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Resumo  

Este trabalho, realizado como Iniciação Cientifica com bolsa pela 

Universidade Anhembi Morumbi (PIBIC-AM), busca analisar discursivamente a 

cobertura jornalística sobre episódios de emergência de discurso de ódio, bem como 

a repercussão desses casos em redes sociais. O corpus de pesquisa compreende 

matérias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo e postagens realizadas da 

plataforma de microblog Twitter, ao longo dos últimos cinco anos, que focalizam 

episódios relevantes e representativos para o entendimento da temática em foco.  

  

Introdução 

As mídias jornalísticas têm como principal objetivo informar quem as lê, 

assiste ou ouve. Mas, nas entrelinhas de seus objetivos, ela reforça, costura e 

expressa opiniões. Isso fica evidente quando consideramos o papel desempenhado 

pelos discursos circulantes (CHARAUDEAU, 2010), que moldam as ações em 

sociedade e muitas vezes fazem circular crenças na forma de ditados populares, 

expressões e bordões que tornam um assunto em pauta mais parecido com a 

cultura do local em que a notícia foi reportada. Associados muitas vezes à 

propagação de mitos e inverdades, os discursos circulantes estão ligados às 

plataformas culturais de um tempo e lugar e podem fazer com que manifestações 

irrefletidas e intolerantes se propaguem, a exemplo do discurso de ódio.  

 

Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa diz respeito ao mapeamento e análise do 

discurso jornalístico sobre os limites da liberdade de expressão, especialmente a 

partir de episódios que suscitam discussões sobre discurso de ódio, considerando-o 

em suas interfaces com manifestações que emergem em redes sociais digitais.  

Já os objetivos específicos da pesquisa abarcam: a) revisão bibliográfica 

sobre a definição e as discussões teóricas a respeito do chamado “discurso de ódio” 

e sobre a liberdade de expressão na atualidade; b) levantamento de polêmicas e 

episódios recentes, no Brasil, que possam ser compreendidos a partir da categoria 

“discurso de ódio”; c) rastreamento e análise discursiva de matérias jornalísticas 

sobre os episódios levantados, com a paralela averiguação da ressonância desses 

casos em redes sociais digitais. 

 



 

Metodologia 

Esta pesquisa se baseia na concepção sobre a construção do percurso 

metodológico da pesquisa científica a partir do trabalho de Lopes (2010). A 

amostragem da pesquisa abarca o jornal Folha de S. Paulo, em suas versões online 

e impressa. Essa escolha se justifica porque possibilita abarcar um dos maiores e 

mais tradicionais jornais do Brasil. Ao mesmo tempo, as investigações são 

conduzidas junto à rede social Twitter, de modo a ser possível estabelecer um 

comparativo entre os discursos que emergem no jornalismo e aqueles presentes em 

uma plataforma de rede social. O período de observação compreende o intervalo de 

2013 a 2018. Após pesquisa e seleção de episódios, no período em foco, que 

suscitaram a discussão, na esfera pública, acerca da temática do discurso de ódio, 

as buscas junto à Folha de S. Paulo empregam palavras-chave e filtros de pesquisa 

que auxiliem no levantamento de textos por meio dos motores de busca disponíveis 

no site de sua versão online (http://www.folha.uol.com.br/) e no site do Acervo Folha 

(http://acervo.folha.uol.com.br/fsp), que disponibiliza as edições impressas do jornal. 

Para a descrição do material empírico coletado, recorremos a princípios de 

categorização da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1988), que possibilita a 

identificação de recorrências ente o corpus. Assim, torna-se possível a análise 

discursiva dos enunciados levantados, etapa em que os dados empíricos serão 

considerados à luz dos conceitos norteadores desta pesquisa. Além das proposições 

de Michel Foucault (2008), mobilizaremos o trabalho de Patrick Charaudeau (2010). 

 

Desenvolvimento 

Ainda em andamento, a pesquisa concentrou-se, até o presente momento, na 

constituição de um Quadro Teórico de Referência com base em revisão bibliográfica 

que se concentrou em CHARAUDEAU (2010), BOURDIEU (1973), SCABIN (2017) e 

LOPES (2010). Além disso, iniciamos a coleta do material empírico com base na 

escolha de um estudo de caso – a representação de refugiados e imigrantes 

muçulmanos e focos de islamofobia após o atentado terrorista à sede do jornal 

satírico francês Charlie Hebdo, ocorrido em janeiro de 2015 –, que possibilitou a 

análise discursiva de textos jornalísticos na forma de um estudo piloto.  

 

 



 

Resultados Preliminares 

Com base na revisão bibliográfica realizada, constatamos que a liberdade de 

expressão possui várias concepções, vertentes e significados, dependendo do 

discurso circulante em que é representada, além de ter passado por inúmeras 

transformações ao longo da histórica ocidental; em argumentos radicais, que flertam 

com a intolerância, a liberdade de expressão é apontada como justificativa para o 

discurso de ódio. Porém, é preciso lembrar que a liberdade de expressão, em 

contextos democráticos, encontra sua razão de ser na preservação da dignidade 

humana, ou seja, é um contrassenso ser utilizada como forma de ferir a dignidade 

de outros indivíduos. Assim, liberdade de expressão e dignidade não são direitos 

antagônicos, mas sim, complementares.  

Com base na análise do material empírico conduzida no estudo de caso até o 

momento realizado, vimos que o jornalismo brasileiro reporta as manifestações de 

ódio ocorridas em diversos contextos contra a população muçulmana, mostrando os 

aspectos negativos que humilham esses refugiados. Considerando a função social 

do jornalismo, é fundamental que esses casos adquiram visibilidade para que o 

diálogo social possa se expandir e seja colocado a serviço da democracia e do 

respeito à diferença. Cabe ao jornalismo, como instituição que existe a serviço da 

preservação dos ideais democráticos, zelar pela tolerância e denunciar quaisquer 

violações da dignidade humana. 
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