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Dado o cenário nacional, permeado por trocas de ódio e intolerância, que ocorrem 

majoritariamente por meio de redes sociais, o presente estudo teve como objetivo investigar, a 

partir da psicanálise freudiana, os elementos psicossociais envolvidos na violência interpessoal, 

mais especificamente no fenômeno social da propagação dos discursos de ódio. À vista disso, 

como a vida em sociedade produz inúmeras frustrações, a cultura utiliza estratégias coercitivas 

para manter a ordem social (FREUD, 1927). Muitos dos conflitos da humanidade teriam como 

reivindicação tentar conciliar as demandas individuais e as exigências culturais da massa. 

Ademais, pela grande quota de agressividade presente nos indivíduos, qualquer um pode se 

tornar o objeto potencial de satisfação dessa agressão, cujas distorções acarretam violência e 

viabilizam a prática de quaisquer barbaridades (FREUD, 1930). A identificação é a mais 

precoce exteriorização de ligação afetiva com outrem, e o ideal do eu um de seus produtos; 

logo, nas formações de massa percebe-se uma resignação por parte do ideal individual do eu a 

um ideal de massa corporificado na figura do líder. A massa, então, exerce um papel ameaçador 

e coercitivo: desautoriza o novo ou incomum (FREUD, 1921). Por conseguinte, optou-se por 

utilizar a Análise do Discurso da Escola Francesa para análise do corpus selecionado: 9 

comentários ofensivos sobre 3 diferentes notícias envolvendo a violação de direitos humanos, 

publicadas em páginas oficiais de veículos de comunicação no Facebook. Foram pensadas as 

condições de produção dos discursos e a posição de fala ocupada pelos sujeitos, bem como o 

rebaixamento da censura facilitado pelo ambiente virtual. Assim, apreendeu-se que os discursos 

de ódio são construídos a partir de generalizações sobre grupos sociais específicos. A cultura 

projeta sobre os indivíduos normas e valores provenientes de determinados momentos históricos 

e formações ideológicas, então, ao acreditarem expor um ponto de vista particular, estão apenas 

os reproduzindo. A disseminação de discursos de ódio não necessariamente indica que 

atualmente haja mais intolerância ou preconceitos contra grupos sociais minoritários, pois estes 

sempre constituíram parte da estrutura social. Mas indica que o que determina o que é ou não 

dito não se restringe a posicionamentos individuais. As pessoas precisam livrar-se de suas 

moções hostis não elaboradas para a manutenção de seu equilíbrio psíquico, mas temem ser 

punidas, então a internet torna-se o meio onde podem vociferar atrocidades. A sociedade passa 

por um momento histórico em que determinados conteúdos, outrora reprimidos, aparecem sob a 

forma de discursos de ódio. 
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