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RESUMO

A internet possibilitou que os sujeitos sociais pudessem se conectar e também tornar comum seus pensamentos, hábitos, tendências e até 
mesmo os discursos que atualizam crenças, valores, ideologias, a partir das redes sociais que se formam. Diferentes pessoas, de diferentes 
lugares se conectam e se encontram, com a possibilidade de se engajar e participar dos mesmos discursos. Raça, credo, religião, orientação 
sexual, política, entre outros temas, fazem parte do cotidiano da rede mundial de computadores, possibilitando incontáveis manifestações dos 
atores que fazem dela um dos canais de comunicação mais poderosos. Tais manifestações carregam em si, o que Michel Foucault, chama de 
vontades de verdades e tem o poder de determinar o silenciamento, exclusão ou interdição pela própria web, a partir de um discurso de ódio. O 
discurso de ódio, pelo entendimento jurídico, é qualquer tipo de discurso, conduta, gesto, escrita ou representada, proibida por lei que pode 
incitar violência, ofensas ou ações contra alguém ou um grupo de pessoas. O referido trabalho tem como objetivo geral analisar o discurso de 
ódio que circulou em um dos canais da web, envolvendo a figura do então deputado federal, Jean Wyllys, durante o anuncio sobre a desistência 
em assumir o terceiro mandato no ano de 2019 e como esse discurso digital alterou a relação com a notícia, no telejornal de maior audiência no 
país, segundo o Ibope Mídia, Jornal Nacional, como um dispositivo de poder e saber da sociedade. O estudo está em andamento e aborda, a 
partir da metodologia de análise do discurso, as mensagens de ódio deferidas na rede social digital Twitter, utilizando-se do método de 
observação e descrição do conteúdo e posteriormente, fará uma análise do Jornal Nacional, no período de 24 a 29 de janeiro de 2019 para 
entender como se reverbera os comentários da web no espaço analógico da grande mídia. Num resultado preliminar das mensagens analisadas 
até o presente momento, pode-se considerar que discurso de ódio é totalmente contrário das expressões da sociedade democrática, pois não 
busca diálogo e não permite a livre expressão, sendo uma imposição dos sujeitos que possuem certeza de sua superioridade. Deslocam suas 
ideias para o auxílio da pesquisa, além de Foucault, Raquel Recuero, Luiz Mauro Sá Martino, entre outros pesquisadores.
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