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Resumo executivo 

Atualmente, o discurso de ódio constitui um dos assuntos mais con-
trovertidos sobre a questão das regulamentações da internet. Por um 
lado, afirma-se que as tecnologias digitais permitiram uma viralização 
de mensagens aviltantes e, como consequência, os membros de grupos 
desfavorecidos encontram-se expostos a ataques, humilhações e outros 
danos à sua dignidade. Por outro lado, nota-se que uma excessiva re-
gulamentação põe em risco a liberdade de expressão, já que o dever de 
suportar tal discurso hostil, ofensivo ou incômodo faz parte essencial da 
sua garantia. 

Parte do problema está em que existe um profundo desacordo em como 
definir o discurso de ódio. Dentro desse panorama, a Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos (Corte IDH) poderia auxiliar na determinação 
de um conceito comum, em função de seu papel de intérprete último da 
Convenção Americana de Direitos Humanos. No entanto, até o momen-
to, o tribunal não realizou um desenvolvimento profundo de quais são 
os discursos de ódio não protegidos – ou que merecem uma proteção 
menor – pela liberdade de expressão. No caso da internet, esse vazio 
tem sido ocupado pelas plataformas que, por meio de suas políticas de 
moderação, estão encarregadas de eliminar conteúdos por constituírem 
discursos de ódio. 

A complexidade da controvérsia nos obriga a analisar o fenômeno com a 
maior diversidade possível. É por isso que a presente pesquisa tem, como 
objeto, quatro países da América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica e 
Panamá. Analisa-se de que maneira cada um dos países escolhidos carac-
teriza o discurso de ódio e como o enfrenta. Esta abordagem foi realizada 
a partir de uma perspectiva legal e outra social. A primeira teve, como 
finalidade, determinar qual é a concepção sobre o discurso de ódio que 
a ordem jurídica da região possui. A segunda procurou refletir o modo 
no qual grupos habitualmente afetados por esse tipo de expressões, na 
rede, vivem esses ataques, e como eles os concebem à luz daquilo que é 
estabelecido pelo sistema jurídico.
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1. Introdução

Várias organizações internacionais, como a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), alertam para a escalada regional dos discursos 
de ódio e instam os estados a implementar medidas para sua prevenção 
e punição. Ao mesmo tempo, enfatizam que o fenômeno deve ser regula-
do com especificidade suficiente para delimitar sua interpretação e evitar 
subjugações contra a liberdade de expressão.1

O problema radica em que o discurso de ódio é um conceito indetermina-
do e, portanto, chegar a um consenso sobre sua definição é complexo e 
gera controvérsias. No caso do discurso de ódio na internet a complexida-
de se vê incrementada.

O papel das plataformas –em especial o das redes sociais– deve ser consi-
derado com seriedade, já que suas políticas de moderação de conteúdos 
são aquelas que determinam quais são os discursos em seus espaços que 
serão sancionados e quais não. Por outro lado, o modelo de negócio das 
plataformas costuma ver-se favorecido pela viralização de conteúdo de tal 
estilo, já que são muito eficientes para manter a atenção das pessoas e, 
dessa forma, conseguir que continuem permanecendo em suas redes.

É amplamente reconhecido que a liberdade de expressão não defende o 
discurso de ódio. No entanto, o discurso ofensivo, chocante ou perturba-
dor encontra-se protegido, ainda que possa gerar mal-estar entre os re-
ceptores. O desafio principal consiste em poder diferenciar entre ambos 
os casos, sem cair em uma subjetividade extrema que conduza a resulta-
dos inconsistentes.

No âmbito on-line, essas decisões são tomadas pelas plataformas, em seu 
trabalho de moderação de conteúdo. Essas avaliações privadas são ob-
jeto de discussão, por que removem mais conteúdo do que o necessário 
ou porque deixam, em suas redes, mais conteúdo que seria necessário 
remover. A sensibilidade dessa questão deveria ser suficiente para que 
as plataformas se esforçassem em dotar de maior legitimidade e trans-
parência os processos pelos quais essas decisões são tomadas.

A tensão cada vez maior entre o discurso de ódio e o direito à igualdade  
e não discriminação, especialmente no âmbito digital, incrementa a dívi-
da social com as populações em maior situação de vulnerabilidade  
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para receber ataques e agressões. Desse modo, põe-se a descoberto a 
necessidade de seu imediato estudo.

Acreditamos que um dos caminhos mais promissores para superar tal 
tensão é definir o conceito de forma coletiva. Sob esta premissa, devemos 
considerar a maior quantidade possível de perspectivas e escutar todos 
os setores interessados, ainda que, finalmente, não cheguemos a um 
consenso. Por várias razões, as pessoas podem estar razoavelmente em 
desacordo e permanecer nesse estado de modo indefinido. Apesar disso, 
a tarefa não é em vão, já que, pelo menos, nos permitirá estender pontes 
entre as diferentes posturas e entender melhor os argumentos.

O presente informe constitui uma contribuição a esse debate coletivo 
dentro da América Latina e o Caribe. Devido ao enfoque da pesquisa, o 
informe trata da realidade de quatro países da região: Argentina, Brasil, 
Costa Rica e Panamá. Para tal, contamos com a colaboração de três orga-
nizações de prestígio: Coding Rights, Sulá Batsú e IPANDETEC. 

O documento aborda o discurso de ódio a partir de dois pontos de vista:

O primeiro é o da perspectiva jurídica. Por meio de uma análise compa-
rativa, procura-se compreender os conceitos empregados e os requisitos 
exigidos pela legislação dos países em estudo para considerar uma ex-
pressão como discurso de ódio. A diversidade dos instrumentos interna-
cionais de direitos humanos, em conjunto com os contextos normativos 
de cada nação, nos servirá como materiais para detectar semelhanças e 
diferenças na forma em que o discurso de ódio é conceitualizado.

O segundo é o da perspectiva social. Aqui apresenta-se a sistematização 
de testemunhos –vinculados a agressões sofridas na internet– proporcio-
nados por mulheres ativistas e integrantes da comunidade lésbica. Por 
meio de entrevistas, as participantes puderam relatar casos pessoais e 
coletivos, assim como refletir sobre as experiências on-line.

Da mesma forma que com o ponto de vista jurídico, os testemunhos das 
entrevistadas nos oferecem a oportunidade de aprofundar naquilo que é 
comum e no que é diferente de cada vivência.

Além da comparação interna de cada perspectiva (a jurídica e a social), 
procurou-se estabelecer um diálogo entre ambas as abordagens.  
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O intercâmbio nos permite observar as relações entre o discurso de ódio 
como prática cristalizada em uma norma jurídica e como vivência.

O objetivo é o de colaborar com a tarefa de procurar consensos para es-
truturar uma caracterização do fenômeno do “discurso de ódio” que aten-
da os seguintes objetivos: 

• que ajude na orientação de um fato que demande especificidade para 
evitar arbitrariedades.

• que proporcione maior certeza jurídica àqueles que estejam encarre-
gados de sua aplicação.

• que tenha a maior legitimidade possível em termos de setores repre-
sentados.

Torna-se evidente que este informe, em si mesmo, não esgota a totalida-
de da tarefa mas esperamos, ao menos, que contribua à procura de uma 
solução coletiva a um problema que exige abordagens integrais.

 
 

2. Contexto

A Internet reduziu drasticamente o custo da distribuição de conteúdo e, 
assim, facilita a chegada das vozes das pessoas a grandes audiências. Isso 
não significa que todos os indivíduos contem com iguais oportunidades 
de exercer influência com seu discurso; as desigualdades sociais e de po-
der são reproduzidas no âmbito virtual e há vozes que se escutam mais 
do que outras. Trata-se somente de assinalar que ferramentas tais como 
as redes sociais, fóruns, salas de bate-papo e outras facilitaram, de forma 
intensa, a comunicação entre as pessoas.

A irrupção do digital serviu, em certo sentido, para criar um ambiente 
mais democratizado e diversificado.2 O impulso que a liberdade de ex-
pressão recebeu, graças ao surgimento das tecnologias da informação 
e comunicação, foi amplamente reconhecido. Não é por acaso, então, 
que os governos autoritários sempre coloquem a mira sobre a internet e 
os seus usuários. Bloqueios, cortes totais, censuras e filtragens estão no 
menu diário destes atores estatais e particulares. 
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Porém, também existem consequências perturbadoras. A maior facilidade 
oferecida pela internet é que beneficia a circulação de todos os discursos, 
inclusive os mais extremistas. Desse modo, expressões desagradáveis 
encontraram a oportunidade de proliferar-se no espaço virtual, seja como 
mensagens gerais ou dirigidos em especial a determinadas pessoas.

 

3. Perspectiva jurídica: análise comparativa sobre 
    o discurso de ódio

3.1 Os tratados internacionais

Como ponto de partida compararemos os principais instrumentos jurí-
dicos internacionais que abordam diretamente o discurso de ódio. De 
forma direta, significa que a comparação não contempla, por exemplo, a 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con-
tra a Mulher (CEDAW, por suas siglas em inglês), que não possui uma dis-
posição específica sobre o discurso de ódio.3 No entanto, é evidente que a 
obrigação imposta em tal instrumento, de modificar padrões sociocultu-
rais baseados em estereótipos ou ideias de superioridade e inferioridade,4 
pode ter consequências na regulação do discurso de ódio.

Por outro lado, também não abordamos a Convenção Interamericana con-
tra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância,5 e 
a Convenção Interamericana contra toda Forma de Discriminação e Into-
lerância que estabelecem expressamente o compromisso dos estados em 
prevenir e sancionar a difusão, por quaisquer meios, incluindo a internet, 



10

de material que “defenda, promova ou incite ao ódio, à discriminação e à 
intolerância”.6 O motivo é que, até a data da redação deste informe (maio 
de 2020), o único país entre os pesquisados que cumpriu o processo de 
assinatura, ratificação e depósito é Costa Rica, e somente para o primei-
ro instrumento mencionado. O restante dos países –e Costa Rica para o 
segundo tratado– assinaram ambos, porém ainda não concluíram o pro-
cesso de aprovação e ratificação para sua incorporação à ordem jurídica 
de cada país.7 De todos modos, na medida em que os países da região os 
ratificarem no futuro, ambos os instrumentos serão de importância nas 
discussões sobre o discurso de ódio na internet.

Feitos estes esclarecimentos, nossa pesquisa estará focalizada nos se-
guintes três documentos:

O primeiro é a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), base 
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.8 A CADH não dá lugar a 
dúvidas no momento de estabelecer que o discurso de ódio não está am-
parado pela liberdade de expressão. Nesse sentido, define como tal ”toda 
a apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constituam incitações 
à violência ou qualquer outra ação ilegal similar contra qualquer pessoa 
ou grupo de pessoas, por nenhum motivo, inclusive os de raça, cor, reli-
gião, idioma ou origem nacional” (art. 13, inc.  5). Tal como surge de sua 
redação, o elemento fundamental é que a expressão deve incitar a violên-
cia –ou ação similar– para ser considerada como discurso de ódio.

O segundo instrumento a ser comparado é o Pacto Internacional dos Dire-
itos Civis e Políticos (PIDCP), fundamento do sistema universal de direitos 
humanos.9 O PIDCP concorda com a CADH ao excluir o discurso de ódio da 
proteção oferecida pela liberdade de expressão. No entanto, diverge em 
sua maneira de defini-lo. De acordo ao artigo 20, inciso 2, “será proibida 
por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência”. Em diferença 
à CADH, o PIDCP considera discurso de ódio toda aquela expressão que        
–além da violência– incite à hostilidade ou à discriminação.

O terceiro documento é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação Racial (CERD).10 Assim como os ante-
riores, este instrumento exige aos estados participantes que condenem o 
discurso de ódio em seus países. Porém, no momento de determinar seu 
conteúdo, a CERD também se diferencia da CADH e do PIDCP. De acordo 
com o art. 4 inc. a, estabelece-se que os estados deverão punir “qualquer 
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difusão de ideias que estejam fundamentadas na superioridade ou ódio 
racial, quaisquer incitamentos à discriminação racial, bem como atos de 
violência ou provocação destes atos, dirigidos contra qualquer raça ou 
grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica”. Neste caso, 
considera-se discurso de ódio não apenas a incitação à violência ou à dis-
criminação, mas também a mera difusão de quaisquer expressões que 
estiverem apoiadas no ódio ou na superioridade racial.

 
3.2 Hierarquia dos tratados internacionais e direito interno

Como é sabido, os três instrumentos apresentam diferenças quanto à con-
ceitualização do discurso de ódio. Essa divergência se torna mais complexa 
quando consideramos a maneira pela qual cada um dos países considera a 
hierarquia dos tratados internacionais em relação ao seu direito interno.

Comecemos pela Argentina. De acordo ao art. 75 inc. 22 de sua Consti-
tuição Nacional, os tratados internacionais de direitos humanos –entre 
os quais estão incluídos a CADH, o PIDCP e o CERD– gozam de hierarquia 
constitucional e, portanto, têm uma hierarquia superior às leis e semel-
hante à Constituição. Por outro lado, a jurisprudência argentina tem ajus-
tado suas resoluções às decisões e interpretações de órgãos internacio-
nais, em especial àqueles pertencentes ao Sistema Interamericano.11

Por sua vez, o Panamá apresenta diferenças com relação ao caso argen-
tino. Para começar, sua Constituição Política não estabelece uma hierar-
quia expressa em relação aos tratados internacionais de direitos huma-
nos. Assim, foi a Corte Suprema panamenha que se encarregou de emitir 
o parecer de que os tratados internacionais têm hierarquia legal e, de 
forma excepcional, gozam de nível constitucional se não contrariarem os 
princípios básicos do estado de direito nem as instituições que apoiam a 
independência nacional e a autodeterminação do Estado.12

A Costa Rica também está em uma situação diferente. Sua Constituição 
Política estabelece que os tratados internacionais possuem hierarquia 
superior às leis. Porém, a Corte Constitucional se encarregou de ampliar o 
critério e sustentou que os instrumentos de diretos humanos podem pri-
mar inclusive sobre a Constituição, na medida em que concedam maiores 
direitos ou garantias às pessoas.
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Por último, no Brasil, devemos diferenciar os casos. Os tratados de DH 
que foram aprovados a partir de 2004 contam com status constitucional, 
devido à Emenda Constitucional 45. Em troca, para aqueles que foram in-
corporados antes desse ano –como é o caso dos tratados que analisamos 
neste relatório– o Supremo Tribunal Federal (STF) sustentou que estão 
acima das leis; porém, abaixo da Constituição.

 
Dos tipos de heterogeneidad normativa: vertical y horizontal

A análise realizada nos permitiu comprovar dois tipos de heterogenei-
dade normativa. A primeira é de tipo horizontal e se refere às diferentes 
soluções estabelecidas pelas normas internacionais para resolver um 
conflito de discurso de ódio. A segunda é de tipo vertical e tem a ver com 
os diferentes lugares que os tratados de DH ocupam na ordem jurídica 
de cada país.

Diante dessa situação, duas objeções podem ser levantadas, cada uma 
voltada para cada tipo de heterogeneidade detectada. O objetivo dessas 
réplicas é demonstrar que não devemos exagerar as diferenças, pois o 
próprio sistema jurídico possui ferramentas para resolvê-las.

A fim de mitigar a heterogeneidade de natureza horizontal, recorre-se ao 
princípio pro ser humano, em virtude do qual deve-se privilegiar a norma 
que protege os DH de forma mais ampla. No entanto, nestes casos, o 
princípio não funciona de modo claro. O que ocorre é que estamos diante 
de uma controvérsia entre direitos humanos. Por exemplo, a CADH con-
siderou que deveria ser dada ampla proteção à liberdade de expressão. 
Por outro lado, o CERD preferiu privilegiar o direito à não discriminação. 
No momento de escolher, então, é difícil que o princípio pro homine possa 
nos guiar, já que não existe uma regra que proteja mais do que outras, e 
sim de que se trata de disposições que protegem direitos diferentes

Quanto à heterogeneidade vertical, o argumento baseia-se em mostrar 
a superioridade dos tratados internacionais de direitos humanos sobre 
o direito interno, além do que o próprio direito interno estabelece a esse 
respeito. Essa é a posição do próprio Sistema Interamericano, que sus-
tentou que a CADH deve prevalecer sobre a legislação nacional. Contudo, 
por mais desejável e legalmente adequada que seja essa solução, sua apli-
cação dependerá, em última instância, de cada sistema jurídico que aceite 
o padrão estabelecido pelos órgãos do Sistema Interamericano. Se um 
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país não incorporar internamente o princípio da supremacia da CADH, a 
análise deverá considerar a tensão gerada.

Por fim, a conclusão à qual se chega ao analisar-se as disposições dos ins-
trumentos internacionais de DH é que não há consenso definido quando 
se trata de especificar o significado do discurso de ódio. Existem posições 
que procuram limitar o alcance da definição para não afetar a liberdade de 
expressão –como é o caso da CADH– e posições que ampliam o conceito 
de modo extenso –como ocorre com o CERD– em favor do princípio da não 
discriminação. Por outro lado, o valor desses instrumentos, em cada país, 
dependerá da hierarquia concedida em cada ordem jurídica. Em quaisquer 
dos casos, devemos seguir a análise ao nível nacional. Vejamos então o que 
expressa o direito interno dos países que são objetos da pesquisa.

 
3.3 Direito interno ao nível nacional

Na Argentina não existe uma definição para o discurso de ódio. No entan-
to, existem normas que se referem à questão. O principal instrumento é a 
lei 23.592 sobre atos discriminatórios, sancionada em 1988.13 A norma pe-
naliza com prisão de um mês a três anos para aqueles que “incentivarem 
ou incitarem a perseguição ou ao ódio contra uma pessoa ou grupos de 
pessoas em razão de sua raça, religião, nacionalidade ou ideias políticas”.14 
Por seu lado, a lei 26.485, sobre a proteção integral contra a mulher, de 
2009, estabelece que deve ser considerada violência por uso da mídia 
“toda publicação ou difusão de mensagens e imagens estereotipadas por 
meio de qualquer meio de comunicação de massas, que, de forma direta 
ou indireta, incentive a exploração de mulheres ou de suas imagens, e 
que ofenda, difame, discrimine, desonre, humilhe ou atente contra a digni-
dade das mulheres”.15

O Panamá não conta com leis que, de forma direta, refiram-se ao discur-
so de ódio. Apesar disso, a Lei 82, que tipifica o feminicídio e a violência 
contra a mulher, reafirma que as “mulheres têm direito a uma vida digna, 
livre de violência física e sexual, psicológica e patrimonial, à intimidade, 
a não serem submetidas à tortura ou tratamentos cruéis e degradantes 
e nem a quaisquer formas de discriminação”.16 Por outro lado, a lei 6 
do ano de 2000 estabeleceu a obrigatoriedade de “empregar, em todas 
os livros e textos escolares, a linguagem, conteúdo e ilustrações que con-
tribuam à eliminação de práticas discriminatórias em função do gênero, 
contrárias à igualdade entre homens e mulheres”.17
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Costa Rica também não possui uma norma geral mas, sim, leis específi-
cas focalizadas em determinados âmbitos propícios à difusão do discurso 
de ódio. Por exemplo, a lei para a prevenção e sanção da violência em 
eventos esportivos pune quem “proferir insultos racistas ou que se cons-
tituam em quaisquer outras formas de discriminação contrária à digni-
dade humana ou que incitem ao ódio e à violência contra outros seres 
humanos”.18 Por outro lado, a lei geral de espetáculos públicos, materiais 
audiovisuais e impressos, indica que “não se poderá proibir nem restrin-
gir uma atividade (...) pelas ideias que sustenta, exceto quando a ativida-
de incite à subversão, ao vício, ao crime, ao ódio por razões religiosas, 
raciais ou de nacionalidade”.

19Por último, o Brasil não utilizou a expressão “discurso de ódio” em sua 
legislação; porém, a lei do crime racial penaliza a ação de induzir ou in-
citar à discriminação por motivos de raça, etnia, religião e procedência 
nacional.20 Da mesma forma, esse crime é agravado quando é cometido 
por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qual-
quer natureza. Por outro lado, em 2018, a lei 13.642 deu à Polícia Federal 
a atribuição de investigar os crimes cometidos por meio da rede mundial 
de computadores que difundam conteúdo misógino, que define como 
aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.21

Além da redundância de voltar a incluir o ódio no caso da Argentina e da 
Costa Rica, observamos que estes dois países e o Brasil apresentam di-
ferenças quanto ao objeto da incitação. Na legislação argentina é preciso 
que a ação incite a perseguição contra uma pessoa ou grupo de pessoas. 
A normativa costarriquense menciona a incitação à violência. Finalmente, 
o Brasil considera que a conduta a ser penalizada deve levar à discrimi-
nação. Essas diferenças contrastam com a coincidência no momento de 
determinar as categorias a serem protegidas. Os três países mencionam, 
de forma explícita, a raça, a religião e a nacionalidade. Posteriormente, a 
Argentina e o Brasil sancionaram disposições que abordam, de modo ex-
clusivo, a violência contra a mulher. Nesses casos o conceito é ampliado, 
já que a Argentina penaliza as mensagens e imagens que atentem contra 
as mulheres, ainda que seja de forma indireta. Por seu lado, no Brasil se 
fala não somente de ódio, mas também de aversão às mulheres. Por sua 
parte, o Panamá menciona o direito da mulher de viver uma vida sem 
violência psicológica, o qual poderia ser uma forma de abordar os efeitos 
que determinado tipo de discurso provoque nesse grupo. 
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Em resumo, o exame do direito interno nos permite entender que a di-
versidade terminológica presente nos tratados de direitos humanos não 
é apenas mantida, mas também se expande em nível nacional. Conceitos 
como perseguição ou aversão se somam aos já vistos quando observa-
mos o direito internacional. Porém, talvez, seja tudo uma mera discre-
pância terminológica sem muita relevância, que é finalmente resolvida no 
momento em que os juízes aplicam a lei. Para tal, agora voltaremos nossa 
atenção para a jurisprudência.

 
3.4 Os tribunais

Na Argentina, a jurisprudência interpretou que a ação prevista na lei 
antidiscriminação –incitação ao ódio ou à perseguição– não deve ser en-
tendida como um “comentário isolado de corte discriminatório”, mas sim 
como uma mensagem cujo objetivo é “incentivar, vigorizar, mover ou esti-
mular a perseguição e o ódio”.22 Da mesma forma, os tribunais adotaram 
o teste de perigo verdadeiro e atual para determinar o alcance de um ato 
discriminatório. Portanto, deve-se determinar –de acordo ao contexto das 
expressões emitidas– se estas geraram um risco evidente para a pessoa 
que foi objeto de ações de ódio ou perseguição.23 Tanto no Panamá como 
na Costa Rica, não se detectou jurisprudência sobre o discurso de ódio. 
Neste último país, no entanto, houve referências com relação a enten-
der o discurso de ódio como o conjunto das expressões utilizadas para 
intimidar ou incitar a violência contra determinadas pessoas ou grupos 
em razão de suas características raciais, étnicas, de gênero ou por suas 
crenças religiosas.24

Por seu lado, o Supremo Tribunal Federal do Brasil determinou que, en-
quanto não houver uma lei específica, a lei do crime racial também de-
veria ser aplicada para casos de homofobia e transfobia, ainda que esse 
grupo não esteja mencionado. Para justificar esta postura, o tribunal 
sustentou que o conceito de racismo, resulta, “enquanto manifestação 
de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo 
objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, 
à dominação política (...) daqueles que, por integrarem grupo vulnerável 
(LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de 
hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos 
e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurí-
dico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa 
estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema 
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geral de proteção do direito”.25 Esta decisão foi tomada no exercício de 
um controle de constitucionalidade abstrata e não em um caso de crime 
real. Portanto, resta esperar ainda como essa decisão será implementada.

Embora os exemplos mencionados não esgotem todo o repertório juris-
prudencial sobre o assunto nos países pesquisados, são úteis para che-
gar-se a diversas conclusões.

Em primeiro lugar, nosso desejo de obter maior especificidade choca-se 
com a falta de atenção sobre o assunto por parte dos tribunais. Não há 
um conjunto sistemático de resoluções judiciais que permitam detectar 
qual é a postura sobre o discurso de ódio. O que se encontra são sen-
tenças dispersas que abordam vários aspectos do fenômeno; porém 
–seja em função da brevidade da referência ou pelo isolamento das sen-
tenças– não chegam a conformar uma doutrina estável. 

Em segundo lugar, a diversidade persiste. Por um lado, os tribunais ar-
gentinos se inclinaram por aplicar o teste de perigo verdadeiro e atual. 
Este critério foi utilizado pela jurisprudência americana por muito tempo, 
ainda que tenha sido substituído pelo teste da ação que incita a violência 
de forma imediata. Esta última diretriz parece ser a escolhida na referên-
cia feita pelo tribunal da Costa Rica. Por último, o Brasil avança a uma 
concepção mais ampla que expõe a incidência da discriminação sobre 
os grupos que a sofrem. Deste modo, a relevância é colocada nas con-
sequências prejudiciais para a dignidade que determinados discursos su-
põem para determinados setores.

E, finalmente, os critérios detectados entrariam em tensão com os pa-
drões do sistema interamericano. Com efeito, segundo o Escritório do Re-
lator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), a Convenção sugere que a violência é um 
requisito para qualquer restrição à liberdade de expressão26 que, aparen-
temente, não é consistente com as sentenças da Argentina e do Brasil.

De todos modos, a incerteza está longe de ser dirimida. O conceito do dis-
curso de ódio continua sendo disputado e é objeto de desacordos entre 
os membros de nossas sociedades.
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4. Perspectiva social: aproximações ao discurso  
    de ódio como experiência vivencial

4.1 O discurso como ação comunicativa

Com frequência, o conceito de discurso é associado à transmissão de 
uma mensagem pública; porém, aqui, o abordaremos desde o ponto de 
vista da ação comunicativa. O discurso representa um sistema de ideias 
construído socialmente, por meio de signos e enunciados que podem ser 
expressos em diferentes formas e suportes.27

Então, o discurso é mais do que palavras em suas formas de expressão, 
mas também seu significado. Quando se baseia em um fundamento su-
premacista ou em um sentimento de ódio, consciente ou não em direção 
a outras pessoas, pode trazer associados sérios riscos e consequências.

Perguntar, àqueles que são mais vulneráveis a receber o discurso de ódio, 
sobre o que entendem por esse discurso, e quais características a ele 
atribuem quando este ocorre na internet, é um recurso inestimável para 
entender melhor o funcionamento social dessa prática.

Motivados por essa convicção, fomos ao encontro de ativistas e integran-
tes das comunidades lésbicas dos países em questão. Nesta oportunida-
de, duas razões principais nos motivaram a nelas nos focalizarmos: 

em primeiro lugar, nos incentivou a intenção de contrapor-nos –pelo me-
nos em parte– à histórica invisibilidade cultural com que foram tratadas 
como sujeito e objeto de análise.28 Em segundo lugar, não é possível uma 
abordagem exaustiva do movimento LGBTIQ+29 na extensão deste tra-
balho sem correr-se o risco de passar por alto as especificidades de cada 
setor ou em cair-se em generalizações falazes.

Durante novembro de 2019 e janeiro de 2020, foram realizadas catorze 
entrevistas semiestruturadas nas quais foram narradas experiências pes-
soais e coletivas das seguintes ativistas e integrantes da comunidade lés-
bica da Argentina: Lisa Kerner e Flavia Massenzio; do Brasil: Bruna Bastos, 
Caroline Bastos da Silva, Mônica Benício, Camila Marins, Michele Seixas, 
Kamila Valenti; da Costa Rica: Joselyn Sánchez, Emma Chacón Alvarado 
e Michelle Jones; para finalizar, do Panamá: Lorena Chávez, Lucía Ellis e 
Gretchen Madrigal.30
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Por último, é necessário sublinhar que a análise das reportagens em bus-
ca de significados, traços e especificidades relacionados ao discurso de 
ódio on-line, tanto como sua exposição, aqui, correspondem exclusiva-
mente à Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

 
4.2 O discurso de ódio como prática social: três interpretações

As expressões de aversão ou desprezo são ações humanas. Sua repe-
tição, em um âmbito social, em um tempo e um espaço determinados, as 
converte em uma prática que carregam diferentes sentidos para aqueles/
aquelas que as emitem e para aqueles/aquelas que as recebem.

O discurso de ódio, na qualidade de prática social, encontra sua origem 
e reprodução em assimilações e esquemas hegemônicos de organização 
no âmbito formativo de grupos e indivíduos.31 Em outras palavras, está 
associado a sistemas e relações de poder predominantes, que são subja-
centes às percepções, atitudes e condutas humanas. Examinar as causas 
possíveis, tanto quanto seus efeitos, pode ser muito útil ao pensarmos 
em como prevenir e erradicar seu exercício.

Das entrevistas pode-se extrair pelo menos três interpretações primárias 
ligadas ao discurso de ódio. A seguir, expõe-se cada uma delas em sepa-
rado, para facilitar a exposição; porém, em muitos relatos, surgem em 
simultâneo, como parte do fenômeno. 

 X Como instrumento de hierarquização machista

Considerando o que foi dito acima, não resulta estranho sublinhar que 
a maioria das entrevistadas problematizou a opressão e a exclusão das 
lésbicas nos diferentes âmbitos da sociedade, considerando especialmen-
te um sistema hegemônico de organização social, político e econômico, 
que estrutura as relações de poder e que poderia ser denominado como 
cis-heteropatriarcado.32

Este conceito refere-se à combinação de pelo menos três elementos atri-
buídos nas entrevistas e que poderíamos expor, de modo simplificado, da 
seguinte forma:
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O termo “patriarcado” foi utilizado em referência à estrutura de poder 
que institucionaliza a superioridade sexista dos homens sobre as mulhe-
res, valendo-se, para tal, de uma lógica de pensamento binária e hierar-
quizada. O homem é alçado como parâmetro da humanidade, ao mesmo 
tempo em que se justifica a subordinação e opressão das mulheres de 
acordo a pretensos papéis naturais, estabelecidos de forma ficcional des-
de as diferenças biológicas dos sexos e a ocultação do gênero como uma 
construção social. O prefixo “cis” faz alusão ao conceito de cisgênero, com 
o qual se denomina a coincidência entre a identidade de gênero autoper-
cebida por uma pessoa e o sexo biológico que recebe por nascimento. 
Esse evento fortuito assume um caráter imperativo em um sistema que 
não gera discordância. Dessa forma, a suposta ordem natural de gênero 
estabelece a ideia de complementaridade entre o feminino e o masculino, 
que reconhece a heterossexualidade como a única expressão válida de 
desejos e relações afetivas por sexo, tornando-a uma norma.

Nesse sistema hegemônico, estruturam-se relações assimétricas de poder 
que permeiam a configuração do mundo externo e interno das pessoas, 
sustentadas por parâmetros de normalidade e exclusão que dominam 
corpos, identidades e subjetividades. 

Aqueles que não cumprem ou não se adaptam às regras de subordinação 
estabelecidas são percebidos como sujeitos anômalos e desviados a se-
rem disciplinados. Ergue-se uma corrente de disciplina que permite o 
aparecimento de manifestações de aversão e até ódio contra as lésbicas. 
O lesbianismo, como expressão da sexualidade feminina, desestabiliza os 
fundamentos da cultura machista, representando uma rejeição dos pa-
péis de gênero que lhes são atribuídos. Ao mesmo tempo, como identida-
de política, põe a nu as relações de poder e estruturas de dominação nas 
quais se encontra inscrito, ao promover sua transformação. 

Nesse âmbito estabelece-se o testemunho de várias das defensoras e 
integrantes da comunidade que, na luta pelos direitos humanos das lésbi-
cas, fazem de sua visibilização pública um modo de posicionamento políti-
co. Assim, a primeira assimilação do discurso de ódio surge como práticas 
culturais que promovem a hierarquização machista, independentemente 
de que seus emissores sejam ou não conscientes disso.
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“Para mim é muito importante nomear as coisas, meu posicionamento político 
é como lésbica [...] para mim é muito importante assumir-me como lésbica 
em todos os espaços nos quais eu participo [...] desde que eu saí do armário, 
sempre fui uma lésbica muito visível [...] porque estou constantemente me 
posicionando politicamente, [...] então sim, aconteceu comigo isso do discurso 
de ódio pelo mesmo motivo, porque nas minhas redes (sociais) eu sou como 
sou em qualquer espaço.” (J. Sánchez, comunicação pessoal, 21-11-2019).

 X Como mensagem ou expressão discriminatória

A discriminação pode ser definida como uma prática social de exclusão 
para com diferenças reais ou percebidas de indivíduos e grupos em 
função do preconceito. Em grandes traços, significa outorgar um 
tratamento desvantajoso a outro ou outros, devido a uma ou mais 
características que não são aceitáveis para aquele que discrimina.33

Conforme o mencionado na seção anterior, os parâmetros de normalidade e 
exclusão que regulam a aceitação social das diferenças, estão presentes não 
somente no sistema cis-heteropatriarcal, mas também em outros sistemas 
de organização do poder de caráter opressivo como o racismo. A existência 
de diversos sistemas simultâneos explica as frequentes situações nas quais 
aquele que se desempenha como agente discriminador, em determinados 
espaços, aparece como um ente discriminado em outros. Essa dinâmica 
redunda na consolidação de percepções e hábitos que, com frequência, não 
são assumidos como portadores de um sentido discriminatório.34 

“As manifestações preconceituosas, racistas e segregadoras apelam à 
questão moral e religiosa como uma forma de dizer que há um erro nos 
comportamentos e corpos que não reproduzem o padrão. Porém, por 
outro lado, vejo que inclusive aqueles que são afetados pelos mesmos 
preconceitos de racismo e segregação também estabelecem diálogos de 
ódio e intolerância. Sinto que as redes (sociais) são grandes campos de 
guerra.” (C. Bastos da Silva, comunicação pessoal, 03-12-2019)
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O agente discriminador interioriza subjetivamente as diferenças como 
anomalias de ordem natural e perde de vista seu caráter social. Mediante 
a discriminação e o desprezo, transforma as diferenças em estigmas 
socioculturais que definem as pessoas de forma estrutural e, muitas 
vezes, de forma permanente. 

 
“Se as pessoas LGBT crescessem em uma sociedade na qual fossem 
aceitas, a brecha da desigualdade seria reduzida ao mínimo. As pessoas 
LGBT não teriam tantos problemas de saúde mental e em vários aspectos 
mais. Isso ocorre não somente na questão dos homossexuais, porém 
também na das mulheres. Porque há mulheres que não se casam, porque 
não têm filhos e uma grande quantidade de pressões sociais que são 
convertidas em discursos de ódio porque não entram dentro de um 
padrão.” (G. Madrigal, comunicação pessoal, 10-02-20)

Neste ponto é importante ressaltar que, nos testemunhos aos quais 
pode-se atribuir sentido discriminatório ao discurso de ódio, faz-se 
referência a diferentes pretextos de discriminação que, em determinadas 
ocasiões, surgem de forma simultânea.

 
  
“Somos muito cuidadosas com a internet, há discursos de ódio por 
orientação sexual, mas os piores ataques continuam sendo racistas, que 
são muito mais comuns. A lesbofobia é muito poderosa na internet, mas 
o racismo continua sendo o principal motor do ódio. Quando damos 
visibilidade à imagem da lésbica negra, muitas pessoas o questionam, 
as mulheres como classe, como lésbicas e esta homogeneidade que as 
pessoas gostam de predicar.” (B. Bastos, comunicação pessoal, 28-11-2019) 

 
 
Deste modo, torna-se insuficiente pensar nos conteúdos discriminatórios 
somente a partir de um ou mais pretextos. A discriminação múltipla é 
um tipo particular deste fenômeno que é produzido na intersecção de 
opressões diversas e não uma simples soma de fatores.35 
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 X Como exercício de violência simbólica

Esta terceira e última interpretação que é obtida dos relatos poderia 
passar quase inadvertida, já que pode ser considerada como parte das 
duas anteriores. No entanto, é chamativo que algumas entrevistadas 
tenham assimilado o discurso de ódio como uma conduta que, no 
mínimo, é dirigida a lesar a dignidade das pessoas, com o objetivo de 
comunicar uma mensagem de subordinação.

A relação que existe entre o discurso e o mundo que parecem 
representar é possível por sua característica simbólica. Portanto, a 
violência exercida nessa mediação social compartilha seu caráter e pode 
ser chamada de violência simbólica.36

Trata-se da imposição, por parte de seus emissores, de uma cosmovisão, 
com papéis sociais, categorias cognitivas e estruturas mentais específicas. 
Este tipo de violência pode ser identificado na difusão de padrões 
estereotipados, valores, ícones ou signos que transmitem e reproduzem 
dominação, desigualdade e discriminação nas relações sociais.37 
 
A violência presente nos discursos de ódio, motivados pelo preconceito, 
muitas vezes por sua aptidão simbólica, mostra-se como a pré-condição 
que habilita o exercício dos demais tipos de violência.

Em um sentido similar e ao mesmo tempo diferente, a Corte IDH indica 
que uma das formas mais extremas da discriminação contra as pessoas 
LGBTIQ+ é a materializada em situações de violência.38 Ainda que se 
possa interpretar que a Corte estava se referindo à violência física como 
violência, caberia perguntar sobre seu tipo simbólico. 

Além disso, tanto a Corte IDH como algumas das entrevistadas parecem 
concordar em que os discursos de ódio, com frequência, estabelecem 
corredores simbólicos pelos quais trafegam os crimes de ódio.39

 
“Se há violência sexual contra uma mulher lésbica porque acreditam 
que violando-a ela vai se tornar heterossexual, então que essa violação 
tenha um agravante porque há um delito de ódio, que tem a ver com 
todo esse discurso por trás de dizer que as mulheres só precisam 
de pênis.” (E. Chacón Alvarado, comunicação pessoal, 22-11-2019) 
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4.3 Outras características associadas ao discurso de ódio

Dos relatos proporcionados pelas entrevistadas, e para além do sentido 
que se atribua ao discurso de ódio on-line, é possível detectar-se a primeira 
característica comum atribuída ao fenômeno: sua heterogeneidade.

O discurso de ódio é apresentado como um fenômeno não homogêneo 
que varia de acordo a determinados indicadores: quem são seus 
emissores e receptores, o tipo de prejuízo potencial ou real que produz, o 
âmbito no qual tem lugar e o contexto no qual se desenvolve. 

 
“Também existem níveis de discurso de ódio, é verdade, porque se eles dizem 
assim “ei, que porcaria” pega leve, um salmo é irritante ... leve, mas se você 
disser “vê se morre, você não deveria existir, você não deveria ter direitos…” 
Assim, quando já começa a subir o tom, então acho que isso já é um discurso de 
ódio grave, elaborado, pensado.” (M. Jones, comunicação pessoal, 6-11-2019)

 
Parece ser tão heterogêneo que que pelo menos a metade das entrevistadas 
associou o discurso de ódio on-line com outros fenômenos digitais, tais 
como o bullying, o assédio, a usurpação da identidade e as ameaças.

Ao indagar-se sobre os recursos jurídicos e institucionais dos quais 
dispõem para defender-se, combater e eliminar os discursos de 
ódio on-line, aparece a segunda característica comum: o contexto 
da desigualdade ao acesso à justiça e no reconhecimento jurídico e 
institucional das pessoas LGBTIQ+ em geral.

Indicaremos, a grandes traços, que apesar dos diferentes níveis de 
avanços em cada país:  

• ainda existe um vazio legal –por inexistência ou desatualização- 
em matéria de prevenção e erradicação contra quaisquer tipos de 
discriminação em geral, e/ou que inclua a população LGBTIQ+ em 
especial.

• a não adoção ou a adoção parcial de uma perspectiva de 
gênero interseccional e diversidade para a produção jurídica e o 
funcionamento das instituições públicas.
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• com frequência, aqueles que defendem os direitos da população 
LGBTIQ+ não dispõem de recursos econômicos e humanos, tanto 
ao nível pessoal como coletivo, para enfrentar complexos processos 
burocráticos de denúncias judiciais ou administrativas. 
 

 
“... temos um problema que é a questão da linguagem, que é sexista e não 
inclusivo; tudo, ou quase tudo, está escrito em masculino, então há mil 
interpretações. Agora não podemos deixar de levar em consideração que 
somos mulheres; portanto, somos vistas como isso, como mulheres, há 
uma invisibilização do ser lésbica porque, bom, tem sua origem desde a 
questão patriarcal e machista [...] Então partimos desse ponto, e então as 
leis estão concebidas a partir da heteronormativa.” (E. Chacón Alvarado, 
comunicação pessoal, 22-11-2019) 

Esta segunda característica poderia explicar por que, apesar de que a 
maioria das entrevistadas identificaram ocasiões nas quais elas, suas 
organizações de referência ou alguém que conhecem sofreram aquilo 
que consideram como sendo discursos de ódio on-line, não tenham 
realizado as respectivas denúncias judiciais ou administrativas.

 
4.4. Experiência nas redes sociais 

Ao consultar as referidas entrevistadas se elas ou o grupo do qual fazem 
parte foram alvos, de forma direta, daquilo que consideram como discurso 
de ódio on-line, as respostas variam. Em sua maioria, nos oferecem suas 
experiências nas redes sociais: Facebook é a mais utilizada por elas, 
seguindo-se Twitter e Instagram. Enfatizam que, atualmente, a utilização 
desse tipo de plataformas faz, de modo inevitável, parte de seu ativismo.

Ainda que a utilização das redes sociais não substitui o ativismo de base 
e as ações presenciais, é percebida como um complemento que contribui 
com inúmeros benefícios. O alcance e a velocidade de difusão de 
conteúdos, convocatórias e atividades permite-lhes chegar a diferentes 
tipos de público e receber interações, muitas vezes respeitosas e, outras, 
nem tanto.
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A bolha algorítmica

Sabe-se muito bem que essas plataformas utilizam algoritmos que 
selecionam e filtram os conteúdos aos quais os usuários acessam, em 
base à presunção de suas interações como preferências; isso cria uma 
bolha algorítmica que parece apresentar um duplo efeito. As entrevistas 
destacam que, por um lado, é possível criar comunidades entre perfis 
que interagem de modo afim e construtivo, oferecendo uma espécie de 
proteção contra ataques e agressões virtuais. Ao mesmo tempo, pode 
exacerbar a polarização daqueles usuários que estão em desacordo 
com os conteúdos.

 
 
“Não recebemos ataques nas páginas, só mensagens de elogio e estímulo. 
Acredito que isso é porque a página ainda é pequena e tem “curtidas” 
de lésbicas. Porém, conheço páginas maiores que sofrem ataques e 
recebem propostas sexuais inapropriadas. Nem mesmo em minha página 
pessoal [...] minha impressão é que tanto as redes coletivas, assim como 
as minhas, estão dentro da bolha (algorítmica) e é por isso que não há 
mensagens de ódio.” (K. Valenti, comunicação pessoal, 28-11-2019)

Os algoritmos a partir dos quais são geradas as mencionadas bolhas 
são elementos centrais no modelo de negócio de internet e sobre cujo 
funcionamento pouco se sabe.

 
Contas pessoais versus contas institucionais

A maioria dos relatos está dividida entre as experiências de uso de 
contas pessoais e as que pertencem aos seus grupos ou organizações 
de referência. De acordo com alguns deles, a maioria das vezes em que 
receberam de forma direta o que constitui, na sua opinião, um discurso 
de ódio, foi por meio de mensagens diretas ou interações em conteúdos 
publicados nas suas contas pessoais.  Diante dessas situações, suas reações 
não foram unânimes: em algumas ocasiões eliminaram e/ou bloquearam o 
usuário que as proporcionou e, em outras, preferiram não fazê-lo.
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As contas institucionais teriam recebido, em geral, menos mensagens de 
desprezo. As experiências comentadas em relação a esse tipo de perfis 
são divididas entre aquelas que aconteceram por meio de mensagens 
diretas e aquelas que se deram em forma explícita nas interações dos 
conteúdos publicados. Pelo menos em três testemunhos mencionou-se 
que boa parte das mensagens privadas que receberam estavam ligadas a 
propostas sexuais por parte de homens e casais heterossexuais. Esse tipo 
de conteúdos também foi interpretado como discurso de ódio lesbofóbico.

Cuando los mensajes de aversión se formularon de manera pública en 
los perfiles institucionales las reacciones tampoco fueron unánimes. Sin 
embargo, primó la decisión de no eliminar ni el contenido agresivo ni a la 
cuenta que lo propinó para evitar que el ataque se intensificará. En algunos 
casos se tendió a delegar en usuarios afines la generación de interacciones 
positivas que contrarresten al ataque, mientras que en otros casos se 
convocó a organizaciones y activistas allegadas a que lo hicieran desde sus 
perfiles. En otras ocasiones solo se ignoró este tipo de contenidos.

 
Os meios de comunicação nas redes sociais

Pelo menos em três entrevistas mencionou-se que aquilo que é 
entendido como discurso de ódio surge, especialmente, nas interações 
que outros usuários têm com conteúdos publicados e difundidos 
por meios de comunicação ou jornalísticos nas redes sociais. Seja 
porque ofereceram uma reportagem ou porque foram mencionadas, 
enquanto figuras públicas, quando esses conteúdos jornalísticos 
chegaram às plataformas sociais na internet, motivaram reações 
negativas inesperadas, o que lhes chamou a atenção. Por outro lado, 
mencionaram que, quando se depararam nas redes sociais com ações 
de outros usuários que elas perceberam como discurso de ódio, em sua 
maioria tiveram lugar nas interações das notícias ou conteúdos LGBTIQ+ 
difundidos por meios informativos on-line. 

 
Mecanismos de informes e aplicação de filtros das redes sociais

Algumas entrevistadas comentaram que, quando se encontraram nas 
redes sociais com conteúdos, interações ou perfis de terceiros que, na 
sua opinião, incitavam o ódio, recorreram à utilização dos mecanismos 
de denúncia ou informe disponíveis nas plataformas.
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As experiências com o uso dessas ferramentas vão da frustração ao 
sucesso, inclinando-se mais para a primeira. Em geral, expressaram um 
grande desconcerto sobre os critérios com os quais são implementadas 
as revisões dos conteúdos denunciados por parte das plataformas.

 
 
“Fizemos denúncias massivas e não adianta nada [...] às vezes os 
discursos são sutis e, às vezes, as respostas são muito culturais; então 
não sei quem eles têm como revisores, mas acho que as vezes eles 
não entendem a situação que realmente está acontecendo, então não 
podem realmente julgar e controlar adequadamente as denúncias 
que vão chegando.” (M. Jones, comunicação pessoal, 06-11-2019)

 
 

”...eu percebi que isso (mecanismo de denúncia de conteúdos) funciona por 
acumulação; então, quando recebem vários informes, eles revisam. Quanto 
mais informes eles recebem, mais rápido eles revisam; porém, tivemos 
casos satisfatórios nos quais fecharam ou suspenderam as contas de várias 
pessoas, principalmente de fundamentalistas. Fundamentalistas religiosos 
que têm um discurso de ódio muito forte e que também têm muitos 
seguidores, uma pena.” (G. Madrigal, comunicação pessoal, 10-02-2020)

 
 
 
Ativistas e integrantes da comunidade lésbica do Brasil expressaram 
reservas sobre a aplicação das soluções automatizadas por parte das 
plataformas, com as quais são bloqueados –por meio do uso de filtros– os 
conteúdos considerados ofensivos. Referem-se particularmente ao uso 
da palavra sapatão, que -apesar de que muitas vezes pode conter uma 
carga pejorativa- é um termo que está em disputa por sua reapropriação 
cultural por parte da agrupação lésbica, associando-a a um sentido 
positivo. A aplicação dos filtros frustra esse processo de reapropriação.

 
O papel dos usuários trolls ou haters

Outro ponto em comum que surge das entrevistas, em relação ao conside-
rados discursos de ódio nas redes sociais, é a figura dos trolls ou haters.
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Este tipo de usuários falsos oculta sua identidade real e utilizam suas 
contas para gerar constantes interações conflitivas e muitas vezes 
ofensivas em múltiplos formatos. Longe de proporcionar debates ou 
diálogos, as interações geradas por trolls ou haters podem ser altamente 
incômodas ou prejudiciais. O fato de que um mesmo usuário troll 
possa ter várias contas torna muito difícil sua erradicação dos fóruns e 
conteúdos públicos, fazendo com que sua presença seja naturalizada.

A existência de esse tipo de usuários denominados trolls e a viralização 
de conteúdos torna muito difícil, para aqueles que se sentem afetados 
por eles, poder determinar quem são os responsáveis.

Essa problemática se inscreve em um debate atual e muito mais amplo 
em torno à determinação de responsabilidades por conteúdos nas redes 
sociais e na internet, o que nos convida a pensar sobre o papel dos 
intermediários para além daquele dos usuários.

 
Responsabilidade dos usuários de redes sociais

O relato de uma das entrevistadas se destaca ao colocar em evidência 
o papel daqueles usuários que não criam conteúdo discriminatório ou 
que se sentem afetados por tais agressões, mas que simplesmente o 
difundem de forma inconsequente. Foi Mônica Benício, companheira de 
Marielle Franco, quem ofereceu essa observação.40  
 
Marielle Franco era vereadora no Rio de Janeiro e militava pelos direitos 
humanos, especialmente os das mulheres negras que moram nas 
favelas. Foi assassinada em 14 de março de 2018, quatro dias depois de 
denunciar integrantes do 41° Batalhão da Polícia Militar por abuso de 
autoridade contra os moradores da favela Acari e opor-se à intervenção 
militar da área pela segurança do Rio. 

A partir de então, Mônica se transformou em uma figura pública, levando 
pelo mundo a campanha “Justiça para Marielle”, apoiada pela rede 
internacional da comunidade LGBTIQ+ e, especialmente, pelas lésbicas. 

A entrevistada comenta que o uso de suas redes sociais está, em sua 
maioria, ligado à busca da verdade e da justiça para sua companheira, mas 
também ligado ao ativismo lésbico, à atualidade política e a questões raciais 
e de gênero. Afirma que, antes do assassinato, Marielle já era uma figura 
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pública e que a relação que tiveram também o foi. Nas redes sociais de 
ambas, lembra-se de ter recebido somente mensagens de elogio e estímulo. 

No entanto, das experiências nas redes sociais que Mônica narra que 
tiveram lugar após o violento episódio, uma em especial lhe pareceu 
chamativa e impactante. Conta que, quando tornou-se moda que as 
pessoas compartilhassem, nas redes sociais, fotos de uma década atrás 
para compará-las com a atualidade, um usuário fez um meme com as 
fotos de Marielle e a de um cadáver em decomposição.41 Apesar de não 
compreender por que alguém perderia tempo em fazer algo assim, 
reflexiona sobre o enorme potencial de dano que esta ação teve para 
qualquer pessoa que amasse Marielle e a visse.

De acordo com a entrevistada, a maioria das pessoas não pensa na 
responsabilidade de suas ações na internet nem nas consequências de 
compartilhar essa classe de material. Ela se refere especialmente a quando 
alguém lhe enviou o meme sem deter-se a refletir, antes de o fazer, sobre o 
alcance e as consequências; Mônica conta que ter recebido esse conteúdo 
a levou a um lugar extremamente ruim. Teve que tomar calmantes para 
poder superá-lo (e por sua mente passou até mesmo a possibilidade de 
suicídio), mas conseguiu recuperar-se graças ao apoio de seus amigos e 
amigas. É por isso que ressalta o caráter de seriedade que envolve este 
tipo de ações.

 
4.5 Regulamentar o discurso de ódio (on-line): sim ou não?

Por último, repassemos –em linhas gerais– algumas das considerações 
que as entrevistadas tiveram com relação à possibilidade de regular o dis-
curso de ódio on-line: 

• No caso do Panamá e da Costa Rica as entrevistadas mostram-se, em 
sua maioria, favoráveis à sua sanção, ainda que não haja um acordo na 
forma em que este deva ocorrer: se através da criação de uma norma 
específica ou por meio da criação de agravantes a delitos existentes 
na lei penal nacional. O que está subjacente é o consenso de que 
sua sanção não resolveria o problema de fundo. Isso só poderia ser 
garantido com uma melhor educação que incorpore uma perspectiva 
inclusiva de direitos humanos.  
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• Na Argentina, a Dra. Flavia Massenzio, coordenadora da Advocacia 
LGBT da Cidade Autônoma de Buenos Aires e presidenta da Federação 
Argentina de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans (FALGBT),42 ressaltou 
a necessidade da atualização da lei nacional de Atos Discriminatórios 
de 1988, seguindo o exemplo da lei 5.261 da Cidade de Buenos Aires 
(2015).43 Ainda que não exista referência expressa à internet, a lei 
Contra a Discriminação da cidade estabeleceu a possibilidade de 
sancionar esses atos, incorporando, também, à sentença, medidas de 
sensibilização, capacitação e conscientização. Por outro lado, estabelece 
também um conjunto de ferramentas para trabalhar a partir de uma 
abordagem integral da discriminação. 
 
As queixas que a Advocacia LGBT de Buenos Aires recebe, desse tipo, 
são denunciadas ante o Ministério Público Fiscal da jurisdição, que 
possui uma unidade especializada em delitos cibernéticos. Por outro 
lado, também menciona que o Instituto Nacional contra a Discriminação, 
Xenofobia e Racismo (INADI) possui um Observatório de Internet que 
recebe reclamações sobre mensagens de ódio no âmbito digital. 

• No Brasil, o Supremo Tribunal Federal criminalizou, em 2019, a 
fobia LGBTIQ+ com base na mesma lei da luta contra o racismo. As 
considerações das entrevistadas parecem dirigir-se em uma mesma 
direção. 
 
Por um lado, relativiza-se o medo ao castigo –ou efeito dissuasivo– 
para os agressores, quando mesmo o presidente, eleito de forma 
democrática, mostrou-se de acordo com esses ataques.  
 
Por outra parte, ainda resta resolver como será instrumentalizada, 
e isso gera que várias entrevistadas, que se expressam a favor da 
criminalização da fobia LGBTIQ+, duvidem sobre a eficácia de seu 
funcionamento em uma sociedade e, acima de tudo, em um sistema 
judicial nos quais prima o racismo estrutural. Mais uma vez, aparece 
nas entrevistas que leis e políticas públicas, destinadas a melhorar a 
qualidade de vida e aumentar as oportunidades de acesso a diferentes 
áreas da sociedade das populações LGBTIQ+, deveriam ser inscritas 
em uma estrutura geral de educação sexual integral e o ensino dos 
direitos humanos.  
 
Em particular, destaca-se a utilidade de incorporar instrução civil em 
plataformas on-line para promover a responsabilidade social por seu 
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uso. Um fortalecimento adicional do Marco Civil da Internet, que trata da 
proteção de dados pessoais e do controle social de algoritmos.44 Não só 
representaria um avanço contra as agressões e formas de discriminação 
que ali possam ocorrer, mas também na consolidação democrática para 
a região.  

 
5. Conclusões gerais

Os países da América Latina e Caribe ainda se encontram em vias de 
consolidação democrática. A atenção ao fenômeno dos discursos de ódio 
e suas causas é uma das tarefas a serem cumpridas e, assim, estabelecer 
as bases de um desenvolvimento integral que articule de modo apropriado 
as formas civilizadas de convivência e da construção da cidadania no seu 
sentido mais amploo. 

Este informe, em especial, nos permite contribuir com as seguintes observações:

• As leis da nossa região exibem diversos critérios e terminologias para 
definir o discurso de ódio. Dessa maneira, não há uma pauta uniforme 
que nos permita estabelecer, com certeza, quais condutas, do ponto de 
vista jurídico, entram na definição e quais não. Diante de tal variedade, o 
sistema interamericano pode servir de orientação; porém, seu alcance é 
limitado, já que até o momento não existem casos judiciais onde a Corte 
IDH tenha abordado esse assunto de forma direta.

• Um ponto de partida para especificar o conteúdo do discurso de ódio é 
separar os diferentes pressupostos que podem ser incluídos na mesma 
categoria. Distinguir se a pessoa afetada é uma pessoa privada ou uma 
figura pública; identificar se o discurso mencionou ou é direcionado 
a uma pessoa em particular ou foi expresso de uma maneira geral; 
verificar se a mensagem foi emitida no âmbito de uma questão de 
interesse público ou como parte de um ataque específico, entre outros, 
nos permitirá debater sob uma estrutura comum de entendimento.

• Não é, necessariamente, uma má notícia que o conceito do discurso de 
ódio seja tão controverso. É um reflexo dos desacordos razoáveis que 
temos, como membros de uma sociedade. Portanto, o objetivo deve 
ser assegurar a máxima legitimidade possível das decisões, por meio 
de uma deliberação que envolva todos os setores afetados. Ao mesmo 
tempo, o debate deveria ajudar a região a desenvolver sua própria 
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concepção de discurso de ódio –e suas formas de lidar com ele– que não 
estejam sujeitas, exclusivamente, a visões de outras partes do mundo.

• Deve-se promover um maior diálogo entre organizações de direitos 
humanos e grupos afetados por episódios de incitação ao ódio. A 
discussão sobre o assunto é sensível porque podem entrar em conflito 
valores –tais como liberdade de expressão ou consciência, igualdade e 
não discriminação– que são igualmente importantes para nós. Dessa 
forma, o trabalho conjunto entre as entidades que defendem esses 
direitos é essencial para produzir soluções que tentem harmonizar os 
diferentes interesses em jogo.

• Os discursos de ódio foram interpretados nas entrevistas como 
instrumentos de normalização e opressão que promovem relações 
desiguais de poder e, também, como atos discriminatórios e como 
exercício de violência simbólica. Para seu tratamento, é favorável refletir 
sobre os sistemas de distribuição de poder nos quais estão inseridos. 

• Foi atribuído, aos discursos de ódio, um caráter heterogêneo que varia 
de acordo aos seus emissores e receptores; o prejuízo real ou potencial 
que produzem; o meio pelo qual são difundidos e seu contexto, entre 
outros fatores. Esta heterogeneidade propõe que reflitamos sobre a 
especificidade do discurso de ódio em relação a outros fenômenos tais 
como o bullying, as ameaças e a usurpação da identidade digital.

• Atender o fenômeno dos discursos de ódio requer problematizar o 
contexto de desigualdade no acesso à justiça e do reconhecimento 
jurídico e institucional das pessoas e grupos que têm sido 
vulnerados historicamente.

• As empresas de internet devem ser envolvidas nas discussões, 
com o fim de propiciar um ambiente seguro de participação para 
as comunidades mais vulneráveis. E, ao mesmo tempo, devem 
incrementar a prestação de contas sobre os algoritmos e as lógicas de 
funcionamento em suas plataformas e produtos.

• As regulamentações, para serem eficazes, não devem ser abordadas 
desde uma perspectiva punitiva. Em troca, aparece como necessária 
a confluência de múltiplas perspectivas, que forneçam soluções 
engenhosas e convergentes para reduzir a influência de tais expressões.
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• A educação popular comunitária deve ser uma ferramenta de 
transformação, utilizada para a prevenção do discurso de ódio e 
não somente para falar de paliativos ou de castigo, mas sim abordar 
-com igualdade de importância– a valorização do reconhecimento da 
diversidade das identidades, tanto de gênero, como de raça, classe e de 
orientação sexual.

 
A luta contra a desigualdade social, da qual fazem parte os discursos de 
ódio on-line, deve ocorrer em todo o tecido social de uma comunidade. 
Deve realizar-se em todos os espaços nos quais é produzido o significado e 
o sentido das práticas individuais e coletivas. Envolve desgastar as imagens 
sociais que as credenciaram, sustentaram e promoveram ao longo do 
tempo. Mas, acima de tudo, implica no reconhecimento franco de que o 
discurso de ódio atinge grande parte das sociedades, como condição prévia 
essencial para sua reforma.
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