre a visibilidade que apresentam em comentários que contém 

xingamentos. Poderíamos pensar que em relação a regra dos eleitos, o adolescente poderia 

ser visto como um eleito, visto que ele é alvo devido ao acontecimento da tatuagem 

recorrente de uma grande repercussão na mídia e nos SRS.  
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Considerações finais 

 Conclui-se que o problema central do trabalho era analisar como ocorrem as 

manifestações de ódio no SRS Facebook, para isso foi utilizado os conceitos de SRS e os 

valores sociais de RECUERO (2009), interação dos usuários por meio de computador por 

PRIMO (2005), apropriação dos SRS conforme RECUERO (2009). Trabalharam-se 

também conceitos de ponto de desequilíbrio de GLADWELL (2008), discurso de ódio e 

haters de acordo com REBS (2016), a violência simbólica BOURDIEU (1989). O método 

de análise utilizado neste trabalho foi análise de conteúdo de MINAYO (2008). Por meio 

deste método buscou-se identificar como cada hater disseminou o ódio por meio de seus 

comentários na notícia do caso “sou ladrão e vacilão”. 

 No trabalho pode-se observar os valores sociais que os haters indicaram no estudo 

em questão. Os usuários, aparentemente preocupam-se de certo modo com o impacto que 

suas postagens atingirão as pessoas de sua rede e não com o modo com o qual as atingem. 

Esta preocupação parece conhecida por estes grupos que agem em contextos específicos, 

atribuindo uma fixação de sua mensagem que acaba por desviar os debates de assuntos 

importantes para o seu discurso de ódio. Além disso, estas discussões e ações parecem 

agregar valores sociais de reputação e autoridade “positivas” em seus grupos de pertença 

(ainda que negativas diante do resto e da maioria das pessoas do Facebook). A visibilidade 

e a popularidade ficam notórias justamente pelo impacto que suas informações adquirem, 

fazendo com que eles ganhem novos “seguidores” haters e a se tornem visíveis, também, 

nas mídias. Esses haters ganham mais força em seus discursos e seguidores, atraindo mais 

pessoas que compactuem com a mesma opinião. Com o acesso à informação e com o 

aumento das novas tecnologias, bem como a criação das novas redes sociais online 

percebemos que, alguns usuários buscam visibilidade, exposição de opiniões e necessidade 

em criar laços, mesmo que por meio virtual, deste modo, muitos assuntos com certa 

relevância tornam-se pauta nos veículos de comunicação. A disseminação de ódio nos SRS 

e os haters é um assunto em constante debate, por isso busca-se entender o comportamento 

social, bem como as estratégias que os haters utilizam, relacionado à violência simbólica 

para expor seu ódio por meio dos discursos. Embora esta linha de pesquisa já tenha sido 

desenvolvida em outros momentos, com outros objetos, ainda há muito a se aprofundar e 

compreender, por isto, busca-se dar continuidade para este trabalho. 
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