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Resumo 

Tendo em vista que o racismo está presente em várias 
esferas do nosso dia a dia, este trabalho tem por 
finalidade analisar o racismo presente em discursos 
produzidos nas redes sociais, mais especificamente no 
Twitter. Utilizaremos como corpus os comentários que 
foram feitos em uma matéria intitulada “10 expressões 
racistas que deveríamos retirar do nosso vocabulário” 
que foi publicada pela jornalista Natália Eiras. Para a 
realização da pesquisa fizemos o uso das metodologias 
quantitativas, qualitativas e netnográficas. A análise foi 
realizada à luz da Análise Crítica do Discurso baseada 
nos pressuposto de Teun. A. Van Dijk (2005,2008). Os 
resultados apontam que a matéria recebeu cerca de 530 
comentários, para nossa análise selecionamos 50 
comentários e identificamos 36 comentários negativos e 
14 comentários positivos, a partir disso observamos                                                                                                               
que apesar de o racismo estar presente explicitamente 
nas mídias digitais, mais especificamente na rede social 
Twitter grande parte dos internautas ainda tenta negar 
sua existência. 

Introdução 

Considerando que o período da escravidão deixou 
diversas marcas na nossa sociedade sendo a principal 
delas o racismo, e considerando, de acordo com Van 
Dijk (2008), que o racismo não é inato, ou seja, é 
aprendido através da convivência em sociedade, ele 
acontece nas diversas esferas sociais pelas quais 
circulamos e dentre as principais delas temos as mídias 
digitais, que atualmente se tornaram um dos principais 
meios de propagação de discursos racistas, por isso 
nessa pesquisa iremos analisar como o racismo está 
presente na rede social Twitter, a partir da análise dos 
comentários que foram feitos na postagem de uma 
matéria intitulada “10 expressões racistas que 
deveríamos retirar do nosso vocabulário”, para a 
realização das analises iremos utilizar os pressupostos 
da Análise Crítica do Discurso segundo Teun. A Van Dijk 
(2005,2008), assim como as contribuições de outros 
autores. 

Material e Métodos 

Para a realização dessa pesquisa fizemos o uso das 
metodologias netnográficas, quantitativas e qualitativas 
de modo que uma complemente a outra. Utilizamos a 
netnografia para a coleta de dados por se consistir em 
uma metodologia que vai observar a interação entre as 
pessoas mediada por um computador, o método análise 
de redes sociais nos permite, segundo Kozinets (2014), 
observar as relações e padrões que estão sendo 
manifestados pelos internautas nas comunidades online, 

para a organização dos dados utilizamos o método 
quantitativo, pois fizemos a contagem dos comentários 
separando-os por argumentos, já a metodologia 
qualitativa foi utilizada na análise dos comentários. 

Resultados e Discussão 

Com a realização da pesquisa identificamos que a 
postagem no Twitter recebeu cerca de 530 comentários 
e dentre esses comentários selecionamos 50 para serem 
analisados, desses 50 comentários encontramos 36 
negativos e 14 comentários positivos, sendo eles:  
Tabela 1. Comentários Negativos separados por argumentos 

Argumentos Número de Comentários 

Negação do Racismo 6 
Apropriação Cultural 5 
Estereótipo Negro 2 
Identidade 3 
Minimização do Racismo 10 
Mito da Democracia Racial 3 
Racismo Reverso 4 
Reprodução do Racismo 3 

 
Tabela 2. Comentários Positivos separados por argumentos  

Argumentos Número de Comentários 

Exemplos de outras expressões 
racistas 

2 

Não custa nada mudar 6 
Identidade 2 
Valorização do Racismo 2 
Racismo Enraizado 2 

Conclusão ou Conclusões 

A partir das análises observamos que grande parte dos 
comentaristas foram contra a matéria e negaram a 
existência do racismo através de ofensas, xingamentos e 
palavrões, há aqueles que procuraram dar outras 
explicações para as expressões apresentadas na 
matéria tirando toda a conotação racista das expressões, 
mais uma vez negando a existência do racismo no Brasil, 
foram poucos os internautas que concordaram com o 
conteúdo apresentado na matéria. Com isso pudemos 
observar que muitos internautas ainda creem que o 
racismo não existe no Brasil. 
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