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RESUMO 

 

O presente trabalho busca investigar como os indivíduos estão utilizando a internet para 

disseminar diferentes tipos de violência e discriminação contra um determinado segmento 

social, neste caso, moradores de favelas. Para isso, selecionamos a rede social Orkut e 

definimos três comunidades específicas para análise. Com base nos traços é possível 

observar como a rede influencia essas relações, os valores construídos e a potencialização 

das atitudes que, com a abrangência da ferramenta, conseguem atingir um público muito 

maior e consolidar – ou pelo menos encontrar apoio – em colocações que são permanentes, 

passíveis de busca e que geram um efeito em seus receptores. Sempre com consequências 

ampliadas e conectadas ao espaço virtual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: violência; discriminação; Orkut; favela; comunicação mediada 

pelo computador. 

 

1. Introdução 

Recentemente – 31 de maio de 2012
4
 – a 6º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul (TJRS) condenou uma internauta do município de Nova Bréscia a pagar 

uma indenização de danos morais fixada em R$ 2 mil. Isso tudo porque, após prestar 

homenagens no funeral de uma amiga em comum com a ré, esta publicou no seu perfil do 

Orkut
5
 mensagens agressivas, chamando-a de falsa, bosta e com atitudes medíocres. Como 

a cidade é do interior e pequena, o cyberbullying
6
 teve grande repercussão e foi 

testemunhado por moradores e comentado em toda cidade, principalmente no círculo que a 

jovem frequentava.  
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 Matéria disponível em http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/?idNoticia=184013 

5
 O Orkut é um site de rede social lançado em 2004 pelo Google e idealizado pelo engenheiro Orkut 

Buyukokkten. A proposta é aproximar os usuários através de comunidades e perfis, onde se pode adicionar 

amigos, criar e participar de comunidades específicas. Por muito tempo foi febre, em massa, dos internautas 

brasileiros. www.orkut.com  
6
 O termo cyberbullying corresponde a práticas que promovam o constrangimento moral ou psicológico 

através de tecnologias digitais. 
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Com sentimento de humilhação e a auto estima baixa, a vítima moveu uma ação 

judicial contra a agressora, que foi condenada na decisão de primeiro grau a pagar uma 

indenização por danos morais no valor de R$5.450,00. No entanto, a internauta apelou, 

alegando que não houve danos morais, já que a jovem não perdeu o emprego e tampouco 

deixou de frequentar os lugares que costumava ir. O relator do recurso avaliou uma conduta 

ilícita por parte da ré e a relação entre sua atitude e o dano causado está comprovada. A 

prova documental demonstra claramente as ofensas e os depoimentos das testemunhas 

confirmam a repercussão do fato na cidade. Confirmando parcialmente a sentença, entendeu 

por reduzir o valor da indenização para R$ 2 mil. 

Situações como esta são cada vez mais frequentes e apontam a necessidade de 

estudar como é feito o uso da internet para manifestar e propagar a violência e a 

discriminação. É fato cotidiano observar humilhações e descaso com indivíduos  que 

deveriam ser encarados como iguais, mas não são. Assim, a internet aparece como uma 

nova ferramenta capaz de potencializar estas práticas e retransmití-las a milhões de outros 

usuários da rede. Escolhemos autores como Castells (1999) e Recuero (2009) para explicar 

como se dá a dinâmica das trocas de informações e relações no ambiente virtual.  

Também trouxemos para análise as teorias de violência implícita e explícita 

proposta por Amoretti (1993), violência silenciosa apontada por Mertens (1981), a questão 

do subordinado e subordinador concebida por Odália (1985) e a noção de preconceito 

estabelecida por Taussig (1993). Depois, diferenciamos o preconceito da discriminação e 

introduzimos o conteúdo de Alves (2005) que trata de discriminação positiva e negativa. 

Com os subsídios teóricos em mãos, selecionamos três comunidades do Orkut para analisar 

de que forma os usuários estão se apropriando das comunidades da rede social para montar 

grupos com a mesma finalidade: minimizar pessoas que moram em favelas. 

2. Violência 

 A violência é complexa e o seu sentido escorregadio. Foi sempre com violência que 

os marcos históricos foram registrados. Não raras vezes exposta, a sociedade aguentou o 

peso deixado por rixas culturais e ideológicas, sem ter culpa disso. Os indivíduos optaram 

pela violência, que vem se perpetuando por infinitas gerações. O homem encontrou uma 

última saída sem ao menos tentar todas as fórmulas para o sucesso. Sempre foi fácil impedir 

o movimento, seja ele qual fosse. Seria utópico tentar estimar um período originário da 

violência. Porém, podemos usar o exemplo bíblico de Adão e Eva para traçar algumas 

observações. A expulsão de Adão e Eva é um ato quase não entendido como violento. Deus 
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definiu as regras e as sentenciou de acordo com sua vontade. A verdadeira fruição do 

Paraíso deveria começar aí, mas o que se vê é a consciência de uma situação ligeiramente 

penalizada. 

O homem e a mulher perdem seus direitos e privilégios, que desconheciam 

como tais, mas passam a ter a consciência de que as relações entre eles e 

Deus não eram entre iguais, mas entre semelhantes, o que permitia existir o 

subordinado e o subordinador. (ODÁLIA, 1985 p.30) 

 

 A violência não está na expulsão – ato explícito – e sim na imposição de regras e 

normas de conduta que diminuem e amesquinham o homem, sem ao menos que ele se dê 

conta disso – ato implícito. Amoretti (AMORETTI, 1992) divide a violência em dois 

grupos. O primeiro compõe a violência explícita, onde é possível perceber claramente a 

existência de um sujeito violento e também de um sujeito-objeto violentado. É esta 

violência dramática e banal, reconhecida pela mídia e por todos. Assassinos, estupradores, 

psicopatas, assaltantes que também são vítimas de violência. No segundo grupo não é 

identificado o sujeito violento e o ato violento não é constatado de imediato. É a violência 

invisível, silenciosa e mascarada. É a miséria dos favelados, despossuídos. Trata-se do que 

Mertens (MERTENS, 1981) denominou de prostituição do analfabetismo de indivíduos 

quase-cidadãos, que são explorados pelo Estado, injustiçados pela sociedade e sujeitos a 

leis e sistemas incoerentes, sem que tenham consciência disso. Isso tudo aparece, no final, 

dentro de uma perfeita normalidade ético-social. Em toda a violência está explícita ou 

implícita uma relação assimétrica, desigual ou em desnível. Nas relações heterogêneas com 

poder desigual – o dominante e o dominado, o possuidor e o despossuído – permeia a 

violência. Se quanto maior é a desigualdade maior é o potencial da violência, se faz 

necessário aprofundar mais a ideia sobre desigualdade, focando, nas próximas páginas os 

conceitos de preconceito e discriminação. Somente assim haverá sustentação para pensar 

estes elementos nas redes sociais. 

2.1 Preconceito x Discriminação 

O preconceito leva à discriminação, à exclusão e à violência. Como uma ideia pré-

concebida, o preconceito pode ser desfeito a qualquer momento, quando o indivíduo é 

capaz de atingir o significado real daquilo que havia desenhado, equivocadamente, dentro 

do seu imaginário. Neste trabalho, não encaramos o preconceito como algo negativo, mas 

sim como uma característica instrínseca ao ser humano, independente do seu desejo e 

conhecimento, e à espera da percepção do indivíduo que poderá, ou não, dar seguimento ao 
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pensamento. Conceitos são formados por ideias organizadas, elaboradas e desenvolvidas a 

cerca de um determinado assunto. Para se tornar um conceito é preciso que haja uma 

reflexão que vá além da superfície, de uma análise rigorosa e depois de uma síntese. 

Geralmente, antes de se chegar à síntese, acaba-se formando um preconceito. Mais do que 

uma opinião pessoal formada sem reflexão, o preconceito surge dos conhecimentos 

acumulados e repassados pelas mais diversas gerações. Muitas vezes o preconceito é visto 

com um sentido negativo, mas também pode ser um ponto de partida para que, se bem 

desenvolvido, se torne um conceito. Um conhecimento amplo e completo. O preconceito só 

se torna negativo quando impede o indivíduo de se desenvolver, de evoluir. Assim, a pessoa 

se limita e se torna incapaz de ver as coisas de outra maneira, mais transparente e 

consistente.  

Taussig vê o preconceito na construção do outro, que se caracteriza pelo conteúdo 

de uma atitude interior. Atitude esta: 

de um sujeito que viola os atributos e os qualificativos em relação ao outro 

sujeito, estabelecendo o funcionamento cognitivo e os contactos perceptivos 

de forma equivocada, cindida e traumática; portanto, pondo sempre à prova 

(ou derrotando) as capacidades e os recursos simbólicos do outro. 

(TAUSSIG, 1993 p.61) 

 

Assim, quando essa atitude ou ato-pensamento denota ou estabelece distinção entre ou 

sobre ou outros, é então quando se configura a discriminação. 

 3.  Discriminação positiva e negativa 

Discriminação é o tratamento desigual aplicado a indivíduos que, teoricamente, têm 

direitos iguais. Deste modo, as mesmas oportunidades são negadas aos mesmos seres 

humanos. A discriminação é sofrida por minorias que são prejudicadas por não constituírem 

a maioria. Uma hierarquia é formada e prevalece a lei do mais forte. Portanto, discriminar é 

favorecer ou prejudicar um indivíduo ou um grupo em relação a outros, com características 

diferentes. Alves (2005) divide a discriminação em dois grupos: discriminação positiva e 

discriminação negativa. 

A primeira consiste em favorecer um indivíduo que está em desvantagem com o 

objetivo de chegar a um ponto de equilíbrio, sem nenhum beneficiado. Para defensores 

deste tipo, é correto favorecer um grupo à partida em desvantagem. Porém, isso pode 

prejudicar terceiros grupos que também irão ter seus direitos violados. Serão os atuais 

membros desse grupo que contribuíram para a primeira discriminação? A ação anterior – de 

antepassados – é paga pelos indivíduos contemporâneos. A discriminação positiva é tão 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

letal como a negativa e tem o poder de, em vez de contribuir para extinção ou minimização 

de determinados preconceitos, alimentá-los. A discriminação negativa é clara. Consiste na 

exclusão, restrição ou simplesmente distinção e tratamento diferenciado a um grupo ou 

categoria de pessoas com o intuito de menosprezá-las. É muito mais ampla e dinâmica do 

que o preconceito. Embora confundidos diariamente, são diferentes. A discriminação pode 

ser motivada e provocada por preconceitos, indivíduos e instituições, mas o preconceito só 

é capaz de ser provocado pelo próprio ser humano. Enquanto o preconceito é analisado do 

ponto de vista do portador, a discriminação é caracterizada pela ótica do receptor. Assim, 

entendemos a discriminação da sociedade contemporânea como um fenômeno que, 

geralmente, resulta em algum tipo de violência. Dito isso, passaremos a pensar estes 

conceitos no ambiente virtual. 

3.1 Violência e discriminação na internet 

A maneira de se comunicar é dinâmica, muda a cada dia. A internet é o veículo pelo 

qual a nova sociedade estará embasada. É o que Castells chama de sociedade em rede, 

voltada ao uso da informação que integra o mundo em redes e interliga os indivíduos 

globalmente. São múltiplas redes interconectadas que se tornam fonte de informação, 

orientação e desorientação da sociedade. Para Castells: 

A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação 

às outras são fontes cruciais de dominação e transformação de nossa 

sociedade: uma sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar 

de sociedade em rede, caracterizada pela primazia da morfologia social 

sobre a ação social. (CASTELLS, 1999 p.565) 

 

As relações e as trocas de informações deixaram de acontecer somente no espaço 

geográfico – físico – e começaram a se inserir no universo virtual. As redes sociais refletem 

a apropriação da internet como uma ferramenta da organização social e da informação 

contemporânea. Através de rastros deixados nas redes é possível entender, também, os 

novos valores construídos, fluxos de informações divididos e as mobilizações que emergem 

no ciberespaço (RECUERO,2009). Estes rastros são permanentes e visíveis a todos, a 

menos que seja utilizada uma ferramenta de privacidade ou  que se delete o conteúdo. As 

investigações para este trabalho só foram possíveis devido à mudança dos suportes de 

informações e pela buscabilidade oferecida na internet. 

4. Metodologia 

Depois de pesquisar várias comunidades do site, elegemos três para a análise. São elas: 

From Favela, Características de um favelado e Sou favela, sou disposição, descritas na 
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tabela abaixo. Como é evidente perceber, todas possuem relação direta com a palavra 

favela, mas todas são construídas a partir de enunciados e valores distintos. Elaboramos a 

tabela abaixo a fim de apresentar um resumo dos dados coletados que serão trabalhados a 

seguir. A ideia foi observar os diálogos, então recortamos um tópico de cada uma das três 

comunidades para aprofundar duas postagens de membros das discussões daquele espaço. 

As postagens, assim como os títulos e as descrições das comunidades se apoiaram nas 

teorias expostas anteriormente.  

4.1  Dados comparativos coletados nas comunidades analisadas 

Tabela 1: Dados coletados 

Comunidade Membros Descrição Tópicos Tópicos 

Analisados 

Postagens Postagens 

analisadas 

From Favela  886  “agenti pudemo até ce da 

favela, mais agenti temo style 

morô.” 

 19  1  65  2 

Características 

de um favelado 

 3.140 caracteristicas de um favelado: 

1:usa boné de aba reta 

2:falha na sobrancelha 

3:tira foto com o reboco da parede 

aparecendo 

4:bigode de favelado e pinta de 

loiro 

5:Editam foto no paint 

6:USAM CAMISA POLO 

LISTRADA 

7:entra no quartel compra uma 

moto e vira moto-taxi 

8:usam camisas do CHELSEA. 

9:TODOS ELES SAO MAGROS 

E ANDAM COM O PEITO 

EMPENADO 

10:tem msn escrito 157 

11:se for numa lanhouse leva 10 

junto e fica gritando:ENTRA NO 

CS PUUL DEI 

12:vai pra lanhouse e coloca 50 

centavos e fala q so vai ver o orkut 

13:usam bone pela metade da 

cabeça 

14:Compra v3 roubado e fica 

escutando proibidão 

AS FAVELADAS: 

OBS:faveladas do orkut,falam que 

é novinha,entra no bate papo da 

uol e coloca o apelido de 

"HTINHA"/Recalcada/Novinha de 

14"/[NOVA] Estão usando 

18  1 235  2 
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camisas flourescentes 

Sou favela, Sou 

disposição 

2.873 “Comunidade ant playbooy. So 

pra favela mermãããO. Sou 

favela mermo, IDAI?” 

3  1 194  2 

 

5. Análise 

Inicialmente é importante salientar que a escolha de trabalhar com comunidades de 

alguma forma relacionadas a favelas surgiu para demonstrar que, somente a favela em si, já 

se constitui como um tipo de violência. É parte da violência silenciosa citada anteriormente. 

No caso das favelas, é a desigualdade social, muitos com pouco e poucos com muito. É um 

desnível em que a sociedade é hierarquizada que reflete a construção persistente de muitos 

anos atrás. As novas gerações de baixa renda nasceram destinadas a segurar um fardo, um 

legado deixado por seus antepassados que nada mais é do que uma sociedade de portas 

fechadas. É a discriminação negativa sendo colocada em prática.O potencial da violência 

aumenta quanto maior a desigualdade e é por isso que escolhemos a favela como um 

universo a ser pesquisado.  

5.1 Título e Descrição 

O título da comunidade “From Favela” (vide tabela 1) sugere algo irônico. Ao mesmo 

tempo em que significa ‘da favela’ escrito em inglês,  já denota uma sátira, uma vez que 

não é a maioria que tem fluência ou que usa palavras estrangeiras para expressar sua própria 

identidade. Pelo contrário. As linguagens usadas pelos moradores que realmente são da 

favela, são próprias. A construção em cima da língua portuguesa é característica do grupo. 

Veremos isso mais adiante. A descrição, que pode ser visualizada na tabela acima, na 

verdade é uma justificativa, talvez do título. Mesmo morando na favela, eles tem estilo – e 

esta foi mais uma palavra estrangeira usada. Esta maneira criativa de representar um 

favelado é o que Taussig (1993) chama de construção do outro. Quando um sujeito 

estabelece um papel, uma função determinada a partir de suas percepções interiores, a um 

indivíduo, construindo uma imagem equivocada sobre o outro que nem sequer se deu conta 

disso, o que já apresenta traços de violência. De acordo com Odália(1985), a imposição de 

normas ao outro sem que ao menos  ele tenha consciência disso é característico da relação 

entre subordinador e subordinado. Por sua vez, este mesmo título apresenta o que Amoretti 

(1992) chama de violência implícita, um ato taxativo e discriminatório que determina o 
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espaço e qualifica o semelhante baseado em sua própria construção interna. Então, o 

favelado passa a ser alguém que, apesar de viver na favela, é preocupado com o seu estilo.  

Outro aspecto importante é o contraste de que, ao mesmo tempo em que escrevem 

palavras em inglês, a língua de origem é digitada de maneira absurda. Aí o preconceito, 

aquela ideia pré concebida, é instaurada no discurso, sem que o próprio enunciador perceba 

e passa a se tornar discriminação negativa, com base no que afirma Alves (2005), quando se 

agarra em tal conceito e impede que ele se desenvolva e evolua. Limita-se assim a 

capacidade de pensar diferente. A escrita errada persiste em todos os diálogos na 

comunidade, reforçando o preconceito e sustentando a discriminação. Somente no título e 

na descrição é possível notar evidências de violências, preconceito e discriminação. 

Já a comunidade “Características de um favelado” possui um título objetivo, 

apresentado na tabela 1. Trata-se de uma comunidade criada para apontar características de 

um morador de favela. Embora não aparente em seu conteúdo inicial uma violência 

explícita (AMORETTI,1992) e sim um preconceito que pode ser desfeito a qualquer 

momento, se observada mais atentamente, apresenta em suas entrelinhas uma violência 

implícita muito forte. A discriminação, o ato de reduzir o ser humano a uma posição 

constrangedora, é presente em quase todos os itens da descrição.  Neste caso, a ideia de 

Taussig (1993) também se aplica. Como já mencionado anteriormente, o preconceito aflora 

a discriminação quando, ao configurar uma representação interna do sujeito, a distinção 

entre os indivíduos é delimitada. A ideia pré concebida mostra ser redutora ao usar 14 

características para definir um grupo muito amplo e misto de pessoas.  

Em alguns dos itens o preconceito é bem genérico, podendo ser aplicado facilmente 

a qualquer indivíduo, sendo ele de classe baixa ou não. Exemplo disso pode ser encontrado 

na tabela 1, o item de número 5, que fala em editar fotos no paint – programa básico 

oferecido pelo Windows -, o item 6 que minimiza todos os indivíduos que usam camisa 

pólo listrada, como também o 8 e 9 que englobam um universo imenso dentro de um núcleo 

resumido, é no momento em que toda a comunidade é rotulada como torcedora do Chelsea 

e que qualquer pessoa abaixo do peso, seja pelo motivo que for, que use camisas listradas, 

ande com o peito empinado e torça para o Chelsea são, necessariamente, favelados. 

A comunidade “Sou favela, Sou disposição” já se apresenta na defensiva. O título 

(vide tabela 1) mostra um sentimento de pertença bem forte, na medida em que o indivíduo 

se sente a própria favela, não apenas mais um integrante dela. Moradores de favelas se 

unem em um mesmo ambiente, neste caso a sociedade em rede citada por Castells (1999), e 
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se apropriam do espaço. Assim, a dominação do território virtual é delimitada e somente 

redes interligadas, que atendam aos mesmos interesses, são bem vindas naquele local. 

Assim, as pessoas se apropriam de um ambiente ‘público’ para classificar as informações 

vinculadas ali. São os novos valores construídos na rede apontados por Recuero (2009), 

caracterizando uma mobilização de determinada classe em defesa às acusações de outras.  

Esta dinâmica de defesa e acusação demonstra o efeito do subordinado e 

subordinador, proposto por Odália (1985) e a violência escancarada e explícita a que 

Amoretti (1992) se refere. Não faz questão de esconder que não quer a presença do outro 

indivíduo ali,  pois o desqualifica e diminui, comparado às suas próprias qualidades. Neste 

caso, seriam os payboys os discriminados. A hierarquia é formada de maneira diferente em 

cada ambiente e nesta comunidade, os sujeitos violentadores e praticantes da discriminação 

negativa sugerida por Alves (2005) se colocam em posição mais privilegiada.  

Na mesma descrição, outra defesa. É o caso do “IDAI?”. Ao mesmo tempo em que 

afronta, com um questionamento, a expressão “Sou da favela mermo” indica um 

preconceito, mesmo que sutil, com a própria diferença. A construção negativa da imagem 

da favela, que neste caso seria o outro proposto por Taussig(1993), que é assumida pelo 

morador e tomada como verdadeira. Depois de assimilar o preconceito, a comunidade se 

defende com uma violência chamada de silenciosa por Mertens (1981), que abrange uma 

desigualdade econômica que chega a ser injustiça e que é vista dentro de uma normalidade 

ético-social, também, pelos próprios sujeitos-objetos violentados. 

5.2 Tópicos e Postagens 

O tópico “Frases De Frajelado”, da comunidade From Favela, mantém a ironia para 

discriminar. A proposta é simples. Apontar frases características de favelados. O próprio 

nome já apresenta a violência mascarada, mencionada por Mertens (1981), na medida em 

que revela na palavra frajelado o significado cru do ato violento. De acordo com a definição 

do Grande Dicionário Larousse da Língua Portuguesa (1999), flagelo significa castigo, 

tormento, pessoa ou coisa que incomoda, peste. Também é o nome dado ao filamento 

móvel(ou cílio vibrátil) que serve de órgão locomotor a certos protozoários flagelados e à 

calamidade pública. Percebe-se que, além do erro ortográfico proposital que já são atos 

violentos e de construção do outro (TAUSSIG,1993), há uma troca de letras que podem 

oferecer, no mínimo, dois significados na mesma palavra. 

 O trocadilho faz uma mistura de favelado com flagelado. A primeira palavra se 

refere ao preconceito já existente com moradores desses locais, portanto faz questão de 
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derrotar todas as capacidades alheias e delimita aquele grupo como os de péssimas 

condições de vida. Logo, flagelado também se refere a certos protozoários, que por sua vez 

também são definidos de acordo com o Minidicionário da Língua Portuguesa Silveira 

Bueno (2008) como animais microscópicos, de corpo unicelular ou formado por uma 

colônia de células iguais entre si.  É relação de sujeito violento e sujeito-objeto violentado 

proposta por Amoretti(1993) e a noção de subordinado e subordinador de Odália(1985), 

quando os sujeitos passam a estabelecer relações desiguais, em desnível com as demais. Os 

que vivem na favela são iguais entre si, como o corpo unicelular ou a colônia de células 

iguais, mas diferente dos demais. Assim, formam o grupo dos miseráveis, castigados e 

desamparados pelo Estado(MERTENS,1981), enquanto outros assumem uma posição mais 

confortável para banalizar a gestão fracassada do poder e a consequência engolida pelos que 

não têm condições. 

É a sociedade em rede proposta por Castells (1999) e as conversações emergentes 

apresentadas por Recuero (2009). Assim, 

os usuários violentam com humor e atraem 

mais membros para a comunidade com a 

sugestão de ‘humor negro’. A imagem 

abaixo mostra um membro da From Favela 

que digitou uma frase que,  na sua opinião, é digna de pessoas da favela. Observe a figura 

acima. 

Esta simples colocação já denota um julgamento da realidade de uma favela. Esse 

julgamento com base em premissas internas é a construção do outro que fala Taussig 

(1993). Ao mesmo tempo, a colocação “a arma que roubei do vizinho poha”, seguido de um 

emoticon
7
 de uma carinha brava é a violência explícita e comum (AMORETTI,1993) a 

todos, tanto que a frase é de um filho tomando a posição de subordinador, sujeito 

violentador em relação à sua mãe. A agressão é clara, a dominação de um perante o outro 

também. A discriminação negativa (2005) aparece na medida em que a usuário escolhe este 

tipo de colocação para diminuir a relação de uma mãe com o filho, independente de 

morarem ou não em uma favela. 

Neste mesmo tópico, outro membro publica uma frase que considera representativa 

para a favela. A frase é: “Alegria de pobre dura pouco. Alegria de favelado, essa sim nunca 

                                                 
7
 Os  emoticons são signos utilizados com frequência na internet para expressar sentimentos e estados de 

humor. 
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foi encontrada”.  Outro exemplo de um sujeito que se põe em situação mais confortável do 

que outro, caracterizando a violência explícita (AMORETTI, 1993), pois é visível a quem o 

indivíduo está querendo violentar e também constitui a violência silenciosa (MERTENS, 

1981), pois o ser que está à margem da sociedade e não tem total culpa disso acaba por ser 

violentado por sua situação econômica, desigual. São as faltas de políticas públicas, 

incentivos e planejamento a longo prazo para estruturar este grupo de pessoas. A própria 

condição de pobreza é vista como superior a de favelado. É a discriminação negativa 

(ALVES 2005) que antes envolveu um preconceito (Taussig 1993) nascido da visão de um 

portador que se transformou em discriminação negativa, quando direcionou seus efeitos 

diretamente para a ótica do receptor. No tópico analisado nesta comunidade é válido 

ressaltar algumas expressões utilizadas pelos usuários. Para os membros, a gíria “É noix” 

aparece seis vezes nas respostas, “banho de sol na laje” é usado quatro vezes e 

“churrasquinho de gato ”três. 

 O tópico escolhido para analisar a comunidade “Características de um favelado” 

(vide tabela 1) se chama “vocees Sao td bando De beesta”, que resultou em uma discussão 

de 11 páginas e 105 respostas. Aparentemente quem criou o tópico foi um morador da 

favela que se sentiu incomodado com as colocações da comunidade. Irritado, o usuário 

argumenta e xinga os membros que criaram o espaço para julgar a favela. A raiva daqueles 

que já sofrem uma violência silenciosa (MERTENS, 1981) pelo Estado é alimentada por 

cidadãos em situação mais favorável em relação a eles. Assim, ao usar este desnível para 

elevar o ego e minimizar o outro, a violência explícita (AMORETTI, 1993) mostra a face e 

a relação entre subordinado e subordinador se estabelece. A discriminação negativa toma 

conta da maioria das publicações. . Cada ponto negativo da realidade da favela é apontado 

para uma pessoa que não tem culpa de nascer em um país que não consegue ser mãe gentil 

para seus filhos e, menos ainda, honrar a ordem e progresso estampada na bandeira. Esta 

comunidade é a mais pesada delas. A violência é muito clara e crua. Este tópico gerou um 

ping-pong que envolveu o criador do tópico contra diferentes usuários agressivos. Este 

sujeito, que usou sua própria voz – um direito – e falou em nome de uma comunidade 

inteira quase foi linchado virtualmente. Ele, que gritou em um ambiente que é vendido 

como meio de inclusão entre os mais diversos atores sociais, ao qual está tentando se 

inserir, não é aceito. Ás vezes tolerado.  

A frase “Dstv, você é só mais um favelado ignorante que não tem nada a oferecer à 

sociedade. O melhor que você pode fazer é ficar quietinho, ok? E porque nós deveríamos 
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respeitá-los? Não são vocês que roubam o que nós “playboys” e nossos pais lutaram pra 

conseguir? Se toca, meu filho. ps: ...And i hope you go to hell. (y)” foi uma das respostas de 

uma usuária em relação à criação do tópico. Aí ela deixa clara a violência explícita de 

Amoretti (1993) quando é categórica e chama o sujeito de ‘mais um favelado que não tem 

nada a oferecer à sociedade’. A imposição de regras relembra a teoria de Odália (1985) 

quando um indivíduo estabelece o lugar do outro e define sua função social. Desta forma, 

também apresenta a construção do outro proposta por Mertens (1981), onde todas as 

capacidades alheias são derrotadas sem que ao menos o ser violentado tenha a chance de 

argumentar e se defender. A definição de papeis usada pela usuária é clara. Ao mesmo 

tempo em que ela coloca os moradores da favela como seres inferiores e que nada podem 

oferecer, estabelece o dever de ‘ficar quietinho’, pois pessoas em tais condições não devem 

ter o direito de retrucar manifestações violentas contra eles mesmos.  

Os pronomes possessivos e pessoais utilizados na construção da frase sugerem um 

antagonismo existente. Se trata do que os ‘nossos ‘ pais construíram e o que ‘vocês’ querem 

usufruir. Assim, uma colocação se opõe a outra, delimitando bem a divisão de papeis. O 

próprio termo ‘se toca meu filho’ propõe a relação entre sujeito violentado e sujeito-objeto 

violento.  Onde há uma hierarquia instaurada de acordo com os próprios usuários. 

A discriminação positiva (ALVES, 2005) aparece na discussão quando alguns 

usuários interferem na conversa para defender aqueles desiguais. No entanto, isso já 

constitui uma discriminação. No momento em que o membro intervém nas colocações e diz 

que estes indivíduos são menores e por isso devem ser ‘relevados’ é a outra discriminação 

colocada em prática. Favorece um grupo em detrimento de outro, um menos favorecido é 

beneficiado pelo mais favorecido, simplesmente por pena. Reduz a capacidade alheia e 

constrói uma imagem que precisa de defesa, pois é frágil e inferior. Isso denota o 

preconceito dito por Taussig (1993). 

Chama atenção a atuação dos usuários violentadores, que usam a língua portuguesa 

e suas regras ortográficas para atenuar a diferença existente. Da mesma maneira, violência 

explícita (AMORETTI, 1993) aparece na frase abaixo. O indivíduo, em resposta ao tópico 

criado pelo morador da favela, utiliza palavras difíceis e pouco usuais para deixar gritante a 

diferença de conhecimentos e da própria língua portuguesa aos olhos dos outros. A 

violência explícita está em toda a colocação, mas se destaca quando o usuário usa o termo 

“tão favelado que utiliza-se de argumentos de baixo calão com redundâncias gramaticais 

grosseiras”. A classificação de favelado, então, influencia na retórica redundante do sujeito 
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residente em favelas enquanto os dizeres perfeitos e peculiares são ditos por uma boca que 

ignora todos os elementos que dizem respeito à educação precária para este coletivo, assim 

como para qualquer um que só tem o sistema público de ensino como referência. Isto 

configura o que Mertens (1981) chama de prostituição do analfabetismo dos indivíduos 

quase-cidadãos explorados pelo Estado e injustiçados pela sociedade. Veja um exemplo 

dito por um usuário dessa comunidade na figura 2. 

 

Figura 2: Postagem retirada da comunidade Características de um favelado 

A comparação que o usuário faz dos favelados com as palafitas, casas construídas 

acima d’água ou em terreno alagado, é uma prova clara da discriminação negativa (ALVES, 

2005) posta em prática. É a satisfação por construir um ser superficial, arcaico e, como suas 

próprias palavras dizem: ‘nada mais é do que seres que em sua conduta moral se equivalem 

aos simius neanderthais’. É a discriminação categórica e que Taussig (1993) compreende 

como a determinação de um funcionamento cognitivo violada por atribuições e percepções 

equivocadas, vindas de outro indivíduo. Da mesma forma, é criada a relação entre 

subordinado e subordinador (ODÁLIA, 1985), quando passa a valer a lei do mais forte. 

Sempre haverá um indivíduo em posição mais confortável para abafar a existência alheia. 

 Vale salientar que das 235 postagens do tópico analisado, 16 chamaram estes 

indivíduos de ladrões, 13 comentaram a escrita errada, 11 citaram a educação e nove 

avaliaram como pessoas que não trabalham e ficam só pedindo dinheiro. Uma expressão 

relevante e que não tinha muita relação com o tópico apareceu oito vezes nas conversações. 

Foram frases em que os usuários disseram que a mulher da favela tem cabelo duro e por 

isso anda com creme escorrendo.  

Por fim, o tópico “Qual sua favela?”, da comunidade “Sou Favela, Sou disposição”  

revela um pouco de como todo esse desfecho social, tanto no universo físico como no 

virtual, acaba interferindo na reação dos usuários que moram na favela e sofrem 

discriminação. Dos três tópicos, este era o mais movimentado. As respostas dos membros 

tentam estabelecer seu próprio espaço na rede social. É a revolta daqueles violentados que 

decidem sair da sombra e se apresentar. Os traços mostram o desejo de um dia ter tido as 

mesmas condições, violência mortífera de acordo com Mertens (1981). É a coragem de 

admitir e reconhecer a si mesmo como morador de uma favela, local precário e motivo pra 
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zombarias burguesas. Neste espaço o domínio passa a ser deste grupo conectado naquela 

comunidade pelos mesmos interesses, formando o que Castells(1999) denomina de 

sociedade em rede e gerando os novos valores construídos, assim como a divisão do fluxo 

de informação explicitado por Recuero (2009). Esta comunidade é claramente mediadora, 

que conecta diversos indivíduos de diferentes favelas do país que se juntam em um só local 

para revidar o tormento causado pelas outras comunidades. 

  

Figura 3: Postagem retirada da comunidade Sou favela, Sou disposição 

Não raras são as frases em que o usuário aceita que é filho da miséria, assume a 

posição de subordinado proposta por Odália (1985), se limita e se conforta com a situação 

imposta pelo outro, mas avisa aos quatro cantos que não é ‘judas’, traidor daquele que faz 

parte do mesmo grupo e que considera como seu equivalente. Um dado curioso é que, de 

todas as 192 respostas a este tópico, 25 delas vieram acompanhadas da expressão: “aqui 

alemão passa mal”, veja na figura 3, ou “aqui alemão não tem vez”, ao lado do nome da 

favela e dez delas continham a expressão “é noix”, já usada como característica de 

discriminação negativa (ALVES, 2005) pelas comunidades anteriores.  Os alemães, neste 

caso, são os inimigos, também playboys.  A construção da figura do inimigo faz parte da 

construção da identidade do outro sujeito, que constitui o preconceito já mencionado por 

Taussig (1993). Assim, a violência explícita (AMORETTI, 1993) toma conta e, desta vez, 

com mais violência ainda.  

6. Conclusão 

Neste trabalho, buscamos observar como a violência sob a forma de discriminação é 

apresentada em três comunidades do Orkut. A pesquisa buscou noções sobre o que é 

violência e como pode ser manifestada em suas diferentes formas, demonstrou a diferença 

entre preconceito e discriminação, sendo o último um elemento que, geralmente, constitui 

algum tipo de violência. Assim, percebemos que uma das interessantes características do 

Orkut é a facilidade em que os grupos têm para se formar. Ao criar uma simples 

comunidade é possível atrair inúmeros usuários que compartilham das mesmas ideologias 

manifestadas em suas diferentes formas. O que é dito na internet é muito diferente do que é 

dito na vida offline. Depois de criados, estes grupos agem em conjunto para um fim 

específico. Neste caso, para discriminar moradores de favelas. As três comunidades 
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analisadas são alimentadas com algum tipo de discriminação, regurgitada por usuários de 

todas as partes do mundo. Além de amplificar o efeito e se tornar visível a qualquer um, a 

web vem sendo usada como escudo. É o lugar em que é permitido externar os preconceitos 

já existentes sem arcar pessoalmente com as consequências . A inclusão poderia começar 

com educação de usuários e de seres humanos que são iguais, nascendo ou não no berço da 

exclusão. 
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