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SOBRE O PROJETO
O Observatório do racismo nas redes é um
projeto do Aláfia Lab que visa ampliar a
capacidade de monitoramento e combate a
conteúdo racista publicado em redes sociais.
Atuamos na construção de métodos e
técnicas
capazes
de
organizar
o
conhecimento em torno das variadas formas
de racismo em ambientes digitais. Em outras
palavras, é um modo de abordar suas
dimensões mais marcantes, não apenas a
ofensa em si, mas em como essa ofensa pode
se estruturar politicamente, socialmente e
culturalmente.
Este estudo é um primeiro passo desse
observatório do racismo nas redes. Ao longo
do ano de 2022, o Aláfia Lab trabalhará para
ampliar e sistematizar esse monitoramento,
em proximidade contínua com atores da
sociedade civil tanto na construção dos
mecanismos de pesquisa, quanto na
interpretação de resultados.
Para saber mais, acesse:

alafialab.org

REALIZAÇÃO:

O Aláfia Lab é um laboratório de pesquisa que se concentra
nas áreas que entrelaçam internet, política e sociedade. Seus
projetos atuam no sentido de compreender não apenas as
dinâmicas online, mas como elas impactam concretamente
a vida das pessoas. O Aláfia atua nas áreas de (1) pesquisa,
com a produção de conhecimento inovador sobre
fenômenos na interface entre política digital e a vida
cotidiana; (2) compartilhamento de conhecimento com a
sociedade civil; e (3) advocacy, ao impactar as decisões
políticas a partir da produção ampliada de conhecimento e
de pesquisas aplicadas. O Aláfia Lab é um laboratório digital
para a transformação social sediado em Salvador, Bahia.

A Zygon é uma AdTech especializada no uso de dados e
tecnologia na comunicação. Oferece soluções em data
science, análise de redes sociais, mídia programática, web
analytics e otimização de performance. Fundada em 2016, foi
selecionada por dois programas internacionais de
aceleração: Startup Beta (Web Summit) e ScaleUp
(Endeavor). Hoje conta com uma equipe diversa, com 50
pessoas, em todo o Brasil. A Zygon está atenta a temas
relevantes e ao uso de dados digitais para empoderar
grupos minorizados.

EQUIPE
[ Nina Santos ]
Diretora do Aláfia Lab, pós-doutoranda no INCT.DD, pesquisadora associada do Centre d'Analyse et de
Recherche
Interdisciplinaires sur les Médias (Sorbonne) e coordenadora acadêmica do
*desinformante. Foi pesquisadora visitante no Center of Advanced Internet Research (Alemanha, 2020)
e no grupo Social Movements in the Global Age (Bélgica, 2018). Sua tese de doutorado foi premiada
com o Prix de thèse da Université Panthéon-Assas e indicada ao Prix de la Chancellerie des Universités
de Paris. Ela será publicada em 2022 pela Palgrave Macmillan.

[ Maria Paula Almada ]
Diretora do Aláfia Lab, Doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas (Facom/UFBA). Realizou
estágio-doutoral na School of Public Affairs and Administration, Rutgers University (EUA) e estágio de
pesquisa no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atualmente é pesquisadora pósdoc do INCT.DD e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho “Governo e Parlamento Digital” da
Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política (Compolítica).

[ Rodrigo Carreiro ]
Diretor do Aláfia Lab, Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, mestre pela
mesma instituição e especialista em Jornalismo e Convergência Midiática. Atuou durante 10 anos
como assessor de comunicação e professor universitário. Atualmente é pesquisador do Instituto
Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), por onde desenvolve projeto de
estágio pós-doutoral. Tem experiência na elaboração de projetos de ensino sobre política,
comunicação, tecnologia e sociedade.

[ Lucas Reis ]
PhD em Comunicação, Fundador & CEO da Zygon AdTech. Eleito um Jovem Líder das Américas (YLAI)
pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, é alumni dos programas de aceleração
Startup Beta, do Web Summit, e Scale Up, da Endeavor, e mentor do Founder Institute, maior
organização global de aceleração de startups early stage.

[ Ana Aguiar ]
Arquiteta, Analista de Dados na Zygon Adtech e pós graduada em Marketing Digital & Negócios.

INTRODUÇÃO
O caso do brutal assassinato do
congolês Moïse Kabagambe chamou
mais uma vez atenção para um dos
maiores e mais longevos problemas
da sociedade brasileira: o racismo.
Episódios violentos contra pessoas
negras acontecem todos os dias nos
mais diversos cantos do Brasil, mas
apenas de tempos em tempos eles
ganham o noticiário e a atenção
pública.

Mais especificamente na internet, o
racismo tem assumido
configurações cada vez mais
diversas.
A centralidade do digital na vida
cotidiana trouxe novos desafios para
se quebrar a lógica dos sistemas de
discriminação e perpetuação de
práticas racistas. Alguns elementos
da repercussão do caso Moïse nas
mídias sociais nos ajudam a pensar
como esse debate tem chegado até
a sociedade.
O estudo é um passo importante
para ampliar a capacidade de
monitoramento de casos, aumentar
a compreensão do repertório racista
e organizar o conhecimento a
respeito das dimensões em que
esse racismo se perpetua nos
ambientes digitais.
Neste relatório, analisamos mais
especificamente a repercussão do
assassinato de Moïses Kabagambe
no Twitter e no Youtube.
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O RACISMO
NAS REDES

O episódio do assassinato de Moïse
Kabagambe mistura elementos
rotineiros e excepcionais da
crueldade racista. Segundo dados da
pesquisa Racismo no Brasil, realizada
pelo Instituto Locomotiva em 2021,
75% dos brasileiros consideram que
pessoas negras são discriminadas
no mercado de trabalho.
Se essa é uma percepção
disseminada pela sociedade, são os
negros que sentem o problema na
pele: 52% dos trabalhadores pretos
já sofreram preconceito no
ambiente de trabalho. Neste sentido,
Moïse é parte de uma multidão de
pessoas que são agredidas
cotidianamente.
Por outro lado, a violência contra o
jovem congolês chegou ao extremo
de tirar sua vida quando ele apenas
reivindicava seus direitos trabalhistas.
Isso no país em que ele buscou o
acolhimento e a segurança que, por
motivos diversos, não encontrou em
sua terra natal.

O ocorrido causou uma comoção na
sociedade brasileira, incluindo na
mídia e nas redes, mas o que
nossos dados mostram é que,
apesar de a questão do racismo
estar estampada no caso, ela ainda
é invisibilizada no debate público.
As pessoas se comovem pela
violência do caso e demandam por
justiça, mas as menções à questão
da raça, do racismo, do ser negro
na sociedade brasileira hoje não
chegam a 10% nas redes
analisadas.
Além disso, o assassinato só ganha
grande visibilidade pública quando
são organizadas manifestações de
rua de indignação pelo ocorrido, o
que acontece mais de 10 dias
depois do ocorrido.
Mesmo com grandes episódios de
visibilidade e comoção pública, o
racismo continua um elemento
invisível para boa parte da
sociedade brasileira.
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O assassinato de
Moïse só ganha
ampla atenção
pública mais de
10 dias depois do
fato.

PRINCIPAIS ACHADOS

Apesar de ter acontecido no dia
24 de janeiro de 2022, o
assassinato de Moïse só ganha
ampla atenção pública no dia 5
de fevereiro;

Foto: Natalia Hare / Mídia NINJA

Nem a declaração da mãe do
jovem assassinado é capaz de
gerar uma grande onda de
comoção nas redes, apenas a
mobilização em torno de
manifestações de rua eleva o
pico de menções ao caso;

Apesar de atingir um pico de
17.328 mensagens com o nome
de Moïse no dia 5 de fevereiro, a
atenção ao caso é efêmera. No
dia seguinte, o número de
menções cai mais de 95% (793
tweets) e segue em ritmo
decrescente;
Sérgio Camargo, presidente da
Fundação Palmares, é a
personalidade política que
mais aparece nas menções ao
caso. A presença dele se deve à
desastrosa declaração de que
Moïse seria um “vagabundo
morto por vagabundos mais
fortes”, que foi altamente
criticada na rede,

Apenas a mobilização
em torno de
manifestações de rua
eleva o pico de
menções ao caso
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PRINCIPAIS
ACHADOS
"Vagabundo", "covarde" e
"canalha" estão entre os adjetivos
mais usados para se referir aos
atores relacionados ao crime. O
primeiro vem da própria
declaração de Camargo, que se
refere a Moïse com este termo. A
repercussão dela no Twitter e no
Youtube faz com que o termo
“canalha” seja associado ao
presidente da Fundação
Palmares. Já o termo “covarde” é
usado para se referir aos
assassinos.

As menções à
questão racial não
chegam a 10% em
nenhuma das
redes analisadas.

Os comentários sobre o caso
tratam majoritariamente da
necessidade de justiça (mais
presente no Twitter) e da
violência do ato em si (mais
presente no Youtube). Esses
problemas, no entanto, não são
diretamente associados à
questão de raça.
Também ganha ampla
repercussão no Twitter o
posicionamento da ex-BBB
Juliette, que declarou “Moïse
buscou refúgio, acolhimento e
dignidade e encontrou RACISMO
e XENOFOBIA no nosso país.
Que lugar é esse onde uma vida
vale menos que umas diárias de
trabalho?! Queremos
#JustiçaporMoise”
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ANÁLISE
TEMÁTICA
Três eixos de análise nos parecem
interessantes a partir dos dados
que coletamos. Acreditamos que
eles ajudam a entender como
casos de racismo têm sido
tratados nas redes.
A primeira forma de olhar para
nossos dados é a partir da
questão temática, ou seja, que
ângulo as pessoas usam para se
referir ao ocorrido. Para esta
análise, criamos grupos de
palavras ligadas aos principais
ângulos do problema.

Identificamos seis temas principais:
a) justiça - inclui demandas por
justiça, por julgamento e
condenação dos culpados;
b) racismo - contempla menções à
raça da vítima e/ou relacionam isso
com a motivação do crime;
c) trabalho - comentários
relacionados ao fato de Moïse ter
sido assassinado em seu local de
trabalho, por questões ligadas a
salário e diretos trabalhistas;
d) violência - consideramos aqui
postagens que focam no
assassinato em si e na violência
nele contida;
e) xenofobia - menções à origem
da vítima e ao seu país natal;
f) ataques - reações de ataque à
figura de Moïse, de questionamento
sobre seu caráter.
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ANÁLISE
ANÁLISE
TEMÁTICA
TEMÁTICA
Temas mais comentados
Gráfico 1

Foto: Natalia Hare / Mídia NINJA

Como podemos ver no Gráfico
1, as reações ao caso Moïse
nas redes vão essencialmente
no sentido de demandas por
justiça - largamente
majoritárias no Twitter - e de
denúncias da violência do
assassinato - tema que domina
os comentários de Youtube,
fruto da visibilidade que o
tema ganha nesta rede.

Abordagens ligadas à questão
do trabalho, da xenofobia e
dos ataques são bastante
minoritárias nos dois
ambientes digitais. Já as
menções relacionadas à
questão do racismo
aparecem, mas de maneira
tímida. O tema representa
9,7% das menções no
Youtube e 6,7% no Twitter.
Isso significa que, apesar de se
indignarem com a violência do
caso e clamarem por justiça, a
relação entre esse tipo de ato
e a questão racial ainda é
quase invisível.
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ANÁLISE
TEMÁTICA
É verdade que o comentário mais
retweetado fala sim da questão
racial. Ele foi replicado 17.838 vezes.
Mas o post é o único entre os cinco
mais compartilhados que faz
referência à questão racial

Já no Youtube, o tema
predominante foi a violência e suas
formas variadas de manifestação no
Rio de Janeiro e no Brasil como um
todo.

A relação
entre o
assassinato e
a questão
racial é quase
invisível.
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ANÁLISE
TEMPORAL
Uma segunda forma interessante
de olhar para nossos dados é a
partir da dimensão temporal. A
demora e a efemeridade com que
o tema do assassinato de Moïse é
abordado diz muito sobre como as
ações de racismo são tratadas de
forma episódica e sobre a própria
dinâmica de redes.

Neste dia foram registrados 2283
tweets em torno do tema, mas
mesmo o depoimento emocionado
e revoltado da mãe não é
suficiente para gerar uma onda de
comentários e cobertura. Nos dias
seguintes, o que vemos é a
quantidade de menções decrescer
novamente.

Moïse Kabagambe foi assassinado
no dia 24 de janeiro de 2022, mas
apenas mais de uma semana
depois, no dia 1 de fevereiro,
vemos um pequeno pico de
menções nas redes (Gráfico 2). Esse
primeiro pico é provocado pela
declaração da mãe do jovem negro
assassinado relatando o absurdo do
acontecido e pedindo por justiça.

Apenas no dia 5 de fevereiro o
tema atinge o seu pico de
atenção registrando 15.302
coletadas no Twitter (65,2% das
mensagens coletadas). O que gera
esse volume de menções nesta
data é majoritariamente as
repercussões de diversas
manifestações organizadas em
várias cidades pelo país.

Publicações - série temporal
Gráfico 2
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ANÁLISE DOS
PRINCIPAIS ATORES
Merece destaque a
centralidade da figura de
Sérgio Camargo, expresidente da Fundação
Palmares

O terceiro eixo que propomos é uma
análise de quem são as
personalidades, sobretudo as
políticas, que aparecem ligadas a
esse tema. O primeiro destaque em
relação a isso é certamente a
centralidade da figura de Sérgio
Camargo, ex-presidente da Fundação
Palmares. Camargo aparece mais que
o próprio presidente Jair Bolsonaro,
em ambas redes analisadas. Ele é
citado 143 vezes no Youtube,
enquanto Bolsonaro aparece com 133
menções. Já no Twitter, são 553
citações a Camargo e 383 a
Bolsonaro.
Esse destaque à figura de Camargo se
deve à lamentável declaração feita por
ele de que Moïse seria um “vagabundo
morto por vagabundos mais fortes”. O
posicionamento dele foi altamente
criticado na rede e fez com que a
palavra “canalha” aparecesse
fortemente associada a ele. Já a
palavra “covarde”, que também tem
destaque na amostra, aparece nas
referências aos assassinos de Moïse.

Para além de personalidades
políticas, vale destacar o papel
central que influenciadores digitais
têm na mobilização em torno do
tema. A ex-BBB Juliette foi quase
12 vezes mais mencionada que
Sérgio Camargo, o que significa
que mais de um quarto do total de
menções do caso Moïse acabou
mencionando de alguma forma a
ex-BBB.
Além disso, olhamos ainda para os
tipos de canais que postaram
vídeos sobre o caso Moïse. Nossa
amostra foi composta por 10
vídeos, sendo sete publicados por
veículos de mídia e três
publicados por canais de
influenciadores. O Gráfico 3
mostra que alguns canais de mídia
como SBT News e UOL atingem
um nível de visualizações muito
acima dos demais, o que mostra
que o público dessas mídias mais
consolidadas ainda é muito
relevante.
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ANÁLISE DOS
PRINCIPAIS ATORES

Por outro lado, se considerarmos a
taxa de interação, ou seja, o
número de comentários comparado
ao número de visualizações, o canal
de Henry Bugalho assume a
liderança. Nele, a cada 10 mil
pessoas que viram o vídeo, 116
deixaram comentários, o que é
mais de cinco vezes mais que a
média de 22 comentários a cada
10 mil visualizações do vídeo
publicado pelo SBT News, por
exemplo.

No geral, considerando os três
canais de influenciadores e os
sete de mídias tradicionais, a
taxa de interação nos
primeiros é o dobro (72
comentários a cada 10
visualizações) da registrada no
segundo grupo (36 a cada 10 mil
views).

Gráfico 3
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METODOLOGIA

Para a realização deste relatório
trabalhamos com dois corpus de dados.
O primeiro refere-se a uma busca feita
no

O segundo grupo de dados foi
extraído do

Youtube

Twitter

Ele é composto por
comentários a dez vídeos
relacionados ao caso Moïse.

através da sua API pública com uma
combinação de palavras-chave ligadas
ao caso Moïse*.

Os vídeos foram escolhidos de
acordo com dois critérios:

Essa busca coletou

23.470 tweets
publicados em um período de três
semanas que vai de 28 de janeiro de
2022 a 21 de fevereiro do mesmo ano.

a) tratarem-se de vídeos
publicados por meios de
comunicação tradicionais ou
de canais de influenciadores;
b) terem pelo menos

100

comentários.
*Detalhamento da query usada: "moise"
and "mort";"moise" and "assassina";"moise"
and "protesto";"moise" and " raci";"moise"
and "manif";"moise" and "justiça";"moise"
and "imigr";"moise" and "raça"; "moise" and
"negr"

Os vídeos analisados foram
vistos 1 milhão e 700 mil vezes,
reuniram 75 mil curtidas e
7630 comentários.

Links dos vídeos considerados na amostra:
https://www.youtube.com/watch?v=lxLKCZLIl_c
https://www.youtube.com/watch?v=y6TrRnZUnZk
https://www.youtube.com/watch?v=foiomN19HLw
https://www.youtube.com/watch?v=ITPn7jFUraw
https://www.youtube.com/watch?v=OhvQhxglZK0

https://www.youtube.com/watch?v=tP490Nj2ACY
https://www.youtube.com/watch?v=moQpoQ7Aqc4
https://www.youtube.com/watch?v=5Yk2dyi-UX8
https://www.youtube.com/watch?v=QSIBzq0jdjI
https://www.youtube.com/watch?v=a6vUwvzKMLg
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