
Crimes contra os 
direitos humanos na 
internet? Denuncie!

Ao constatar uma 
ofensa a terceiros, um 
grupo social ou 
minoria é importante 
reportar o conteúdo 
automaticamente 
como abuso direta-
mente pelo canal de 
recebimento de 
denúncias da rede 
social em questão, 
onde também deve ser 
vericado o procedi-

mento correto a 
ser adotado

“Se prepara Lola. 

Vai ter o mesmo fim da 

macaquinha do RJ” e “A 

morte é algo muito bom 

para Dolores. Ela deve 
sofrer”

A universitária postou em 
seu Twitter a seguinte 

mensagem: “Nordestisno 
(sic) não é gente. Faça um 

favor a SP: mate um 
nordestino afogado!”. 

No Facebook Tais Araújo 

recebeu diversos 

comentários chamando-a 

de “macaca”, “criola”, 

“cabelo de esfregão”, 

entre outras ofensas.
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INTOLERÂNCIA NAS REDES
Quando as postagens tornam-se crimes

DISCURSOS DE ÓDIO – TIPOS E EXEMPLOS

Como incentivar a gentileza na internet?
“Adotar uma linguagem menos 
agressiva e mais assertiva, abrindo 
espaço para uma discussão mais 
pluralizada e menos excludente. 
Sabotando e inclusive denunciando 
postagem negativas. No lugar de dar 
ibope e responder ódio com ódio, 
denuncie esse tipo de postagem.” 
-Psicóloga clínica Stephanie 
Mascarenhas

“Netiqueta”:
boas práticas online

“Algo que procuro fazer é colocar 
fonte em tudo que cito, checar as 
fontes. Ajudaria também colocar-se 
no lugar do outro, desenvolver 
empatia. Desenvolvendo empatia, 
por consequência, desenvolve-se 
gentileza. Não reproduzir alguns 
comportamentos odiosos e raivosos” 
Doutorando e mestre em ciência 
política pela USP, Rafael Moreira

“Não adianta partir para o embate. Existe até uma máxima 
entre os especialistas de social media que é ‘não alimente os 
trolls’, que significa que você, ao travar uma discussão, muitas 
vezes está fortalecendo aquele interlocutor carente de atenção. 
Por isso, as intervenções devem ser precisas: contrapor o 
discurso de ódio com dados e informações que realmente o 
desconstruam. Também gostamos de despertar empatia, 
mostrando histórias positivas ou que sensibilizem as pessoas” 
Jornalista, diretora da Nova/sb e coordenadora geral do 
projeto Comunica que Muda, Bia Pereira

Canais de recebimento 
de denúncias

ONG Safernet Brasil:
www.safernet.org.br

Polícia Federal: 
www.pf.gov.br/

Ministério Público Federal ou 
Estadual: www.mpf.mp.br/ 
para-o-cidadao/sac

Humaniza Redes: 
www.humanizaredes.gov.br 
ou pelo WhatsApp (61) 
99304-0021

Estou recebendo 
mensagens 
ameaçadoras, o que fazer?

Jamais apague o conteúdo

Armazene o conteúdo 
difamatório recebido

Tire prints do material que 
está circulando na internet, 
seja ele foto, vídeo ou link, 
juntamente com a data de 
acesso, e armazene

Vá até a delegacia de 
polícia mais próxima de 
casa ou do trabalho e 
registre um boletim de 
ocorrência

Se algum amigo receber 
mensagens difamatórias, 
peça que ele também 
armazene e te encaminhe

Não apague e-mails 
ameaçadores, mantenha 
o e-mail original, o cabe- 
çalho original vai ser 
necessário para descobrir o 
autor da mensagem

Procure um advogado, de 
preferência especializado 
em direito digital

Racismo
Após se recusar a provar um prato com 
abóbora no programa de Ana Maria Braga, 
a atriz Taís Araújo foi vítima de ataques 
racistas na internet. Em novembro de 
2015, ela já havia sido alvo de racismo e 
respondeu: “É muito chato, em 2015, 
ainda ter que falar sobre isso, 
mas não podemos nos calar”.

A cantora Preta Gil já denunciou vários 
ataques racistas na internet: “Fui atacada 
com diversas mensagens de ódio em 
minha pagina no Facebook; uns atacaram 
minha cor, meu trabalho, meu corpo, 
outros tentando fazer piadas de 
péssimo gosto apenas para tentar 
me denegrir ou magoar”

A jornalista Maria Júlia Coutinho, 
a Maju, também foi vítima de 
ataques com teor racista nas 
redes sociais, e várias pessoas 
saíram em defesa dela, 
criando a campanha 
#SomosTodosMaju

Misoginia
O site Brasil Post 
denunciou, em março 
de 2015, que uma de suas 
blogueiras recebeu ameaças 
de morte por ter escrito um texto 
em que falava sobre como a 
internet poderia ser misógina. 
Nas mensagens enviadas de 
forma anônima, a profissional era 
chamada por nomes pejorativos 
ligados ao fato de ela ser mulher, 
muitas delas falando de estupro e 
tortura

A professora e feminista Dolores 
Aronovich, responsável pelo blog 
Escreva Lola, já relatou ter 
recebido ameaças de morte e 
estupro

Xenofobia 
A estudante Mayara Petruso foi condenada a mais 
de um ano de reclusão pela Justiça de São Paulo 
por ter postado mensagens preconceituosas e 
incitado a violência contra nordestinos em sua 
página no Twitter, em outubro de 2010

Discriminação indígena
A Justiça Federal condenou o 
administrador da página Portal Apuí no 
Facebook, Ivanir Valentim da Silva, ao 
pagamento de indenização por danos 
morais coletivos no valor de R$ 100 mil. 
Ivanir foi processado pelo Ministério 
Público Federal no Amazonas (MPF-AM) 
por veicular publicações com forte 
conteúdo discriminatório contra os 
povos indígenas da etnia Tenharim, 
incitando o ódio contra os índios

Não xingue 
nas redes e 
não seja 
chato

Não compartilhe fotos negativas 
(pornografia, fotos de acidentes, 
violência, crianças e animais 
machucados)

Selecione melhor o conteúdo, 
curtindo páginas e seguindo 
pessoas que fazem sentido na 
sua vida pessoal e profissional

O portal Apuí chamava os 
indígenas de “bandidos” 
e reconhece a existência 

de “ódio contra os 
Tenharim”

“Me empresta 
seu cabelo aí 
pra eu lavar 

louça”

“Depósito de 
porra, vou 
arrebentar 
essa vadia”

“Volta pra 
jaula, sua 

macaca”
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