Caminhos para combater o discurso de ódio feitos por brasileiros
nas redes sociais.
Texto motivacional I

Conforme A figura abaixo, a atriz Thais de Araújo sofreu preconceitos nas redes sociais por
ser negra.

Fonte:
http://entretenimento.r7.com/blogs/bia-willcox/sobre-tais-araujo-crueldade-nitzsche-eoutros-filosofos-20151102/

Texto motivacional II
Brasil cultiva discurso de ódio nas redes sociais, mostra pesquisa
RIO- Na Sociologia e na Literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso
o que acontece nas redes sociais: a democracia racial apregoada por Gilberto Freyre passa ao largo do que
acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica
que Muda, iniciativa da agência nova/sb, mostra em números a intolerância do internauta. Entre abril e junho,
um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre
temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções,
sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação.
— Aquele brasileiro cordial não usa a internet no Brasil — diz Thiago Tavares, presidente da ONG SaferNet
Brasil. — O que a gente tem visto nas redes sociais é o acirramento do discurso de ódio, de intolerância às
diferenças.
Como resultado do panorama político gerado a partir das eleições de 2014, “coxinhas” e “petralhas” realizam
intenso debate nas redes, na maioria das vezes com xingamentos e discursos rasos, que incentivam o ódio e a
divisão. Do total de mensagens analisadas, 219.272 tinham cunho político, sendo que 97,4% delas abordavam
aspectos negativos. A segregação virtual foi materializada no muro erguido no gramado do Congresso Nacional
para separar manifestantes contra e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff.
O segundo tema com maior número de mensagens foi o ódio às mulheres. Muitos internautas parecem não
entender que lugar de mulher é onde ela quiser, e a misoginia se alastra pelas redes. Assédio, pornografia de
vingança, incitação ao estupro e outras violências são, por vezes, travestidos de “piadas” que são curtidas e
compartilhadas, reforçando no ambiente virtual o machismo presente na sociedade. Ao todo, foram coletadas
49.544 citações que abordavam as desigualdades de gênero, sendo 88% delas com viés intolerante.
Pessoas com algum tipo de deficiência, que lutam no dia a dia por seus direitos, também são vítimas nas redes
sociais. O levantamento captou 40.801 mensagens sobre o tema, sendo 93,4% com abordagem negativa.
Termos como “leproso” e “retardado mental” e o uso da deficiência para “justificar” direitos são usados nessas
citações.
Em números absolutos, o Rio de Janeiro foi o estado onde mais citações sobre intolerância foram captadas, com
58.284, à frente de São Paulo e Minas Gerais, que têm maior população. Em termos relativos ao número de
habitantes, o Distrito Federal lidera o ranking, com 11.986 citações para 2.914.830 habitantes.

Fonte:
http://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redes-sociaismostra-pesquisa-19841017

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “Caminhos para combater o discurso de
ódio feitos por brasileiros nas redes sociais” apresentando proposta
de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa
de seu ponto de vista.

