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RESUMO
O 55chan é um fórum brasileiro, virtual e anônimo em formato de imageboard. Com uma
linguagem própria, e uma maneira singular de se relacionar, os channers podem ser
considerados como uma subcultura que habita o ciberespaço. A partir da compreensão de
que fazer Psicologia pode ser buscar os modos de subjetivação contemporâneos, este
trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento do 55chan, as condições de
possibilidade para a sua emergência e quais são os discursos sobre raça e gênero presentes
neste espaço virtual. São exploradas as principais características do fórum, os conceitos
que carrega, sua forma de linguagem e a influência do fórum 4chan para a sua criação,
bem como o contexto em que foi originado. A partir de falas que se referem a mulheres e
a pessoas negras, busca-se realizar uma análise do discurso com inspiração foucaultiana,
a fim de compreender quais são os discursos de raça e gênero compartilhadas pelos
membros do fórum e em que verdades se amparam para tornar possível sua enunciação.
Ao fim da análise constata-se a presença de discursos machistas/misóginos e racistas no
55chan. Aponta-se para a importância de uma análise amparada na psicologia social para
o entendimento deste fenômeno, em detrimento de uma análise individualizante que
encontraria em episódios de trauma a causa para o destilamento do ódio.
Palavras-chave: 55chan. 4chan. Gênero. Raça. Análise do Discurso. Discurso de Ódio.

ABSTRACT

55chan is a Brazilian anonymous virtual forum in imageboard format. With its own
language, and a unique relationship style, channers can be considered a cyberspace
inhabiting subculture. Based on the understanding that doing Psychology may be about
looking for the contemporary modes of subjectivation, this work aims to understand the
workings of 55chan, the possibility conditions for its emergence and what are the
discourses on race and gender present in that virtual space. The forum main features, the
concepts it carries, its language format and 4chan forum’s influence on its creation are
explored, as well as the context in which it originated. Based on statements referring to
women and black people, an attempt of discourse analysis with Foucauldian inspiration
is made in order to understand the discourses of race and gender shared by forum
members and in what truths they rely on to make these discourses enunciation possible.
In conclusion for this analysis the presence of chauvinist and/or misogynist, and racist
discourses in 55chan is verified. The importance of a social psychology-based analysis
for the understanding of this phenomenon is suggested to the detriment of an individualbiased analysis that would find the cause for hate distillation in episodes of trauma.
Keywords: 55chan. 4chan. Gender. Race. Discourse analysis. Hate speech.
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Introdução
Durante minha trajetória no curso de Psicologia, me deparei com diversos
estudos acerca dos lugares de vulnerabilidade social e mantive uma inclinação voltada às
análises propostas pelo campo da Psicologia Social. Minha inserção em movimentos
sociais é uma marca que me acompanhou durante estes anos de graduação. Assim, o
estudo dos discursos e dos regimes de verdade que produzem concepções legitimadoras
de violências contra as pessoas negras, LGBT*IAs, mulheres, e demais minorias sociais,
foi ganhando um lugar de destaque crescente entre os meus interesses de estudo. Talvez
seja importante apontar que as discussões sobre os marcadores de gênero e raça estiveram
presentes na minha formação, mas de maneira singulares.
As discussões de gênero, geralmente acompanhada com as de sexualidade, foram
apresentadas desde o início do curso em forma de cadeiras e discussões em sala de aula
propostas por professores e colegas. Inclusive, tive a oportunidade de cursar a eletiva do
Departamento de Psicologia Social chamada “Gênero e Sexualidade nos modos de
Subjetivação Contemporâneos” ministrada pela professora Paula Sandrine Machado.
Embora esta discussão ainda me pareça estar longe de atingir o patamar de estudo
necessário que exigiria a formação de um profissional da Psicologia – o que demandaria
a transversalidade do tema e a sua abrangência em todas as disciplinas – parece inegável
que o assunto já ocupa um lugar central no currículo do curso.
Entretanto, as discussões acerca das questões étnicas e raciais não foram
apresentadas de maneira tão espontânea ao longo de minha formação. Embora o
significativo avanço da implementação das cotas raciais nas universidades federais, o
debate sobre este assunto ainda permanece escasso. Este fato pode ser ilustrado se
considerarmos que a eletiva de “Educação das Relações Étnico-Raciais e a Psicologia”
passou a ser ofertada somente no segundo semestre de 2018, momento em que eu já havia
conquistado os créditos eletivos necessários à minha formação, bem como fora do tempo
ao qual eu havia programado para cursá-los. Desta forma, foi através de colegas inseridos
no Movimento Negro da universidade e das ocupações realizadas ao longo do meu
período de graduação (dois Akilombamentos da Reitoria e uma Ocupação do Instituto de
Psicologia) que tive contato com estas discussões no ambiente acadêmico. A pressão
destes movimentos transbordou nas salas de aula e as discussões passarem a também se
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fazer presentes nestes espaços. Através da iniciativa dos alunos e alunas negras da
UFRGS, alguns professores do Instituto de Psicologia se propuseram a debater este tema.
Embora, as discussões de gênero e raça tenham atravessado a minha trajetória
acadêmica, elas acabaram sendo majoritariamente focadas a partir dos sujeitos marcados
na diferença, ou seja, mulheres e negros. A estratégia da norma é não dizer de si
(SEFFNER, 2013), pois assim suas categorias centrais ganham status de universalidade.
Porém, como alguns autores apontam (BENTO & CARONA, 2002; PIZA, 2002,
SCHUCMAN, 2014), a tecnologia do racismo não pode ser entendida em sua totalidade
somente a partir do pólo de quem sofre a violência – o estudo das branquitudes se faz
fundamental. De maneira análoga, os estudos sobre masculinidades ou sobre a maneira
como os homens expressam suas noções de gênero, se constituem como elementos
essenciais para o entendimento do fenômeno do machismo e da misoginia.
Ainda, as críticas feitas às produções acadêmicas realizadas por pessoas brancas
que falam sobre/por sujeitos negros, têm mostrado o efeito extrativista (LOPES, 2016)
que determinados estudos correm o risco de incorrer. Ao mesmo tempo, esta crítica não
incide na ideia de que os sujeitos brancos devam se abster dos debates sobre as questões
raciais, pois tal silenciamento se traduz como mais um dos tentáculos de manutenção das
tecnologias de racismo (BENTO, 2002). Dessa forma, a saída ética para a produção de
um trabalho que se preocupe com as questões de raça e etnia, escrito por uma pessoa
branca, parece encontrar no estudo das branquitude ou da maneira dos sujeitos brancos
expressarem suas noções de raça, a sua responsabilidade social.
Dito isso, a apresentação do lugar de fala (RIBEIRO, 2017) da pesquisadora me
parece de extrema importância perante a delicadeza que os estudos sobre os discursos de
gênero e raça exigem. Sou uma mulher, branca, sapatão, classe média e que está prestes
a concluir uma formação acadêmica. Se, por um lado, ocupo o lugar de abjeto nos
marcadores de gênero, adquiro a forma da norma no que diz respeito os marcadores de
raça. Assim, o estudo das questões de raça e gênero me interessam a partir de
atravessamentos singulares.
Porém, o campo de estudo possível para a análise de tais categorias é vasto.
Entre tantos, optei por escolher um espaço ainda pouco explorado nas pesquisas
brasileiras, mas que, entretanto, tem provado seu impacto social através de diversas
polêmicas e episódios trágicos divulgados nos noticiários. Recentemente os chans
ganharam notoriedade na mídia brasileira, após a relação atribuída aos fóruns com o
atentado ocorrido na escola em Suzano no dia 13 de março deste ano (G1-GLOBO, 2019;
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HUFFPOST BRASIL, 2019; METRÓPOLES, 2019; VICE, 2019; HYPENESS, 2019;
IG, 2019). Entretanto, a ideia de estudar os chamados “fóruns de ódio” na internet surge
antes deste episódio e diante da vontade de compreender o funcionamento de certas
tecnologias de poder na contemporaneidade. Partindo da concepção de que determinados
mecanismos de opressão, embora, não tenham sido inventados na atualidade, atualizamse e buscam novas formas de subjetivação ao longo do tempo, a escolha do fórum 55chan
enquanto objeto de estudo é tomada pela sua similaridade com o fórum estadunidense, o
4chan. Este site funciona de maneira análoga ao brasileiro sendo, inclusive, a inspiração
que o teria originado. Levando em conta que diversos estudos apontaram para o fato do
4chan ser um espaço propício à produção e propagação de discursos de caráter racista e
machista/misógino (MILNER, 2013; NAGLE, 2017; HINE, 2017; MITTOS, 2019), tratase de constatar se este aspecto também se faz presente no 55chan.
Enquanto recorte, a relevância deste estudo reflete também o momento atual da
política brasileira, marcado por retrocessos no que diz respeito às políticas em defesa dos
direitos das minorias sociais e por pronunciamentos de caráter preconceituoso proferidos
pelos representantes eleitos no último ano. A presença destes fenômenos, porém, parece
não se limitar ao território nacional, podendo ser considerado como o advento de uma
onda conservadora de caráter global, ao menos no ocidente. A ascensão do atual
presidente, Jair Bolsonaro, ao poder parece encontrar semelhanças, com alguns dos
motivos que levaram Donald Trump ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Entre
outros fatores que teriam contribuído para a sua vitória, estudos estadunidenses têm
apontado a influência do 4chan materializada na figura do Sapo Pepe e enfatizando,
também, a relação do fórum com a ascensão dos movimentos de extrema direita/direita
alternativa no país (NAGLE, 2017; HINE, 2017; BERAN, 2017; MALMGREN, 2017,
FLORES-SAVIAGA, KEEGAN, SAVAGE, 2018). Estas pesquisas denunciam a
pertinência do tema na atualidade, a partir do momento em que expressam a maneira
como os discursos produzidos em espaços como estes se propagam pela internet,
produzindo novas verdades e formas de compreender o mundo.
O 55chan é um fórum anônimo em formato de imageboard. Com uma
linguagem própria, e uma maneira singular de se relacionar, os channers podem ser
considerados como uma subcultura que habita o ciberespaço (VELHO, 2018). A partir
da compreensão de que “fazer Psicologia pode ser buscar os modos de subjetivação
contemporâneos” (HENNIGEN, 2006, p. 52), este trabalho tem como objetivo
compreender o funcionamento do fórum brasileiro 55chan, as condições de possibilidade
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para a sua emergência e quais são os discursos sobre raça e gênero presentes neste espaço
virtual.
No primeiro capítulo explicarei por que escolhi este fórum como objeto de estudo,
em detrimento de outros lugares virtuais, inclusive, dos demais fóruns brasileiros
semelhantes. No capítulo dois serão explicitadas as suas principais características, os
conceitos que carrega, sua forma de linguagem e a influência do fórum 4chan para a sua
criação. É aqui que nos familiarizaremos com as noções de redes efêmeras e anônimas,
imageboard e chanspeak. Em seguida, exploraremos em que contexto o fórum que lhe
deu origem foi criado: que movimentos estavam acontecendo nos Estados Unidos e no
mundo e como eles refletiam as questões do anonimato e da internet. A questão da
organização de redes descentralizadas, o avanço das pautas progressistas, a ascensão dos
movimentos sociais, e o embate entre a liberdade de expressão e o politicamente correto,
aparecem como última peça do quebra-cabeça para a sua consolidação como um fórum
com caráter político de extrema direita ou da direita alternativa (alt right).No quarto
capítulo a metodologia de análise destes conteúdos é explicitada e traz em si, como
inspiração, as análises foucaultianas do discurso (FOUCAULT, 2012). Enfim, os
discursos presentes nos fóruns começam a ser anunciados. A partir de falas que se referem
a mulheres e a pessoas negras, busca-se compreender quais são os discursos de raça e
gênero compartilhadas pelos membros do fórum e em que verdades se amparam para
tornar possível sua enunciação.

1. “Estou Esquecendo de Alguém?”: a escolha pelo 55chan
O 55chan não é nem o primeiro e nem o único fórum brasileiro neste formato.
A história destes fóruns no Brasil, inclusive, é de difícil apreensão, dadas as condições da
falta de registros sobre o tema, a velocidade com que tais informações se atualizam e a
efemeridade com que as múltiplas ramificações justificam a criação ou a dissolução de
novas plataformas. A primeira causa leva ao fato de que a coleta de informações, muitas
vezes, pode se amparar apenas na extração de dados de fontes primárias, ou seja, daquilo
que próprios frequentadores destes ambientes virtuais registram de si e de sua cultura.
Sendo assim, muitas das informações aqui trazidas se baseiam nos registros da plataforma
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WikiNet1 e em discussões observadas nos próprios chans. Um exemplo disto é o gráfico
a seguir, que ilustra a história das plataformas da categoria em questão e do qual a fonte
é a postagem de um usuário em uma discussão no fórum 55chan sobre a catalogação dos
chans:

Gráfico publicado em comentário na board /b/ - Random na thread “Estou esquecendo de alguém?”
por Anônimo 11/29/18 (Qui) 00:12:40 No.25786963.

Diante do gráfico é possível observar a complexidade deste fenômeno se
considerado a sua capacidade de reestruturação ao longo do tempo. Estas ramificações
tendem a ocorrer por diversos motivos, desde conflitos internos entre os próprios
membros ou administradores de cada site, passando pela necessidade de reinvenção de
acordo com interesses específicos em tópicos de discussão e chegando até, inclusive, a
suspensão, o fechamento ou a transferência do domínio virtual de acordo com demandas
judiciais ou perante proteção a investigações criminais. Desta maneira, parece necessária
a exposição dos argumentos que levaram a escolha do lugar virtual 55chan em detrimento
de outros fóruns de cultura channer. Basicamente, foram três as razões que justificaram

1

A Wikinet (https://wikinet.pro/wiki/) é uma plataforma no formato wiki, que funciona de maneira
semelhante à popular Wikipédia, mas que, em tom satírico, reúne artigos sobre a cultura da internet.
Associada com a cultura channer, compartilha das mesmas gírias e verbetes e, provavelmente, é alimentada
pelo mesmo público que frequenta este tipo de imageboard. Em sua página inicial, consta a seguinte
descrição: “A Wikinet é uma wiki em português que cataloga verbetes sobre a cultura da Internet. Contemos
artigos sobre vários sites, pessoas, memes, jogos, eventos, netspeak (internetês), informática e outras coisas
interessantes. Tudo escrito de uma forma satírica e engraçada. Use os links abaixo para explorar melhor o
projeto. Se você quer colaborar, comece criando uma conta. Como usuário cadastrado, você pode enviar
imagens e outros arquivos para a Wikinet para ilustrar os artigos (e todos sabem que o pr0n é o único motivo
de alguém acessar esta merda). Also, se você ler nossa política de privacidade, verá que editando com uma
conta cadastrada você terá mais privacidade que se editar anonimamente, pois seu IP fica registrado no
histórico, então não seja idiota e CRIA LOGO UMA CONTA, FILHO DA PUTA.”
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esta seleção: a popularidade do fórum, as ferramentas tecnológicas disponíveis para a
pesquisa e a proteção da vida e integridade da pesquisadora.
A primeira se ampara em razões semelhantes às explicitadas por Velho (2018)
que utilizou da ferramenta do Google Trends para comprovar a superioridade de procuras
pelo termo no Google que o 55chan demonstrava ter em relação aos outros dois fóruns
mais ativos e conhecidos do país: o brchan e o dogolachan. Até o mês de fevereiro deste
ano, quando esta pesquisa já estava em curso – o processo teve início no segundo semestre
de 2018 – a liderança da popularidade do fórum 55chan permanecia em vigor, segundo a
análise da mesma ferramenta:

Gráfico do Google Trends - 03 de janeiro de 2018 à 03 de janeiro de 2019. Fonte:
https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2018-03-01%202019-0301&geo=BR&q=55chan,dogolachan,brchan

Talvez apenas esta razão fosse suficiente para justificar esta escolha, porém, por
tratar-se do tema da produção de discursos de ódio poderia julgar-se mais interessante a
opção por aquele domínio virtual que tivesse o seu nome vinculado a um maior número
de ações de cunho racista e/ou machista/misógina, bem como de ocorrências policiais
circunstantes a tais crimes. Se assim fosse o critério, não seria de difícil análise, a escolha
pelo fórum dogolachan enquanto objeto de pesquisa. Envolvido em uma série de ações
polêmicas e controversas, tem como seu fundador Marcelo Valle Silveira Mello, a
primeira pessoa condenada judicialmente no Brasil por crime de racismo na internet, no
ano de 2009, e tendo sido preso duas vezes (MORAES, 2018). Também conhecido como
Psy ou Batoré, atualmente Marcelo segue cumprindo sua pena de 41 anos em regime
fechado.
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Entretanto, desde sua segunda prisão, em 2018, o dogolachan teve o seu
domínio transferido para um endereço na Deep Web2. Tendo isto em vista, para a
realização de um estudo que desse conta de um fórum como esse, seria necessário, em
primeiro lugar, a garantia de ferramentas técnicas que protegessem o computador da
pesquisadora. Embora para acessar domínios fora da Surface Web3 seja necessário apenas
a instalação de programas como o Tor, somente ele não garantiria as medidas de
segurança necessárias para o impedimento da implementação de vírus, spywares,
malwares, ou outras ameaças à saúde das máquinas, provenientes destes locais. Um
conhecimento em segurança da computação seria requisito básico para o avanço de uma
pesquisa com tal pretensão.
Por outro lado, tratando-se de um trabalho acadêmico e da função de sua
publicação e divulgação, não pareceria adequado pesquisar sujeitos criminosos que
executam atentados em massa e assassinatos individuais por motivos políticos, na
ausência de estratégias de proteção que garantissem minimamente a integridade da vida
da pesquisadora. A precariedade de um Trabalho de Conclusão de Curso provavelmente
não daria conta destas condições específicas de proteção. Ainda que este trabalho já viole,
por si só, a Lei do Silêncio - tópico que será tratado em breve – a perspectiva de se estudar
um domínio público, virtualmente seguro e de fácil acesso para qualquer internauta, como
é o domínio do 55chan, parece razoável tendo em vista os motivos que levam à execução
desta pesquisa.

2

Segundo o Tecnoblog: “A deep web, também chamada de deepnet ou undernet, é uma parte da web que
não é indexada pelos mecanismos de busca, como o Google, e portanto fica oculta ao grande público. É
um termo geral para classificar diversas redes de sites distintas que não se comunicam. Geralmente, a deep
web é associada a conteúdo ilegal, como venda de drogas, pornografia infantil ou diversas outras atividades
obscuras, mas a rede não tem só esse tipo de conteúdo. A forma mais comum de acessar é pelo Tor, um
navegador baseado no Firefox que se conecta à rede de mesmo nome.” Disponível em <
https://tecnoblog.net/189897/como-acessar-deep-web-links/ > Acesso em 08 jun. 2019.
3
Segundo o TecMundo: “A Surface Web – superfície, em português – é toda a parte da internet indexada,
possibilitando que os canais de busca (Google, Bing, entre outros) encontrem o domínio, e todo o público
tenha acesso livre às informações lá postadas (...) Os mais estudiosos sobre o tema afirmam que a Surface
Web corresponde a apenas 4% de toda a informação existente na internet.” Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/internet/128029-diferenca-entre-dark-web-deep-web.htm> Acesso em 8
jun. 2019.
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2. 55chan: “Subdesenvolvimento, agora também na internet.”

Logo e Slogan do 55chan, presente em sua página inicial: https://55chan.org/

O 55chan é um fórum anônimo em formato de imageboard. Um imageboard é
uma espécie de fórum na internet, com formato específico, onde as expressões textuais
são atreladas ao uso de imagens, sempre postadas de forma anônima. Os imageboards
também podem ser chamados de chans, que é abreviatura de channels (do inglês, canais).
(VELHO, 2018). Para acessar um imageboard não é necessário qualquer cadastro e
tampouco o fornecimento de dados pessoais. Diferente do funcionamento de rede sociais
como o Facebook, o Twitter ou o Instagram, basta acessar o domínio do site para interagir
com os demais usuários. Cada imageboard possui moderadores diferentes e regras
específicas que contornarão os aspectos de cada ambiente.
As temáticas de discussão são organizadas em boards (quadros) que, por sua vez,
reúnem tópicos de debates específicos chamados de threads (fios). Uma board pode tratar
de temas diversos, que vão desde a discussão sobre animes (desenhos japoneses) à
religião, política, jogos, etc. Atualmente o fórum 55chan conta com 27 boards de
diferentes assuntos, organizados nas seguintes categorias: [VIP] /b/ - Random, /mago/ Falha e Aleatoriedade, /mod/ - Moderação, /int/ - International; [Entretenimento] /an/ Assuntos Nipônicos, /sfc/ - Sfchan., /jo/ - Jogos, /lan/ - Online Multiplayer, /mu/ - Música,
/hq/ - Cartoons & Comics, /tv/ - Televisão, /lit/ Literatura; [Produtividade] /comp/ Computaria em geral, /cri/ - Criação, /lang/ - Idiomas, /macgyver/ - DIY, gambiarras e
projetos, /pfiu/ - Automóveis, /coz/ - Culinária, /UF55/ - Universidade Federal do 55chan,
/$/ - Finanças; [Discussão] /pol/ - Politicamente Incorreto, /esp/ - Esportes, /clô/ Viadices, /escoria/ - Buseta e Depressão; e [Amorrrrrr] /34/ - Pornografia 2D, /pr0n/ *fapfapfap*, /tr/ - Pintos Femininos, /pinto/ - Ai, que delícia, cara. Cada assunto é
indicado com o símbolo “/”, que se refere à extensão do endereço do site que direciona à
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determinada board. Assim, para o assunto “Politicamente Incorreto”, adiciona-se ao
domínio (https://55chan.org) a extensão “/pol/” (https://55chan.org/pol).
Ao adentrarmos no seu endereço, a página inicial exibe alguns avisos pertinentes
publicados pelos administradores aos usuários, tratando de orientações em relação a
manutenção do site e ao recrutamento de novos administradores. Abaixo dos “Avisos”,
sob o título de “O Subdesenvolvimento Continua”, são anunciadas as mudanças do que
chamam de “uma nova fase”, com a alteração de algumas regras e a persistência de outras.
Pressupondo que seus frequentadores já conhecem as regras originais, apenas as novas
são anunciadas:

Mudança nas regras:
- Os banimentos por escrita serão abrandados. Vírgulas, letras
maiúsculas e pontos finais devem ser relevados dependendo do caso. No
entanto, lekspeak, abreviações e gírias do câncer ainda são passiveis de ban.
- Threads de synchs voltarão a ser permitidas no /b/ caso as regras do
chan sejam respeitadas nos streamings e haja um aviso prévio no /mod/ ou no
irc aos moderadores, para isso contamos com a vigilância dos usuários para
que reportem no /mod/ qualquer atitude cancerígena que possibilite o
banimento de um synch em específico.
- Escárnio gratuito de descolados (não confundir isso com humor
geral) contra falhos ou tentativas de inflar o ego citando seus relacionamentos
e profitagens pelas threads estarão sujeitos ao banimento caso haja o devido
report dos usuários.
- Threads de política serão fortemente controladas para evitar o
excesso e desejamos que elas tenham algum teor de notícia ao invés de apenas
briguinha ideológica, mas advertimos que temas de teor direitista, de
conservadorismo ou terceiro-posicionistas (nacionalismos, fascismo e
nazismo) serão preferenciais às threads esquerdistas e liber-progressistas.
- Shills e MAVs esquerdos receberão maior atenção pois este tipo de
militância específica agora estará nas regras.
- Threads de sub-celebridades serão trancadas/deletadas conforme os
reports e a necessidade.
- Zé droguinhas serão banidos do /b/, mas discussões sobre o aspecto
médico e sociopolítico das drogas ainda serão permitidos a menos que haja um
esquerdismo hendoniilistíco passível de banimento pela regra padrão antiesquerdismo.

Após este quadro, há a comemoração do aniversário de 10 anos do 55chan publicada em 2017 - e, abaixo, o quadro anunciando o retorno do site – em 2015 - e a
incrementação de novas boards.
Para além das regras gerais do fórum, cada board possui orientações específicas
que delimitam a presença de cada assunto dentro de um tópico. Assim, orienta-se, por
exemplo, que a board /escória/ seja destinada exclusivamente para assuntos como
depressão e desabafo pessoal, que a board /pol/ seja destinada exclusivamente para
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assuntos de política etc. Qualquer conteúdo postado em desacordo com a temática
previamente definida é passível de exclusão.
A maioria das regras impostas costuma ser rígida e, dependendo da gravidade, a
sua infração pode levar ao banimento do usuário na comunidade. Entretanto, constata-se
a existência de normas que, apesar de explicitas nas regras do 55chan, parecem servir
mais como uma proteção aos membros da comunidade do que como orientação a ser
seguida. Exemplo disso é o que pode ser observado nas boards /34/, /pron/, /tr/ e /pinto/,
destinadas ao conteúdo da pornografia. Embora esteja explicito em suas regras a proibição
de postagens com teor pedófilo, estas ocorrem com grande frequência, de forma que
nenhum dos membros acaba por ser banido por esta razão.
Uma thread tem um tempo de vida definido de acordo com o seu nível de
interatividade em relação aos demais fios. A interatividade é medida de acordo com a
quantidade e a velocidade com que os comentários são enviados à cada thread. Cada
board permite um total de 150 threads ativas. Ou seja, sempre que um tópico de discussão
tiver um nível de interatividade inferior aos outros 149 assuntos que estão sendo
discutidos, será imediatamente substituído pela próxima nova postagem realizada,
sumindo para sempre do catálogo daquele board. De maneira análoga, o mesmo ocorre
com os comentários realizados dentro de cada thread. Cole Stryker, especialista no estudo
do fórum estadunidense 4chan – de onde o 55chan teria se originado e do qual o
funcionamento é equivalente – explica esta operação com a seguinte metáfora:

Imagine o 4chan como um fluxo em movimento de crianças
colocando seus barquinhos feitos de jornais (estas são as temáticas das
discussões), se um barquinho é mais interessante ele é mantido no fluxo,
enquanto os demais são levados pela correnteza. (STRYKER, 2011, p.76
APUD Pereira, 2014 p.17).

Este mecanismo denota o caráter de efemeridade presente nestes fóruns na medida
em que não há um lugar no site destinado à consulta dos conteúdos inativos, apresentando
somente aqueles com determinados níveis de interação. Esta característica, somada à
condição de anonimato, fornece circunstâncias específicas a ambientes como dos
imageboards.
Como referido anteriormente, para produzir ou apenas observar os conteúdos do
site, não é necessário qualquer cadastro. Ao abrir um thread ou inserir um comentário, o
nome do publicador é referido simplesmente como “Anônimo”, sendo impossível atribuir
qualquer nome, pseudônimo ou nickname (apelido) de identificação. Desta forma, não há
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como saber quem são os sujeitos que proferem os discursos, sendo possível analisar
apenas o conteúdo textual e de imagem presente em cada enunciação. A única pista que
levaria ao autor seria o endereço de IP4 da máquina usada para acessar o site, informação
restrita ao conhecimento dos administradores do fórum.
A questão do anonimato é uma característica inerente aos imageboards, e está
associada à luta pela liberdade de expressão, à exaltação da meritocracia e à recusa pelos
status da popularidade. Entende-se que a partir do momento em que um discurso é
associado à determinada pessoa, certo grau de relevância do seu conteúdo é perdido em
detrimento às associações que fazemos dele com o seu enunciador. Ao mesmo tempo, na
medida em que determinado sujeito tem seu discurso reconhecido, conquista certo espaço
de popularidade, fazendo com que seus argumentos sejam entendidos como de maior
valor em relação a de um sujeito desconhecido. Ainda, a impossibilidade de reconhecer
nos sujeitos a origem dos discursos permite um ambiente de certa proteção e garante que
as suas opiniões possam ser expressas com uma menor preocupação em relação aos
julgamentos de terceiros. (PEREIRA, 2014)
Pereira (2014), em dissertação intitulada “A produção de sentido nas redes sociais
efêmeras e anônimas: o 4chan e a sua lógica de funcionamento”, aponta para a
potencialidade que redes com estas características encontram para a reapropriação,
criação e propagação de sentidos.

No 4chan, por meio da interface anônima, evidencia-se a relação
híbrida entre signo e objeto, facilitando a reapropriação de objetos ou de
signos produzido e conectados por símbolos e mídias diversificadas, o
conteúdo postado é reconfigurado pelas demais relações de código e
interações dos usuários. (...) a todo momento que um conteúdo é lançado, um
objeto, cuja conexão com o signo é perdida, é absorvido como objeto
dinâmico e a multiplicidade anônima lhe fornece novos sentidos. Cada
ângulo, cada contexto, ironia, ofensa, mentira, se sobrepõe no objeto dinâmico
até o momento em que ele é apagado pelos algoritmos de indexação ou
anexado em arquivos pessoais. (PEREIRA, 2014, p. 72-73)

Segundo o autor, ambientes como estes acabam por se tornar espaços criativos,
estimulando a produção de conteúdos e artefatos midiáticos através de um mecanismo
constante de reapropriação dos sentidos. Assim, os memes aparecem como elemento
fundamental dos imageboards, sendo que muitos dos que conhecemos teriam sido
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produtos deste universo. O conceito de meme é complexo5, mas para este trabalho
utilizaremos a noção de memes da internet de Shifman (2014, p.41 apud VELHO, 2018,
p.44):

(a) um grupo de itens digitais compartilhando características comuns
em conteúdo forma e/ou postura, que (b) são criados tendo consciência da
existência de cada um, e (c) são distribuídos, imitados e/ou transformados via
internet por vários usuários.

Nos chans, surgem de maneira espontânea dentro de threads, na medida em que
parar abrir uma board é necessário inserir uma imagem e preencher o campo para texto.
Cada comentário também é composto de ao menos um destes elementos e a interação dos
membros em uma discussão não raras vezes acaba por produzir este artefato. A maneira
com que este conteúdo se propaga na internet explicita a capacidade de influência que as
redes efêmeras e anônimas podem adquirir para além de si. Exemplo disso são os memes
do tipo lolcats6, amplamente populares e que teriam no 4chan o seu berço. (LIU, 2016
apud VELHO, 2018; PEREIRA, 2014).
Como já referido, cada uma das postagens é identificada apenas com o termo
“Anônimo”, e por este fato, os frequentadores do 55chan se referem como anões, uma

5

Segundo Pereira (2014), o 4chan é o principal disseminador de memes no ambiente digital, porém o autor
ressalva que: “A “cultura” do meme é de modo algum um movimento que surgiu no 4chan e no /b/, no
campo das redes digitais ele passa por diversas histórias de processos de reapropriação de sentido e
compartilhamento que confluem no percurso histórico da ideia de meme, como o YTMND - You're The
Man Now, Dog - o Something awful e até mesmo as correntes de e-mail muito comuns nos anos 90 em
nossa realidade brasileira. Apesar de ser uma expressão primeiramente cunhada por Richards Dawkins
(1976) em o “Gene Egoísta’’, que buscava dar um caráter genético – gene - à memória – meme - como um
conteúdo inato pertinente à memória e que fosse transmitida tal qual os genes. A nomenclatura meme
utilizada aqui é uma popularização que vai além do limite teórico proposto por Dawkins numa
reapropriação “social” do seu sentido, rompendo no nível da realidade a noção de meme como uma ideia
viralizada e transmissível. Atualmente temos visto o surgimento da memétrica como forma de estudo do
alcance de uma ideia reapropriada por um meme.
Já Velho (2018, p. 42-43), invoca os estudos de SHIFMAN (2014) para apontar as três vertentes utilizados
por pesquisadores na compreensão do conceito de meme. Segundo o autor: “(...) o meme foi inicialmente
interpretado pelos acadêmicos como “uma ideia complexa” que reside no cérebro como um “pedaço de
informação” (SHIFMAN, 2014). (...) Uma segunda corrente de pensamento trouxe a ideia de que memes
são comportamentos ou artefatos ao invés de ideias (SHIFMAN, 2014 P. 38 tradução nossa). Desta forma,
a ideia e o veículo são uma entidade indissociável, no sentido de que a ideia não pode existir fora de sua
manifestação o meme é visto como uma prática (SHIFMAN, 2014). Shifman (2014) levanta uma nova
concepção, onde, primeiramente, o meme é não uma entidade que se propaga com facilidade, mas “grupos
de unidades de conteúdo com características comuns”(SHIFMAN, 2014, p. 39, tradução nossa)”. Ver mais
em: VELHO, Gabriel. Análise das apropriações do anonimato nas subculturas dos imageboards. 2018.
Dissertação (Mestrado em PROCESSOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS) - Universidade Feevale.
Novo Hamburgo. 2018. VELHO p. 38 à 44.
6
Memes com imagens de um ou mais gatos, acompanhando de uma frase, gramaticalmente incorreta
remetendo a “voz” do felino. Lolcat é uma palavra composta da sigla LOL - do inglês, abreviação de
laughing out loud, algo como, “rindo muito alto” – com “cat” – gato.
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apropriação da palavra “anon”, abreviação do inglês de “anonymous”. A criação de
palavras como esta faz parte da cultura channer e o conjunto destes verbetes assume
formato de uma linguagem própria, chamada de chanspeak. Alguns termos são
compartilhados entre vários fóruns locais, enquanto outros se restringem à domínios
específicos. Os segundos nascem como filtros e dependendo da maneira como são
propagados acabam sendo inseridos no chanspeak. Ademais, certas expressões acabam
ganhando tanta popularidade que se transformam em gírias comuns usadas por
adolescentes que sequer conhecem a existência dos fóruns. Essa transmissão é vista com
desgosto para os anões, que repudiam o que é mainstream e utilizam como tática para
evitar o mal-uso dos termos, a atualização constante de certos filtros. Segundo a Wikinet:
Chanspeak é a linguagem usada nos chans (e você já deve saber
disso se tiver o básico do básico do medíocre em inglês). Ela existe para
confundir newfags que querem adentrar o clubinho secreto. O newfag não
entende porra nenhuma do que foi dito e pega a foda fora. Se você usa
chanspeak fora do chan Wikinet não vale, você é definitivamente o câncer
que mata o /b/lol não. (...) Filtros são termos automaticamente mudados
quando inseridos em um determinado chan. Eles viram chanspeak ou alguma
outra coisa imbecil. Chans podem adotar filtros para mascarar opiniões que
podem levar ao seu fechamento ou simplesmente para evitar o entrosamento
de newfags, forçando-os ou a lurkar mais ou a pegar a foda fora. Isto visa
aumentar a conformidade dos postadores com o ambiente, impedindo que
uma leva vinda de alguma rede social ou blog sem graça desvirtue
irreparavelmente o ambiente. (https://wikinet.pro/wiki/Chanspeak)

Como se pode observar, a WikiNet também se utiliza dessa linguagem. Na citação
acima os termos newfags, lurkar e pega a foda fora advém do chanspeak. Newfag
significa “novato”; lurkar é a verbalização de lurker, palavra do inglês que significa
“espreitador”, que no ambiente da internet quer dizer “aquela pessoa que observa, mas
não participa” (WIKINET); pega a foda fora é uma expressão traduzida literalmente do
inglês de “get the fuck out”, que significa “dar o fora”. Diante da especificidade da
maneira com que se comunicam, este trabalho em seu apêndice conta com um pequeno
dicionário de tradução de termos do chanspeak para o português7 (página 50). O
mecanismo da linguagem dá sentido de comunidade para o recinto e cria uma barreira de
inteligibilidade para usuários novos e curiosos que não frequentam o espaço. A própria
maneira contra-intuitiva de navegar pelo site implica em um certo conhecimento anterior
sobre o lugar. Para visualizar o conteúdo de uma thread, por exemplo, é necessário clicar

7

Dicionário feito com base nas análises de Velho (2018), na imersão no fórum e na consulta de algumas
expressões na Wikinet.
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em “responder” e a opção que direciona ao catálogo de threads por board aparece no
canto superior esquerdo da tela, em letras miúdas.
Velho (2018), ao apontar para a maneira específica com que interagem, o
compartilhamento de certas idéias, a existência de uma linguagem própria, entre outros
fatores, entende que os imageboards podem ser entendidos como uma subcultura,
atribuindo-lhes este status:

Imageboards enquadram-se adequadamente dentro da concepção de
subcultura apresentada por Haenfler (2014). São redes difusas compostas por
relacionamentos efêmeros que raramente se prolongam além de uma thread;
Os imageboards na maior parte do tempo não possuem relação uns com os
outros; Não existem líderes, (...) Não existe nenhuma organização ou grupo
de membros especificada. Os membros podem se juntar ou deixar o grupo
quando quiserem. Possuem uma “identidade compartilhada” que vaga dentro
do aspecto relativista dos imageboards. Se unem através do riso e do interesse
em comum por animes e tecnologia, por exemplo. (...) Compartilham
“significados distintivos” para o grupo. Existe o chanspeak (...) ; O caráter da
resistência talvez seja o mais marcante de todos: os sujeitos resistem à mídia,
à maior parte meios de comunicação, cultura popular e qualquer normativa
social.(...) Por fim, o aspecto da “marginalização” também fica claro dentro
destes espaços. (p.49)

O 55chan faz parte da subcultura dos imageboards, fundado em 2007 por K, é o
primeiro chan independente do Brasil. Independente, porque antes de sua criação, já
existia outro fórum brasileiro criado no ano anterior, o BRchan mas que era hospedado
dentro de um chan estadunidense, o AnonIB. Com regras extremamente rigorosas, como
a proibição de erros de português e a Lei do Silêncio, a influência do fórum estadunidense
4chan se mostrava evidente. Inspirada no filme “Clube da Luta”, a lei proibia qualquer
menção sobre o fórum em qualquer outro espaço que não dentro do próprio - regra base
do fórum estadunidense. Apesar destas condições e da recusa às redes mainstream, o
55chan acabou ganhando uma popularidade maior do que a desejada pelos anões. A lei
foi quebrada e o site foi divulgado em outras redes sociais, atraindo uma série de newfags
que ameaçavam a cultura local. Como maneira de se proteger, o 55chan criou um
verdadeiro labirinto para o seu acesso. Ao entrar no site, o usuário era recebido com varias
caixas de textos com respostas de múltipla escolha, além de um formulário. Se o usuário
tentasse fechar as caixas, era automaticamente redirecionado para o site Orkut. Após certo
tempo, este filtro deixou de existir.
Entre os anos de 2011 e 2012, 55chan foi derrubado e, até o momento, não foi
possível encontrar o motivo para a sua extinção. Sabe-se que em 2010 o fórum teria sido
alvo de investigações por conta de ameaças a um repórter do jornal Estadão, após o
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veículo tê-lo citado em uma matéria.8 Pouco tempo depois, os usuários criaram o 55ch,
como forma de manter vivo o site anterior. Hoje em dia o domínio do 55chan foi
recuperado e o site segue ativo com a presença de diversos usuários que produzem tópicos
diariamente.
Embora faça parte de uma subcultura maior, o 55chan possui elementos próprios
que o diferem de outros fóruns anônimos. É considerado, por muitos, o 4chan brasileiro
(CHAVES, 2010). Devido à influência que o fórum estadunidense exerce sobre o
brasileiro e o seu pioneirismo nesta cultura no mundo ocidental, torna-se necessária a
apreensão de sua história, bem como uma análise das condições de possibilidade para a
sua emergência.

3. Máquina de Ódio da Internet: 4chan e as condições de possibilidade
para sua emergência

Pagina Inicial do 4chan (www.4chan.org)

O ano é 2003, e os Estados Unidos está vivendo a guerra contra o Iraque e o medo
do terror instaurado pós 11 de setembro. Mas é entre as paredes de seu quarto que
Cristopher Moot Pole, um jovem de 15 anos amante de animes e mangás, tem a idéia de
8

Ver mais em: https://link.estadao.com.br/noticias/geral,membros-do-55chan-atacamestadao,10000044449
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criar um imageboard inspirado no site japonês 2chan. Assim nasceu o 4chan, um
imageboard estadunidense que viria a se tornar um dos sites mais populares do país,
inspirando a criação de plataformas semelhantes ao redor do mundo.
Em uma análise amparada nos conceitos baumianos, Velho (2008) argumenta que
a maneira como as sensações de medo e confiança foram situadas no mundo pós 11 de
setembro acabou criando um ambiente propício para a compreensão do ciberespaço como
“o verdadeiro lar”. A vigilância, enquanto medida de segurança justificada sob o
imperativo da proteção, implicaria em uma busca pelo anonimato como maneira de, ao
mesmo tempo, expor ideias e ocultar identidades (VELHO, 2008). Acrescento ainda, a
relação que os atentados terroristas do inicio do milênio estabeleceram com a propagação
de informações através da internet e com o anonimato.
Também é no início dos anos 2000 que começam a surgir as redes sociais MySpace e Orkut em 2003 e Youtube em 2004. Para além das fitas cassetes e do conteúdo
audiovisual que costumava ser transmitido pela Al Jazeera, a Al Qaeda rapidamente
conquistou o campo do ciberespaço para fins de financiamento, recrutamento, contatos,
mobilização e publicidade, fazendo deste veículo a nova base de suas operações
(LORENA, 2005). Isto demonstra o terreno fértil para a organização de movimentos
políticos que a internet já anunciava naquele período e que viria a colher seus frutos na
Primavera Árabe de 2010 e, mais tarde, nos movimentos protagonizados pelo Occupy
Wall Street.
O anonimato também aparece enquanto questão neste período, como pode ser
observado na publicação do jornal estadunidense Diamondback, um dia após o 11 de
Setembro:
O terror golpeia a pátria em um ataque sem precedentes em solo
americano, enquanto milhares sucumbem na extravagância de uma facção sem
rosto. Tristeza e ira varrem o país, na medida em que nossa cultura e modo de
vida foram ameaçados (The Diamondback, 2001 apud Moreira, 2004 p. 62).

Esta noção surgiria na incerteza da proveniência dos atentados materializado nos
shemaghs9 que cobriam o rosto na imagem que se criou sobre os terroristas, similar às
9

De acordo com o Warfare Tatctical Magazine (2017): “O chamado Shemagh tático é um lenço grande,
quadrado, feito de algodão puro, com 1,10 m de lado. (...) No Iraque, assim que as crianças entram no
ensino fundamental, recebem uma aula de como usar o lenço, que é menor, para se protegerem de
fenômenos locais, como sol inclemente e tempestades de areia, que são bem comuns por lá. Exatamente
pela larga utilização do Shemagh pela população local, nos anos 80 durante os longos conflitos árabes, as
mídias usaram sem dó imagens de soldados, muitas vezes regulares usando o lenço, como guerrilheiros ou
terroristas, o que gerou um enorme preconceito com seu uso que se estende até dias atuais.”.
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bandanas que vão ser apropriados dos zapatistas pelo movimento Black Bloc que se
popularizaria nas manifestações de esquerda. Ainda, aparece enquanto máscara inspirada
no filme V de Vingança de James McTeigue , do “coletivo”10 Anonymous que, não por
acaso, nasce dentro do 4chan.
Estes protestos que iniciam contra a guerra no Iraque, ganham força com a
Primavera Árabe, se intensificam com a onda das ocupações e culminam em
reivindicações sob pautas identitárias marcaram um momento de esperança para os
movimentos sociais localizados no espectro político da esquerda. Entretanto,
abruptamente, esta expectativa viria a ser frustrada em uma nova virada em direção ao
conservadorismo, tendo o 4chan como um dos seus principais exponentes nos Estados
Unidos. É justamente nesta passagem de um período marcada por manifestações com
pautas progressistas à chegada dos movimentos da nova direita que se situa a pergunta
lançada por Angela Nagle (2017) em seu livro Kill All Normies: The Online Culture Wars
from Tumblr and 4chan to the alt-right and Trump:

Como passamos das transmissões daqueles dias sinceros e esperançosos
transmitidos através da mídia mainstream para onde estamos agora? Este livro
aborda esse período sob a perspectiva das culturas e das subculturas da internet,
traçando as guerras da cultura on-line que ocorreram abaixo da linha e abaixo
do radar da mídia durante o período do feminismo, da sexualidade, da
identidade de gênero, do racismo, da liberdade de expressão e do politicamente
correto. (...) Essa reação on-line foi capaz de mobilizar uma estranha
vanguarda de jogadores adolescentes, anônimos com postadores de suásticas e
amantes de animes, conservadores irônicos ao estilo South Park, piadistas
antifeministas, assediadores nerds e trolls criadores de memes cujo humor
sombrio e o amor pela transgressão por si mesma tornaram difícil saber quais
visões políticas são genuinas e quais são apenas, como costumam dizer, for the
lulz [para zoar]. (tradução nossa, p. 7-8)

A partir de uma análise da subcultura do 4chan e dos fenômenos sobre os quais o
fórum teve influência, e sua relação com a militância de esquerda do Tumblr, a autora
analise as condições de possibilidade para a emergência da alt-right (direita alternativa)
nos Estados Unidos que viria a eleger o atual presidente Donald Trump.
Um dos primeiros pontos trazidos por Nagle (2017), seria a maneira como os
movimentos sociais se apropriaram das redes sociais e das mídias alternativas em
contraponto aos noticiários das mídias mainstream, revolucionado as tecnologias de
informação. Assim, novas maneiras de produção de regimes de verdade teriam sido

10

A palavra está entre aspas pelo fato de que o Anonymous não pode ser considerado, de fato, um coletivo
ou um grupo, mas uma ideia ou uma ação a ser usada por sujeitos através de uma rede descentralizada.
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fundadas a partir do questionamento das fontes jornalísticas tradicionais e centralizadas.
Para visualizarmos este fenômeno em termos de Brasil, poderíamos pensar nas
transmissões de protestos por veículos alternativos como a Mídia Ninja ou, ainda, as
notícias alternativas trazidas por jornais independentes, como o Sul21 e Jornalismo B.
Esta política teria se consagrado nos Estados Unidos no ano de 2016, inaugurando uma
nova forma de ciberutopia e tendo como característica a descentralização na maneira de
organização dos movimentos. (NAGLE, 2017)

Vale a pena relembrar agora o início de 2010, quando o
ciberutopianismo teve seu maior ressurgimento desde os anos 90, antes do
estouro da bolha das ponto-com. Desta vez, surgiu em resposta a uma série de
eventos políticos em todo o mundo, desde a Primavera Árabe ao movimento
Ocuppy, até novos movimentos politizados de hackers. Anonymous,
Wikileaks e protestos em massa de praça pública na Espanha e em todo o
Oriente Médio estavam recebendo grande cobertura nas notícias, causando
uma enxurrada de opiniões e análises sobre seu profundo significado. Todos
esses eventos foram atribuídos à ascensão das mídias sociais e caracterizados
como uma nova forma de revolução digital sem líder. (NAGLE, 2017, p. 15,
tradução nossa)

Para além dos protestos advindos do movimento Occupy no Brasil, como o
OcupaPOA, o OcupaRio e Ocupa dos Povos – só para citar alguns – podemos pensar em
organizações locais como o Bloco de Luta pelo Transporte Público, de Porto Alegre, ou
o Movimento Passe Livre (MPL), carioca, como exemplos destas redes descentralizadas
referidas por Nagle (2017). Neste período, a dispensabilidade de lideranças era usada
como tática de resistência à criminalização dos movimentos. Ainda, uma ética anarquista
se fazia presente nestes movimentos e apropriava-se de uma cultura hacker que estava
muito mais ligada ao combate ao capitalismo e ao controle estatal, com ações que vinham
no encontro às reivindicações de uma esquerda libertária. O conceito de Hakim Bey
(2001) de Zona Autônoma Temporária (TAZ) reatualizava certas concepções do
anarquismo e encontrava nas ocupações os indícios de sua concretização.
Entretanto, no 4chan, a contradição destes princípios com a sua cultura já estava
em disputa, o que pode ser visualizado a partir da história da legião Anonymous. Nascido
no mesmo ano do fórum, o “grupo” inicialmente centrava suas ações em uma perspectiva
troll, ou seja, com a intenção de criar fatos e ações hacker, apenas para dar risada e
debochar das consequências de seus eventos. Brincadeiras de invasão em massa pareciam
ser o seu principal passatempo e, desde 2006, já se aproximava de um humor
“politicamente incorreto”. Exemplo de ações como estas são a invasão da rede social
Habbo Hotel, as chamadas Habbo Raids, onde avatares negros de cabelo black power
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formam suásticas humanas, ou as ações contra a Igreja da Cientologia, o Project
Chanology. Ações como essa, acabaram resultando em uma reportagem sobre o coletivo
em 2007. Tratava-se de um relatório da emissora Fox KTTV em Los Angeles que
denominava o grupo como uma "gangue hacker”, "terroristas domésticos" e uma
"máquina de ódio na internet" (COLLINS, 2017, p. 69).
Ao mesmo tempo, as reinvindicações dos anons se encontravam com os
movimentos de esquerda, principalmente nas pautas que diziam respeito à ideia de uma
internet livre e descentralizada, que tinha nas bandeiras da liberdade de expressão e do
combate à invasão da privacidade pelo governo os seus principais expoentes. É a partir
desta aproximação que o grupo Anonymous inaugurava o chamado hackerativismo. Nos
Estados Unidos, foram responsáveis: por diversas operações de apoio aos movimentos
Occupy; pela Operação DarkNet, que expos nomes de usuários que acessavam sites de
pedofilia; pela Operação Ferguson, que se resumiu por uma série de ações em protesto
ao assassinato policial do afro-americano Michael Brown; a Operação KKK, que revelou
o nome de cerca de mil membros da Ku Klux Klan; entre outros.
No Brasil, diversos ataques hackers também foram realizadas pelo coletivo,
localizados principalmente nos movimentos da Revolta do Vinagre e nos protestos contra
a Copa do Mundo de 2014. Entre as principais ações podemos citar: a invasão ao site de
educação de São Paulo; a invasão do site oficial da copa na cidade de Cuiabá, mostrando
um vídeo em que comprovavam os atos de violência da Polícia Militar do Brasil; a
invasão ao site do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mostrando fotos dos
protesto; o hackeamento da conta de Twitter da revista Veja, motivados pela conduta
manipuladora da revista contra os protestos; o hackeamento do Instagram da, até então
presidenta, Dilma Rousseff, onde postaram fotos de apoio aos protestos; e as operações
#OpHackingCup e #OpWorldCup, que buscavam atrelar as grandes corporações que
patrocinavam a Copa do Mundo aos abusos cometidos pelo governo brasileiro para a
realização dos jogos.
Junto com estas ondas de protestos, contra o aumento das passagens de ônibus e
os movimentos de ocupação, as reivindicações dos movimentos identitárias também
foram ganhando força. Os movimentos feminista, negro e LGBTQIA, tiveram
importantes conquistas legais neste período, como a proclamação da Lei de Cotas nas
universidades (BRASIL, 2012) e em concursos públicos (BRASIL, 2014) para pessoas
negras e indígenas, a Lei do Feminicídio (BRASIL, 2015) e o Decreto nº 8727 (BRASIL,
2016) que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero
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de pessoas travestis e transexuais. No âmbito mais micropolítico, as noções de
empoderamento, lugar de fala e as análises dos discursos que sustentam os lugares de
poder começaram a se difundir dentro de algumas universidades, dos movimentos sociais
e da internet. Estes movimentos abalam certas estruturas, gerando certas reações, e àquilo
que Nagle (2017) chama de “uma resposta à uma resposta à uma resposta” começa a
ganhar a forma.
Concomitante a isto, as contradições que já apareciam nos primórdios do
Anonymous começaram a vir à tona e já era possível notar embates dentro do fórum sobre
a divergência de alguns membros em relação a certos posicionamentos assumidos em
nome da legião. Como sempre teria se tratado de uma rede descentralizada, sem
lideranças ou sequer qualquer noção de grupalidade ou coletividade – tratando-se mais
de um nome, de uma marca, de um estilo ou de uma tática – as incongruências acabaram
tornando-se insustentáveis. A principal disputa gerava em torno do debate entre liberdade
de expressão e o politicamente correto. Aqueles que se alinhavam mais aos discursos
identitários foram rotulados de moralfags, em uma acusação de estarem empregando o
moralismo na internet e nas relações sociais.
Embora seja de difícil apreensão a compreensão dos resultados desta disputa, as
evidências parecem apontar para um distanciamento do Anomymous com o seu berço, o
4chan. Como parece descrever e ilustrar a Encyclopedia Dramatica11:
Mais tarde na história do Anonymous, eles se tornaram bem
conhecidos em todo o mundo como um coletivo sombrio , hacktivista , que,
através
de pacotes (leia-se: LOIC ),
protestos
e desfigurações
de
sites, trabalhou para defender e preservar ideologias como liberdade de
expressão, liberdade de imprensa etc. (...) A lenta, mas inevitável, espiral
descendente do Anonymous, que um dia fora temido e respeitado, despencou
em um bando de estudantes universitários chorões, mascarados , fedorafag, que pensam que são melhores do que todos os outros e que fazem alguma
diferença no mundo, estava em andamento.
Hoje, o Anonymous consiste principalmente da mais baixa raça
de Guerreiros da Justiça Social (SJW) , que são tão tristes e patéticos quanto
qualquer um dos escritores de Jezebel ou Salon. (Acesso em 10 de abr. 2019,
tradução nossa)

11

Segundo a Wikipedia: “A Encyclopedia Dramatica é um website do tipo wiki que se propôs a documentar
toda a espécie de "drama" e situações humorísticas que ocorrem na Internet. Os seus utilizadores também
escreveram sobre "memes", "netspeak", História da Internet e outros aspectos da Net.” Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Dramatica >
Acesso em: 10 jun. 2019.
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Ilustração da Enciclopédia Dramática com a legenda: “No final, os Moralfags conseguiram uma aquisição
completa” (tradução nossa).

Assim, se por um lado, o Anonymous acabou adquirindo uma posição mais
próxima ao dos movimentos progressistas e das pautas identitárias, por outro, perdeu
espaço no 4chan, que acabou se consolidando como um fórum com caráter político de
extrema direita ou da direita alternativa. Nagle (2017) aponta que:

Para entender as políticas aparentemente contraditórias do 4chan,
Anonymous e sua relação com o alt-right, é importante lembrar que a
mudança gradual à direita na cultura chan centrou-se em torno do conselho
político / pol /, em comparação com a menos abertamente política, mas
sempre extrema, board aleatória' /b/. Ao longo do caminho, os esquerdistas
“moralfags” que gravitaram em direção aos IRCs do AnonOps sofreram um
grau de espionagem e repressão estatal durante o auge do perfil público do
Anonymous de 2010 a 2012. Essa ausência do elemento de esquerda mais
libertário dentro da cultura chan criou um vácuo nas boards de imagem que
o lado direitista da cultura foi capaz de preencher com o seu estilo
especialista de chocantes memes de humor anti-PC [Politicamente Correto].
(p. 18, tradução nossa)

Assim, o 4chan, hoje, coleciona uma série de ações de caráter misógino e racista
que legitimam a caracterização, na época ainda incerta, que teria sido atribuído aos
Anonymous em 2007, de “máquina de ódio”. Um exemplo disso são os inúmeros
assédios ocorridos no evento Gamergate, muitos organizados e repercutidos no fórum. O
episódio é relatado por Goulart e Nardi (2017):
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O chamado Gamergate se inicia em agosto de 2014 quando o game
designer Eron Gjioni escreve um longo texto sobre o final de seu
relacionamento com um/a também game designer chamado/a Zoe Quinn. De
acordo com Gjioni, Quinn estaria se relacionando sexualmente com críticos de
jogos digitais para que conseguisse boas críticas de seu jogo (gratuito) a
respeito de sua vivência com depressão, chamado Depression Quest. Após
esse fato, Quinn começou a receber ameaças de morte e estupro, tendo seus
dados revelados na internet (uma prática conhecida como doxxing) e contas em
redes sociais invadidas. (...) Na prática, o Gamergate investiu muito mais
no ataque principalmente misógino, mas também homofóbico, transfóbico e
racista a trabalhadoras/es da indústria, crítica e demais membros da cultura de
jogos digitais (BURGESS; METAMORO-FERNANDÉZ, 2016). Suas
principais vítimas, além de Zoë Quinn, foram a crítica feminista de jogos Anita
Sarkeesian e a game designer Brianna Wu. Enquanto ambas sofreram as
mesmas ameaças e vazamento de informações de Quinn, Sarkeesian teve
cancelar uma palestra que daria na Utah State University por essa sofrer uma
ameaça de tiroteio em massa (AHMED; MARCO, 2014), enquanto Wu teve de
fugir de sua casa após receber ameaças de estupro citando seu endereço
residencial – algo que também aconteceu com seus parentes próximos
(TOTLO, 2014). (GOULART e NARDI, 2017, p.6)

E os tiros contra cinco manifestante do movimento Black Lives Matter em
Minneapolis, realizado por pelos menos dois membros do 4chan, como descrito por Nagle
(2017):

Se ainda é necessária mais uma prova de que a cultura anti-PC do
4chan não é apenas "para o lulz", após o tiroteio de cinco manifestantes do
Black Lives Matter em Minneapolis, em novembro de 2015, um vídeo de dois
homens envolvidos apareceu, vestindo balaclavas [toucas ninjas] e dirigindo
para um protesto do Black Lives Matter, dizendo: 'Nós só queríamos dar a
todos um aviso em / pol /… Continue branco.' (NAGLE, 2017, p.29, tradução
nossa)

Da mesma forma que, ao longo deste capítulo, pudemos traçar um paralelo entre
eventos análogos que ocorriam nos Estados Unidos e no Brasil, a política adotada pelo
fórum 55chan parece ter uma história similar à do 4chan, de quem colhe influência.
Embora criado mais tarde e com um menor número de trabalhos acadêmicos reunidos
sobre si, é certo que também tem suas especificidades que o diferem do estadunidense.
No que se refere a maneira como os usuários compreendem as questões de raça e gênero,
é necessária uma análise de suas publicações afim de constatar se compartilham dos
discursos racistas e misóginos presentes no 4chan.

4. Metodologia
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Para a realização desta pesquisa se lançará mão da análise do discurso de
perspectiva foucaultiana, onde o discurso é compreendido como “(...) práticas que
formam sistematicamente os objetos de que fala (...)” (FOUCAULT, 2012, p. 60). Assim,
serão analisadas as enunciações presentes nas discussões do fórum coletadas a partir da
imersão neste espaço e posterior recolhimento, através de print screen, do material de
análise. Estes conteúdos foram salvos no período entre novembro de 2018 e abril de 2019.
Desta forma, parte-se das orientações sugeridas por Fischer (2003 apud ALVES e
PIZZI, 2014) em relação a pesquisas que se utilizam da análise do discurso enquanto
método: “a linguagem e o discurso são lugares de lutas permanentes; os enunciados são
raros e, nem sempre, óbvios e exclusivos; é preciso atentar para as práticas discursivas e
não discursivas e manter uma atitude de dúvida diante dos aspectos investigados.”
Toda verdade é entendida como produzida a partir de sua relação com os jogos de
poder provenientes de discursos que definirão as regras do que é verdadeiro ou falso, correto
ou errado (FOUCAULT, 2008, p. 13). Tomando os discursos como práticas discursivas,

compreende-se que exercê-las significa “falar segundo determinadas regras, e expor as
relações que se dão dentro de um discurso” (FISCHER, 2001, p. 205). Para Foucault, um
discurso é um conjunto de enunciados que se apoia na mesma formação discursiva
(FISCHER, 2001, p. 202), sendo que “os enunciados são sempre históricos, não só em
relação às suas condições de emergência como às funções por eles exercidas no interior
de práticas não discursivas.” (FISCHER, 2001 216). Ainda, a questão da temporalidade,
se faz fundamental e dessa forma:

Essa temporalidade (...) precisa ser entendida para além da idéia de
que os discursos sempre são ditos num determinado tempo e num determinado
lugar; para mergulhar nela, é preciso vê-la através dos documentos escolhidos,
das práticas a que os textos se referem, da formação social em questão, da
trajetória dos conceitos envolvidos e ainda do próprio posicionamento do
pesquisador. Para Foucault, a análise arqueológica deve principalmente dar
conta de como se instaura certo discurso, quais suas condições de emergência
ou suas condições de produção. E é nesse sentido que essa análise deverá fazer
aparecer os chamados “domínios não discursivos” a que os enunciados
remetem e nos quais eles de certa forma “vivem” - as instituições, os
acontecimentos políticos, os processos econômicos e culturais, toda a sorte de
práticas aí implicadas. Tais domínios, porém, não podem ser vistos como
“expressão” de um discurso, nem como seus determinantes, mas como algo
“que faz parte de suas condições de emergência” (Foucault, 1986, p.187).
(FISCHER, 2001, p. 215)

Portanto, embora a exposição dos discursos seja feita a seguir, entende-se que as
explicitações anteriores até aqui - sobre a maneira como os usuários do 55chan se

30

relacionam, a influência do 4chan para sua criação e as condições de possibilidade para
a emergência do fórum estadunidense – constituem também parte da análise do discurso,
na medida em que se constituem como “domínios não discursivos” que possibilitam a
existência de tais práticas discursivas. Segundo Fischer, “as práticas não discursivas são
também parte do discurso, à medida que identificam tipos e níveis de discurso, definindo
regras que ele de algum modo atualiza.” (FISCHER, 2001, p. 217) Aqui, os discursos não
são tomados como representantes da realidade e, tampouco, como meras expressões das
circunstâncias, mas referidos a “práticas que conformam cotidianos, definem projetos de
vida, moldam, transformam e desenham os corpos.” (FISCHER, 2001, p. 218)
Enfim, para empreender está análise, foi necessário, primeiro, a coleta do material
discursivo. Através da busca por palavras-chaves no 55chan que se relacionam com os
temas de gênero e raça foram selecionados os conteúdos mais relevantes à pesquisa, ou
seja, aqueles que parecem denotar as formas como os sujeitos se referem às mulheres e
às pessoas negras. Pretende-se constatar se suas concepções se assemelham às
apresentadas no 4chan, no sentido do seu caráter machista/misógino e racista e em que
verdades tais noções estão amparadas.
Durante o processo de imersão no fórum, foram encontrados incontáveis threads,
em diversas boards, abordando os temas pesquisados. Diante disto, para a filtragem da
pesquisa, optou-se por limitar-se à board com maior número de argumentações e
teorizações em relação a tais temas, a /pol/ - Politicamente Incorreto. Ainda assim, se fez
necessário a limitação de threads a serem analisadas, devido ao vasto número de
conteúdos encontrados. Enfim, foram selecionadas as seguintes threads (nomeadas de
acordo com a primeira frase de cada OP): “Degeneração é realmente um câncer”, e
“Humanos Negros x Humanos Brancos”. Entretanto, devido ao número de respostas em
cada thread, apenas algumas foram selecionadas. A justificava se ampara com base no
mapeamento realizado, escolhendo respostas-representantes dos discursos que se
encontram presentes em um maior número de comentários observados. Considerando a
importância dos sentidos das imagens em um imageboard será exibido o print de cada
comentário analisado, seguido da transcrição de seu conteúdo verbal para a pertinência
da análise.
Ainda, é importante ressaltar que:

(...) o caminho não é buscar, indefinidamente, um ponto originário e
saber onde tudo começou. As datas e locais que fixamos não significam pontos
de partida nem dados definitivos; são, antes, referências ligadas às condições
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de produção de um dado discurso, que se enuncia diferente, que é outro em
cada um desses lugares e instantes. Não se trata, de forma alguma, de fazer
uma interpretação cronológica nem de ir situando os elementos, como se fosse
possível uma seqüencialidade. Uma coisa é tratar de domínios como os de
atualidade, memória e antecipação; outra é afirmar que há um “antes-agoradepois”, disposto numa linearidade fundamental. Aqueles domínios,
considerados e operacionalizados, permitirão caracterizar o que se repete, o
que instaura rupturas, o que se transforma, o que está nas fronteiras de um
determinado tempo. Para o analista, é importante observar, como anunciamos,
que a modificação dos enunciados implica a existência de um acúmulo, de uma
memória, de um conjunto de já-ditos. (FISCHER, 2001, p. 220.)

5. Sobre Depósitos e Paixões
5.1. Sejam bem-vindos ao /pol/ - Politicamente Incorreto
Como explicitado anteriormente, a escolha pela /pol/ enquanto filtro à análise, se
deve pela observação e pelo fato de que essa board concentra o maior número de
argumentos e teorias em relação às concepções de gênero e raça proferidas pelos anões,
em especial, a como se referem a mulheres e pessoas negras. Entretanto, antes da
anunciação dos discursos presentes nas threads, parece ser importante ressaltar certas
especificidade dessa board.
Localizada na categoria [Discussão], junto com /esp/, /clô/ e /escória/, compartilha
com estas um tom relativamente mais sério se comparado ao expresso em outras
categorias. Diferente da popular /b/, com seu caráter extremamente satírico e irônico ou
da melancólica /mago/ com seu tom mais depressivo e de desabafo pessoal, a /pol/ se
destaca pela sua austeridade, englobando estudos e discussões acerca de visões de mundo
e projetos políticos.
A compreensão de tais características é imprescindível de ser apontada pelo fato
de que os discursos que nessa /board/ serão explorados, embora pareçam refletir as ideias
circunscritas de maneira geral na cultura do fórum 55chan, se diferem pela questão tática
com que são apresentados. É possível, por exemplo, encontrarmos discursos muito
semelhantes no /b/, porém, encobertos pelo véu da piada e da brincadeira, modificando a
estratégia com que são atualizados enquanto verdade.
Ao acessarmos a board, podemos localizar no Catálogo, a thread fixa que
explicita suas regras específicas:
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Sejam bem vindos ao /pol/.
Advertimos que aqui seguimos uma linha mais rígida em relação a
forçações e merdapostagens com o nível do /b/: não somos um espaço para
tratar política como time de futebol! Por outro lado, temas considerados
politicamente incorretos e até mesmo aqueles tidos como teorias de
conspiração pelo senso comum serão bem recebidos, além é claro das
tradicionais discussões sobre ideologia, filosofias, partidos, mundo e
sociedade.
As demais regras do chan se aplicam aqui também!
De resto, militâncias partidárias descaradas, vitimismos exacerbados
e imposições politicamente corretas que visam debates desonestos estarão
passíveis de ban para a saúde da board e do chan por extensão. O /pol/ não
pretende cercear sua liberdade se você não agir feito retardado. Sintam-se
livres para compartilhar artigos, vídeos e livros de seus interesses.

No print screen, é possível observar que, ao lado do conteúdo das regras, é
publicada a imagem do político Enéas Carneiro, considerado um dos maiores ícones do
conservadorismo nacionalista no Brasil. Não raro seu nome é citado nas discussões do
/pol/, costumando ser visto como um ídolo por muito usuários. Também é comum
encontrarmos memes com sua imagem. No plano de fundo, pode-se notar a presença de
diversas pistolas, revólveres, cartuchos e balas que ilustram a página. Esta característica
não é exclusividade do /pol/, estando presente em toda as boards do site
O regulamento do /pol/ não deixa dúvidas do posicionamento político, em termos
mais brandos, compartilhado pelos anões. Já de início, nos deparemos com a presença da
discussão entre a liberdade de expressão e o politicamente correto, presentes na história
do 4chan e consolidadora das características da cultura geral de fóruns como estes. Ainda,
é importante relembrar a posição política em que o fórum se auto localiza, explicitada em
suas regras gerais como “terceiros posicionamentos (nacionalismos, fascismo e
nazismo)”.

5.2. Degeneração é realmente um câncer
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A primeira thread escolhida para análise, intitulada “Degeneração é realmente um
câncer” foi selecionada por conta de reunir, em uma mesma discussão, discursos que se
referem tanto às questões de gênero quanto às de raça. Além disso, o seu alto nível de
atividade e interatividade também são fatores a serem levados em consideração. A
discussão foi aberta no dia 30 de março de 2018 e até o final o do processo de imersão no
campo desta pesquisa permaneceu ativa. A chamada pelo OP, é a seguinte:

Degeneração é realmente um câncer. O número de mães solteiras
só dispara no mundo exceto no Japão e em boa parte da Ásia.
Olhem pra essa merda. Eu aposto todas as fichas que a culpa são
merdas como o funk, rap, hip hop, etc.

Acompanhado da escrita, o seguinte gráfico12:

Tradução nossa: (Título geral) Alerta: pais [“fathers”, no sentido de progenitor masculino, não confundir
com parents] casados são espécie em extinção; (Título do gráfico) Percentual de filhos nascidos de
mulheres não casadas, 1929-2008; (Legendas do gráfico) Negros 72,3% Hispânicos 52,5% Agregado
40,6% Brancos 28,6%; (Texto) Um recorde de quatro em cada dez bebês nascem de mulheres não casadas,
mostram novos números federais. Entre negros, esse "índice de nascimentos sem casamento" subiu para
sete em dez; para hispânicos, superou 50 porcento. Mães solteiras tendem a estar na faixa dos 20 anos, com
baixa renda e pouca educação. Mas dois terços escapariam da pobreza se fossem casadas com os pais de
seus filhos.; (Nota) * Ano em que as categorias raciais mudaram, resultando em tendências ligeiramente
variáveis.
12
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A postagem de gráficos, mapas, estimativas e demais instrumentos de medição
científica é comum nas discussões do /pol/ para a sustentação de determinado argumento.
Neste caso, o OP ampara-se, sem explicitar a fonte do estudo sobre a porcentagem, em o
que argumenta ser um aumento no número de crianças nascidas de pais e mães não
casados. Entretanto, a própria legenda do gráfico posiciona na mulher a total
responsabilidade pelo fato, ao indicar que os bebês “nascem de mulheres não casadas”,
excluindo a descendência paterna e em seguida, categorizando apenas as mães - solteiras,
faixa dos 20 anos, baixa renda e pouca educação. Ainda, não se anuncia o número de
mães que criam seus filhos sozinhas (o que independe do fato de estarem ou não casadas
com o progenitor), mas o fato de pais (progenitores masculinos) casados estarem em
extinção. A explicação é finalizada com o argumento de que se tais mulheres fossem
casadas com os pais de seus filhos, escapariam da pobreza. O gráfico também indica que
a maioria dos bebês advindos de tal situação são negros e, apenas uma minoria, é branca.
Diante dos dados do gráfico é que o usuário do 55chan sustenta as seguintes
verdades: degeneração é ruim; degeneração está associada à raça; pessoas negras são mais
degeneradas do que as brancas; a culpa da degeneração é das mães solteiras; a explicação
para o fenômeno tem relação com o funk, o rap e o hip-hop (músicas da cultura negra).
A partir dessa postagem, a discussão se inicia, seguido de diversos comentários
referentes aos dados expostos pelo criador do fio. De maneira geral, o teor das publicações
é composto de caráter machista/misógino e racista. Há sim diferentes opiniões, mas que
derivam mais da discordância sobre as causas de uma suposta degeneração, do motivo
pelo qual existem mães solteiras ou do porquê a miscigenação é algo ruim. Entretanto, os
usuários concordam majoritariamente com a premissa de que existe uma degeneração e
que está é relacionada com os fatores de gênero e raça.
Como ressaltado anteriormente, várias palavras utilizadas pelos usuários têm
origem no chanspeek. Cabe ressaltar que raramente os usuários utilizam a palavra
“mulher” ou “negro” em suas publicações, mas filtros que, por si só, denotam o caráter
de seus posicionamentos. Para “mulher”, utiliza-se: “depósito de porra”, “depósito” ou
“merdalher”. Para “negro”: “crioulo”, “paixão”, “teutão”, “precto” e, às vezes, “judeu”.
Entretanto, ao se referirem a pessoas brancas ou a homens, não há palavras específicas e
muito menos depreciativas. Da mesma forma, não há uma palavra específica para se
referir a mulheres brancas, sendo necessária a utilização de dois termos para caracterizá-
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las (exemplo: “depósito branca”), porém, há um verbete específico para se referir a uma
mulher que, além de mulher, não é branca: “frida”.
O fato da não nomeação da norma em contraponto à especificidade do abjeto faz
parte das estratégias de manutenção do poder. Assim, é importante salientar a diferença
estabelecida às mesmas categorias de acordo com o atravessamento de outros marcadores
sociais. Para o channer o “homem” é o homem branco, na medida em que o negro recebe
palavras próprias à sua definição. “Depósito” por sua vez é um termo geral que engloba
todas as mulheres, porém, ao fundar uma palavra para diferenciar as mulheres brancas
das demais, se anuncia a diferença em que as categorias mulher-negra e mulher-branca
estão localizadas. Este fato pode ser entendido a partir do conceito de interseccionalidade,
fundado por Kimberlé Crenshaw (1994) para designar a interdependência das relações de
poder entre raça, gênero e classe.
Alguns dos usuários traçam narrativas históricas para justificar tal relação e a suas
posições sobre este suposto fenômeno, como é o caso da seguinte publicação:

A depósito de porra é o ser mais putrefato, ignorante, desprezível e
amaldiçoado que já caminhou na face da Terra. Sua falta de lógica, aliada aos
seus malfadados instintos fazem uma combinação que gera um ser egoísta,
libertino, que busca a atenção de todos indivíduos ao seu redor e sentem prazer
ao destruir qualquer coisa que um ser humano já construiu. Como uma
succubus, elas nascem no seio de um ser tão malcriado quanto elas próprias, e
suas progenitoras tem a total atenção em discorrer sobre as aplicações mais
malévolas possíveis de suas características psicológicas e atributos físicos que
transpassam carnalidade para quem as olhas. E sendo assim, constroem o seu
caminho da vida sobre o corpo e os paus no meu cu de indivíduos alheios que,
caindo na inescrupulosa arapuca sentimental, são totalmente estraçalhados e
triturados, fazendo com que suas tripas e líquidos internos se tornem uma
massa pastosa que alimenta e cresce o corpo vil e narcisista as parasitas
infernais.
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Desde Eva no Jardim de Éden, passando pela depósito de porra de Ló,
e chegando no século XXI, tivemos várias mudanças quanto ao tratamento a
esse ser tão mundano e impuro. Logicamente que, em tempos passados, o
perpetrar das atitudes pecaminosas de tais seres desprezíveis eram
repreendidas pelas pessoas de bem, que se prezavam pela construção de sua
sociedade. Porém, com o passar das décadas, as depósitos de porra foram de
pouco em pouco introduzindo a ideia da libertinagem na mente dos homens.
De geração em geração, elas foram proliferando mais as teorias de que "as
pessoas precisavam se soltar", usando isso apenas como desculpa para
desenvolverem seus planos infernais de destruir a raça humana, utilizando seus
instintos mais primitivos (e que foram guardados desde então). E mesmo
apanhando, mesmo sendo punidas, as depósitos de porra iam utilizando sua
prole para desvirtuar o mundo, para trucidar com qualquer tentativa de barralas, para pisar em cima da cabeça de inocentes juvenis que não viram o passado
paixão de cada umas, não leram na mente delas os pensamentos hedonistas e
que ia contra qualquer moral já feita entre a união de civis, e não ouviram o
riso malévolo que estampava no rosto de cada conspiradora que já fora gerada
pelos seus úteros genocidas.
E aqui chegamos, senhores. Chegamos na era aonde as depósitos de
porra finalmente soltaram as suas asas e começaram a escravizar a raça
humana, a utilizar nosso sangue para lubrificar as máquinas de ódio e desprezo
para com as pessoas de bem, a utilizar nossa carne para continuar a alimentar
as ideias de dominação pelo maldito prazer sentimental, e a utilizar as nossas
almas para servirem como combustível e incentivo aos batalhões feministas e
grifinoristas que se utilizaram da ignorância do homem moderno como forma
de escafederem com o nosso planeta. Se fosse possível, deveríamos pegar cada
moça, esposa, pitanga, solteira, lésbica, bissexual e promíscua que já existiu;
amarrar todas em cima de um monte; jogar ácido por entre as suas vísceras;
queimar o corpo de cada uma com vela e enxofre; introduzir madeira, ferro
quente, bronze e aço por todos os orifícios do seu corpo; quebrar cada osso de
sua existência e mutilar cada carne de sua forma terrestre; e depois triturar
todas elas, formando uma pasta escrota e tosca, que queimaríamos eternamente
essas sobras, como uma forma de diminuir os estragos que elas fizeram
enquanto existiam e manipulavam a vida no planeta, e depois pegaríamos os
restos da sobra de tudo isso, e jogaríamos no núcleo terrestre, para impedir que
alguém se lembre de pelo menos um milésimo do pavor que elas geraram em
nossas mentes, e evitar que um dia alguém traga pelo menos um milionésimo
do horror e caos que poderia gerar em nosso mundo apenas pela ideia de que
pelo menos UMA depósito de porra poderia voltar a pisar na crosta de nosso
planeta.

Neste comentário é possível perceber o caráter extremamente misógino e machista
presente no 55chan. Tais ideias, neste caso, se amparam em discursos advindos da
mitologia cristã, que podem ser localizados inclusive na escolha dos termos feita pelo
usuário, como “putrefato”, “amaldiçoado” ou “malfadado”. A invocação do mito de
Succubus, que popularmente é entendido como um demônio em forma de uma mulher
bonita que seduz os homens, sugando a sua energia até a morte, também está presente nos
folclores cristãos. Algumas versões entendem Lilith como a primeira súcubo, e outras,
como a mãe das súcubos (VALE, 2016). Eva, aparece como mito fundador na medida em
que representa a origem do pecado entre os homens e a consequente expulsão destes do

37

paraíso. A referência à mulher de Ló, mais uma vez, remete às histórias cristãs e a uma
visão demonizada da mulher, sendo ela, segundo Gênesis, a representação da
desobediência em direção ao pecado. A maneira como o usuário retrata a mulher no
comentário parece ser semelhante com os discursos proferidos por expoentes bispos
católicos no período da Idade Média, como expresso no excerto a seguir:

A mulher, coisa frágil, inconstante a não ser no crime, não deixa
nunca espontaneamente de ser nociva. A mulher, chama voraz, loucura
extrema, inimiga íntima, aprende e ensina tudo o que pode prejudicar. A
mulher, vil Fórum, coisa pública, nascida para enganar, pensa ter triunfado
quando pode ser culpada. Consumindo tudo no vício, é consumida por todos;
predadora dos homens, torna-se ela própria a presa. (Hildeberto de Lavardin,
bispo de Mans em 1093 apud Dalarum, 1990 p. 38)

Em suma, na postagem a mulher é vista como um ser perigoso que tem como
função última a destruição da raça humana. Condição naturalizada, que começa com Eva,
a primeira mulher, passa pela esposa de Ló, e perdura até a mulher do século XXI.
O usuário, porém, aponta para uma mudança, tanto das mulheres, quanto ao que
chama de “pessoas de bem”. Em tempos passados, havia uma preocupação maior por
parte destas pessoas (homens?) em relação à construção da sociedade, o que os levava a
repreender com mais severidade às intenções maléficas das mulheres. Entretanto, aos
poucos, as mulheres começaram a “introduzir a ideia de libertinagem na cabeça dos
homens”, ou seja, da mesma forma que Eva introduz o pecado e, de maneira ingênua e
passiva, Adão é corrompido, o mesmo se repete na história com “inocentes juvenis que
não viram o passado paixão [negro]” das mulheres. Assim, o usuário inverte o discurso
comumente utilizado para se referir aos channers: máquinas de ódio são os outros. As
mulheres seriam responsáveis por “lubrificar as máquinas de ódio e desprezo contra as
pessoas de bem”, junto com as grifinoristas [pessoas de esquerda] e mediante o
feminismo.
Diante dessas concepções, nada mais resta se não desejar a tortura, cuja descrição
é minuciosa e com requintes que remetem àquelas sofridas, sobretudo pelas mulheres,
durante a Inquisição. Mas, ao contrário dos membros dos Tribunais do Santo Ofício, que
diferenciavam as bruxas e hereges das “honestas” (MOURA, 2019), o channer propõe a
aniquilação de todas as mulheres do planeta, sejam elas imorais ou não. Desta forma
intensifica-se o teor dos discursos conservadores mais usuais, nos quais prevalece a
diferença da “esposa” e da “promíscua”. Destaca-se um discurso misógino que não poupa
ou supõe a possibilidade sequer de uma conduta passível de não extermínio.
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Em outro dos discursos, embora preceitos cristãos também sejam evocados, a
questão da ciência e da natureza biológica parece ser a justificativa que sustenta a
misoginia:

Já chegou a hora de conversar seriamente sobre as depósitos, anões.
Como elas deveriam ser tratados sob o aspecto jurídico, político, social, etc?
Eu acredito, não ironicamente, que depósitos deveriam ter os mesmos direitos
que um animal de estimação e nada mais. Deixem-me explicar.
É um erro considerar depósitos de porra como seres humanos. O que
diferencia o ser humano de um animal é a capacidade de raciocinar e de criar,
coisa que as depósitos não possuem. O ser humano também é capaz de
distinguir o certo do errado através de um exame de consciência e da análise
crítica da situação, o que é chamado pelos homens de honra; e novamente, isso
é ausente nas depósitos - para elas, o certo ou errado é aquilo que está na moda
ou não, ou aquilo que lhes dá prazer ou não, pois elas não possuem consciência,
apenas seguem a manada.
O fato de depósitos serem colocadas em pé de igualdade aos homens
na sociedade atual é a causa da grande maioria dos problemas que enfrentamos
e também da degeneração crescente da sociedade. E não falo só de degeneração
em sentido sexual - mas a degeneração geral da cultura, o desaparecimento de
grandes homens, o fim dos heróis, filósofos e santos tão comuns em outras
épocas, que hoje não se encontram mais em lugar algum. Por vivermos em uma
cultura ginocêntrica, os valores masculinos são a cada dia mais e mais
erodidos, o que torna dificílimo qualquer recuperação dos valores e da cultura
- é uma espiral da decadência.
Para resolver essa situação, é mister que depósitos sejam despidas de
qualquer direito concedido aos homens, e sejam reconhecidas pelo que
realmente são: parasitas sociais, criaturas incapazes de realizar qualquer coisa
grandiosa e que, se recebem liberdade, destruirão tudo que o homem levou
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milênios para construir. Portanto, a melhor maneira de proceder é retirando
todos os direitos das depósitos e passar a tratá-las com a mesma estima que um
animal de estimação - que é o que elas são.
Depósitos de porra desacompanhadas na rua devem poder ser
estupradas livremente, pois são depósitos de porra sem dono e, como um
cachorro sem dono, qualquer um pode reivindicar sua posse, e dar o uso que
desejar à criatura. Filhas devem ser vendidas pelos pais para outros homens em
troca de um dote, como se vende a cria de um animal. Depósitos não devem
freqüentar as mesmas escolas, universidades ou mesmo hospitais que os
homens.
Se você quer falar em solução…não tem. O judeu venceu, eu sei e
você sabe disso. O grande problema que vivemos é cultural, estamos numa
geração de homens fracos e de Estado intervencionista e altamente despótico.
Seriosamente, qual é a margem que temos para o debate democrático? Quem
tem o direito de defender uma prática racista ou o direito de questionar o
feminicídio? Como alguém pode defender uma visão impopular sem ser
punido? Ora, se não há reserva à diferença de opinião, pelo contrário, se há
criminalização de opiniões diversas, evidentemente a democracia é uma farsa,
somos obrigados a aceitar uma opinião prevalente e todo dissidente é
severamente punido.
Observe o que é o conservadorismo atualmente, é a ideologia de quem
simplesmente defender valores básicos como Deus, família e vida. O simples
fato de você não ser a favor da agenda progressista te joga numa vala residual
de conservadores. Não há o que ser feito, o mundo é controlado por uma elite
e eles vão, com muito sucesso, ditar a lei e a opinião que todos devem ter.
Infelizmente as fêmeas são, desde Adão e Eva, mais fáceis de enganar e
convencer com falsas ideologias, argumentos superficiais e emocionais. Toda
sociedade começa a entrar em colapso quando depósitos passam a ter algum
poder e elas mesmas são as primeiras a trair sua própria sociedade, pois são
apenas parcialmente incapazes de compreender a total extensão de seus atos.
Depósito alguma quer viver a vida como homem (sendo uma real feminista),
nenhuma delas realmente quer ter responsabilidades, elas apenas querem o que
convém. Só nos resta ter sabedoria e escapar dessas armadilhas modernas.

Desta vez, a razão para a o ódio contra as mulheres se amparam em argumentos
biológicos, onde é entendido que as mulheres não têm as mesmas capacidades inatas dos
homens, sendo mais similares a animais do que a seres-humanos. É possível constatar,
em relação ao comentário anterior, a passagem do argumento da Europa Medieval de
inferiorização do feminino aos argumentos advindos com a Revolução Científica, a partir
do século XVI. A subordinação da mulher não advém de um medo à corrupção do pecado,
mas por sua natureza inferior, a qual pode ser provada mediante observações científicas.
Como aponta Costa (2007):

No cenário da Era Moderna havia intensas discussões que frutificaram
por meio das idéias provenientes do Iluminismo e do advento da Revolução
Francesa. A concepção iluminista colocava o homem no centro do universo e
concebia-o como dotado de uma espécie de luz natural, ou seja, de uma
racionalidade que se traduziria na capacidade natural do homem de aprender e
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conhecer o que seria da ordem do “real” necessário a suas ações. (COSTA,
2007, p. 35)

Médicos, filósofos e moralistas argumentavam a favor dessa concepção,
sustentado a partir do estudo dos corpos femininos e masculinos sob o imperativo da
ciência. É interessante observar como as verdades proferidas pelo usuário estão de acordo
com os regimes de verdade deste período, apoiando nas ideias de grandes pensadores
iluministas, como Rousseau. Mesmo as contradições presentes em tais discursos são
evocadas, pois se por um lado se acredita em certa incapacidade natural feminina, por
outro, incita-se a necessidade de uma domesticação sob risco do colapso social.

No entanto, Nunes (2000) atenta para uma certa ambigüidade e
contradição no pensamento de Rousseau, uma vez que, apesar de sustentar a
crença em uma essência feminina naturalmente direcionada para a passividade
e para a submissão, todo o seu projeto pedagógico no que se refere à mulher
impunha um rigoroso adestramento feminino para suportar esse lugar de total
submissão. Quer dizer, por um lado Rousseau argumentava a favor de uma
tendência feminina para passividade e, por outro, afirmava ser estritamente
necessário cultivar desde cedo o hábito da obediência por intermédio do
constrangimento e da disciplina. (COSTA, 2007, p. 42)

Coerente ao período em que tais ideias vigoravam, o usuário incita que as
mulheres não devem ter os mesmos direitos que os homens, sugerindo que o “aspecto
jurídico” em relação a maneira como são tratadas deve ser mudado. Prega, então, que as
esposas sejam de posse de seus maridos e que é necessário que os ambientes para cada
gênero sejam separados. Concordando com o comentário analisado anteriormente,
também se aponta que há uma degeneração da sociedade, um retrocesso advindo das
conquistas femininas dos últimos tempos.
O movimento feminista é citado mais uma vez como responsável por aquilo que
os usuários consideram ser um retrocesso, uma “forma de escafederem com o nosso
planeta”, já que “toda sociedade começa a entrar em colapso quando depósitos passam a
ter algum poder”. Este colapso social o qual os channers anunciam parece se referir ao
abalo de uma certa estrutura epistemológica e de compreensão de mundo baseada em um
paradigma em que o homem branco ocupa o lugar central de privilégio. O medo de ver
ruir um mundo organizado dessa maneira, de fato, parece encontrar razão de existir se
considerarmos as lutas pautadas pelo movimento feminista de maneira geral, na medida
em que se busca dissolver a hierarquia existente entre o homem e a mulher. Na intersecção
com a raça, os feminismos negros e decoloniais ainda pautam questões sobre o lugar do
privilégio branco, construindo uma posição ético-política na direção de uma
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reconfiguração das relações de poder, como aponta a feminista decolonial Curiel
Pichardo:

La descolonización para nosotras se trata de una posición política que
atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva, nuestros
imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de
actuar y de ser en el mundo y que crea uma especie de “cimarronaje”
intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio
de acuerdo a experiencias concretas. Se trata del cuestionamiento del sujeto
único, al eurocentrismo, al occidentalismo, a la colonialidad del poder, al
tempo que reconoce propuestas como la hibridación, la polisemia, el
pensamiento otro, subalterno y fronterizo. Estas propuestas críticas del
feminismo latinoamericano y caribeño son posiciones de oposición al
feminismo ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal, pero sobre
todo un feminismo que se piensa y repiensa a sí mismo en la necesidad de
construir una práctica política que considere la imbricación de los sistemas de
dominación como el sexismo, racismo, heterosexismo y el capitalismo, porque
considerar esta “matriz de dominación” como bien la denominó la
afroamericna Hill Collins (Collins, 1999) es lo que da al feminismo un sentido
radical. (CURIEL PICHARDO, 2009, p.3)

A radicalidade da luta feminista, em especial às articuladas com outros questões
de subalternidade, se manifesta pela dissolução das opressões historicamente impostas
desde os lugares de poder, à uma matriz de dominação. Entretanto, no comentário
presente na thread, a retórica se inverte mais uma vez: quem é criminalizado e quem é
impedido de viver em uma democracia são os locutores. A discussão entre a liberdade de
expressão e politicamente correto aparece mais uma vez. “Quem tem o direito de defender
uma prática racista ou o direito de questionar o feminicídio?”
Mas se por um lado a natureza e a biologia justificam a inferioridade das mulheres,
por outro, também sustentam as características masculinas de misoginia e machismo,
literalmente:

42

A decadência da sociedade está diretamente ligada a liberação sexual e direitos
femininos.
Conservadores mainstream ao invés de acatar os DIREITOS e femininos,
atacam somente o feminismo.
Para o conservador mainstream, basta a depósito de porra não ser feminista
que tá tudo bem. Ignoram que a vagabundagem feminina está para além do
feminismo.
Machismo e misoginia é o estado natural do homem, todos que rejeitam isso
como extremismo traem os cromossomos que são o martelo da civilização.
Casamento atualmente é inviável por culpa do homem frouxo e tolerante com
as """conquistas""" femininas.

O aporte em uma natureza a priori, também é utilizado para justificar o racismo.
Assim, se pressupõe uma condição natural para negros, mulheres e homens brancos:

A condição natural do negro é a sujeira, a condição natural da mulher
é a prostituição e a condição natural do homem branco é o trabalho.

Diante de tal pressuposição, vários argumentos amparados em pressupostos do
Darwinismo Social e de teorias eugênicas são lançados.

Casamento só era sustentável no passado pela autoridade e vontade
do marido. O preço pela liberação sexual é o fim da unidade familiar, e sempre
se soube isso.
A questão é se esse processo vai eventualmente levar a um
darwinismo social em que só as mulheres acima da média e com
responsabilidade vão ter crias que vão subir na hierarquia de nossa sociedade
em vez de se tornarem drogados degenerados com problemas mentais e sociais,
ou não.
Eu sou dividido na questão, é realmente bom para a nossa espécie usar
o poder do estado para artificialmente manter esse bando de sub-humanos na
linha? E se não é, por que razão não partir para eugenia pura?
Tendo a ser contra a eugenia pois levada ao extremo (o que é
relativamente fácil uma vez que se começa..) ela não parece boa para a espécie
também.
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Enfim, creio que a maioria da sociedade tem de viver no cabresto, e
uma minoria que se mostra capaz de ser autônoma tem de migrara para uma
outra região do mundo onde podem ser mais úteis e felizes.

Neste comentário, as raças as quais o usuário se refere não são explicitadas pelos
seus nomes, mas assume-se que existem “drogados degenerados com problemas mentais
e sociais”, “um bando de sub-humanos”, que devem viver “no cabresto”. Porém, a
“eugenia pura” é tomada como solução, a fim de preservar “uma minoria” “capaz de ser
autônoma”.
Não é de se estranhar que uma volta do racismo à argumentos científicos e
biológicos que tiveram seu ápice no século XIX eclodam num fórum na internet do século
XXI. Achille Mbembe (2014) foi categórico ao apontar que “o início do século XXI
aproxima-se do início do século XIX” (p. 52) , na medida em que indicaria um retorno à
lógica de uma biologia atrelada às classificações de grupos humanos, a partir da pesquisas
genéticas, do desenvolvimento das tecnologias reprodutivas e das estratégias de controle
biopolítico na contemporaneidade. O mundo da informação se reconfigura, mas faz
retornar a guerra e a raça como questões internacionais, “os novos dispositivos de
segurança integram elementos de regimes anteriores (...), aplicando-os, de modo
nanocelular, às tácticas características da era do genoma e da «guerra contra o terror»”
(p.47-48). O mesmo acontece com a tortura e os fenômenos das prisões em massa.
Segundo o filósofo:

É verdade que o século XXI já não é o século XIX, o período no
decorrer do qual, a par da escalada colonial em África, assistimos a uma
biologização decisiva da raça no Ocidente. f: também a época na qual, com a
ajuda do pensamento evolucionista darwinista e pós-darwinista, se foram
disseminando estratégias eugenistas em vários países, generalizando-se a
obsessão pela degeneração e pelo suicídio. Beneficiando do processo de
globalização e dos efeitos contraditórios que o mesmo provoca por todo o lado,
a lógica da raça volta, no entanto, a irromper na consciência contemporânea.
Um pouco por todo o lado, volta a instaurar-se a fabricação de questões de
raça. Ao preconceito de cor herdado do tráfico de escravos e traduzido nas
instituições de segregação (caso das leis «Jim CroW» nos Estados Unidos e do
regime do apartheid na África do Sul), além do racismo anti-semita e do
modelo colonial de bestialização de grupos considerados inferiores, foram-se
somando novas variantes de racismo, a partir de mutações das estruturas do
ódio e de recomposição de figuras do inimigo íntimo. Depois de um breve
interregno, o fim do século XX e o virar do novo século coincidem com o
regresso a uma interpretação biológica de distinções entre os grupos humanos.
Longe de pôr fim ao racismo, um novo desdobramento da raça ancorou no
pensamento do genoma. (MBEMBE, 2014, p. 44-4)
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Este argumento se sustenta a partir de um discurso que aparece, neste caso,
principalmente através de imagens, onde se enaltece um movimento de pureza racial em
prol da diversidade étnica:

Este movimento que argumenta que a eugenia é a fórmula para a garantia da
diversidade racial é frequentemente encontrada no fórum estadunidense 4chan. Em um
artigo intitulado “How White Nationalism Courts Internet Nerd Culture” escrito em um
blog hospedado na plataforma Medium, esta mesma imagem com o slogan “Respect
Diversity” aparece como sendo coletada do fórum estadunidense. A ela, o autor atribui a
seguinte legenda:

Meme típico, usando o dizer "preserve a biodiversidade humana"
como uma remodelagem colorida e mais atraente do apartheid. Também uma
tentativa de fazer uma apropriação signo do arco-íris como um símbolo da
direita fascista, semeando confusão entre os ativistas LGBT. (@DeoTasDevil,
2017)

O que este movimento afirma é que a miscigenação acabaria por uniformizar as
raças, na medida que perderiam suas características singulares advindas de genes
recessivos. Por outro lado, a pureza racial conservaria tais particularidades, evitando uma
mistura que unificaria as raças. Em um movimento de apropriação dos sentidos, invertem
mais uma vez a lógica afirmando que “pessoas de cor”, na verdade, são as puras e não as
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miscigenadas ou, sequer, as negras. Estes discursos parecem estar aparando na maneira
específica de como o racismo se constituiu nos Estados Unidos, através do imperativo da
“regra de uma gota de sangue” codificada em lei em alguns estados do país no século XX.
Mas, principalmente, apoia-se “em uma série de mecanismos que já existiam nas
formações sociais e políticas da Europa ocidental” do século XIX “(subjugação do corpo,
regulamentações de saúde, darwinismo social, eugenia, teorias médico-legais sobre
hereditariedade, degeneração e raça)” (MBEMBE, 2016 p. 132). Ideias essas, inclusive,
nomeadas explicitamente por alguns usuários, como já observado.
Assim, constata-se que o 55chan também importa concepções do fórum
estadunidense, provavelmente, através do trânsito de alguns usuários entre ambos os
lugares.

5.3. Humanos Brancos x Humanos Negros
A segunda thread foi escolhida diante da necessidade de se analisar a categoria
raça deslocada da questão do gênero. Partindo do pressuposto de que a publicação
anterior, em sua premissa, atribui às mães solteiras a razão da degeneração, incitando
discursos que se preocupam mais em justificar a subordinação da mulher ao homem do
que das pessoas negras às brancas. Embora a questão racial também se faça presente,
aparece mais como consequência da suposta depravação feminina sob o aspecto da
degeneração. Assim, parece interessante também, analisar as concepções dos usuários,
independente desta condição. A discussão intitulada “Humanos Brancos x Humanos
Negros” foi selecionada para uma melhor exploração do tema, bem como algumas
respostas subsequentes. Diferente da anterior, essa thread conta com pouca
interatividade, sendo que apenas quatro usuários responderam ao tópico.

Humanos Brancos X Humanos Negros
Nos últimos tempos tenho me questionado sobre a capacidade dos
negros de se organizarem socialmente, se você observa uma favela logo
percebe que essa espécie aparentemente não consegue se adaptar tão bem
quanto os brancos, isso pode ser observado principalmente na completa
desorganização que é uma favela, com lixo pra todo lado, casas mal
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construídas, além de muitos outros problemas de saneamento básico. Além
disso o mesmo pode ser observado em todo continente africano.
Será que realmente os negros seriam a ligação da espécie branca
evoluída com os macacos??

O usuário inicia a discussão lançando percepções suas amparadas naquilo que
argumenta observar incitando um questionamento sobre “a capacidade dos negros se
organizarem socialmente”. Partindo do pressuposto que pessoas negras e brancas
pertencem a espécies diferentes, lança mão de um argumento pseudo-biológico,
considerando que, independente do meio social - nas favelas do Brasil ou em todo o
continente africano -, há uma maneira de se comportar advinda de uma natureza a priori.
Da mesma maneira como são evocados os argumentos racistas presentes na thread
analisada anteriormente, o usuário baseia-se em discursos provenientes de teorias
oriundas do século XVII e que perduraram até a primeira metade do século XX, o
chamado racismo científico ou racismo biológico. Collins (2000) conceitua o racismo
científico como:

Um corpo específico do conhecimento sobre Negros, Asiáticos,
Nativos Americanos, Brancos e Latinos produzidos dentro da biologia,
antropologia psicologia, sociologia e outras disciplinas acadêmicas. O racismo
científico foi projetado para provar a inferioridade das pessoas de cor.
(COLLINS, 2000, p. 300, tradução nossa)

É no resgate a esses valores que a discussão é iniciada, mas logo no primeiro
comentário, há um usuário que demonstra discordar dos pressupostos invocados pelo OP.

Anônimo 03/15/19 (Sex) 11:58:48 No.28552
Na realidade, anon. Acredito que a pobreza não os deu oportunidade
de se organizar. Se a cor fosse um problema, bairros originalmente negros
como Bronx em JewYork não seriam organizados hoje (atualmente o bronx é
branco porque as leis de jim crow expulsaram muitos negros dali)
(O USUÁRIO FOI CONVIDADO A VISITAR SEUS
AMIGUINHOSRSRSRS)

Apesar do usuário concordar com o princípio de que as favelas são
desorganizadas, atribui ao problema uma questão social: a falta de oportunidade. Afirma
que a cor não é “um problema”. Porém, é possível notar que o usuário que realizou o
comentário é banido do fórum, como indica a expressão em vermelho - “O USUÁRIO
FOI CONVIDADO A VISITAR SEUS AMIGUINHOSRSRSRS”. Não há como
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constatar se a causa de sua expulsão está relacionada com as ideias expostas neste
comentário, ou se corresponde a um comportamento oriundo em outra discussão. De
qualquer forma, não seria improvável supor uma relação tendo em vista as regras gerais
do fórum e as específicas da board /pol/.
Mais adiante, outro usuário comenta:

Negros por algum motivo sao muito mais parecidos "biologicamente"
com animais do que brancos, so olhar que a maioria tem varios filhos em casa,
sao mal educados, violentos etc
(O USUÁRIO FOI CONVIDADO A VISITAR SEUS
AMIGUINHOSRSRSRS)

Voltando a lógica que origina a thread, o argumento biológico mais uma vez é
evocado, concordo com a afirmação de que pessoas negras estariam mais próximas aos
animais do que as brancas. Esta afirmação ainda remete à fala sobre as mulheres presentes
nos discursos analisados anteriormente, onde eram colocadas também como animais em
contraponto à humanidade masculina.
Segundo Lugones (2014), a distinção entre humano e o não humano remonta aos
ideais da colonialidade impostos com o intuito da fundação de uma hierarquia, onde o
homem branco ocidental diferenciava-se dos demais a partir de sua civilidade em
contraponto à animalidade. Compreendendo essa marca coma a dicotomia central da
modernidade colonial, viria acompanhada também da distinção hierárquica entre homens
e mulheres:

Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não
humano como a dicotomia central da modernidade colonial. Começando com
a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica, hierárquica
entre humano e não humano foi imposta sobre os/as colonizados/as a serviço
do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas
dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres. Essa distinção tornouse a marca do humano e a marca da civilização. Só os civilizados são homens
ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e os/as africanos/as
escravizados/as eram classificados/as como espécies não humanas – como
animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens. (LUGONES, 2014, p. 936)

Nota-se que este usuário também foi banido e, novamente, não é possível afirmar
o motivo de sua expulsão. Constata-se, porém, a presença de erros de português em seu
comentário, como a falta de acentuação e pontuação. Motivo este que poderia ser levado
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em conta pelos administradores do fórum. É improvável que a causa esteja atribuída a
manifestação da sua opinião, tendo em vista que compartilha de uma posição racista,
popular entre os membros.

6. Considerações Finais
A partir de uma imersão no fórum 55chan foi possível constatar a presença de
discursos racistas e machistas/misóginos nas discussões presentes em várias boards do
site. Assim, torna-se possível afirmar que, da mesma maneira que o fórum estadunidense
4chan, o discurso de ódio também está presente no fórum brasileiro tendo, inclusive,
possíveis circulações dos materiais das postagens entre um fórum e o outro.
Ao analisarmos alguns comentários presentes na board /pol/, compreendemos que
as concepções racistas estão amparadas em discursos encontrados nos regimes de verdade
predominantes no século XIX, sendo eles o darwinismo social e o racismo científico,
enquanto as machistas/misóginas parecem se apoiar em pressupostos biológicos que
começam a emergir no século XVI perdurando até o século XVIII e em argumentações
apresentados pela igreja católica na Idade Média.
Constata-se que o fórum, apesar de anônimo, parece ser frequentado por pessoas
que, em seus discursos, se identificam majoritariamente como homens jovens brancos e
nerds, alinhados ao espectro político do que chamam de terceiras-posições (nazismos,
fascismos e nacionalismos). Embora seja um local de encontro de um nicho específico,
este ciberespaço tem se mostrado produtor de elementos culturais com alcance em massa
sendo que seus discursos encontram ressonância, de maneira tentacular, em diversos
setores da sociedade brasileira, materializados através de expressões e memes
popularizados nas mídias sociais. Ainda, partem de fóruns como este, a organização de
trollagens, ameaças, perseguições, atentados e outros crimes que têm como alvo as
minorias sociais.
É importante salientar que o percurso deste trabalhou não se resumiu a uma fácil
empreitada, tendo em vista o contato com discursos extremamente tóxicos que, não raras
as vezes, causaram a sensação de mal-estar à pesquisadora. Entretanto, a importância de
se apontar a existência, no tempo presente, de um grupo de pessoas organizadas em fórum
virtual da internet que compartilham de tais posicionamentos políticos e visões de mundo
foi o que sustentou o empreendimento desta pesquisa. Entende-se que o fórum 55chan
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como um espaço propicio à produção e propagação de discursos de caráter racista e
machista/misógino, de uma maneira inovadora e particular. Inovadora, porque sua
manifestação somente se torna possível a partir da existência de redes efêmeras e
anônimas na internet, da maneira como as informações se propagam no ciberespaço e da
eminência de novos artefatos midiáticos, como os imageboards, os memes e os virais.
Particular, pela maneira como reatualizam teorias eugênicas e sexistas e posicionamentos
políticos que se acreditava estarem superados.
Mais do que apontar para respostas, esta pesquisa levantou uma série de questões
que podem ser aprofundados em um próximo trabalho, como: Quais as condições de
possibilidades

para

as

produções

de

determinados

discursos

racistas

e

machistas/misóginos na contemporaneidade?; Quais os dispositivos táticos utilizados
para a operacionalização destes discursos?; De que maneira se identificam com os
posicionamentos políticos que denominam de “terceiras posições” – fascismos, nazismos
e nacionalismos? Como resgatam, reciclam e reatualizam tais concepções políticas?;
Quais as justificativas que os channers encontram para explicar o que os faz frequentar o
fórum 55chan?; Quem “são” os channers, quais são os seus ideais de branquitude e
masculinidade e em que lugar nestes planos os usuários se auto-localizam?
Ainda, durante o processo de imersão, foi observado a predominância de relatos
sobre episódios de bullying, a sensação de falta de pertencimento e a vontade de cometer
suicídio. Compreende-se que estas vivências não podem ser vistas como razões que
levariam a posicionamentos racistas e machistas/misóginos, mas, ao contrário, aparecem
como consequência da expressão destes mecanismos a partir do momento em que fixam
modos de ser homem branco no mundo. Neste sentido, constata-se a importância de uma
análise amparada na psicologia social para o entendimento deste fenômeno, em
detrimento de uma análise individualizante que encontraria em episódios de trauma a
causa para o destilamento do ódio.
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Apêndice
Minidicionário: Chanspeak – Português
Chanspeak
/pinto/
Anão
bar mitzvah
Bazingueiro
bê
Bostil
Bukowski
Café Pilão
Café Preto
calvinismo/calvinisita
cancro/cancrobook
charles bukowski
cheque dentro
cheque fora
Churrascar
churrasco/ churrasco no banheiro
Copicol
Cornoold
Cornooldismo
dadeiro de cu
Darwinismo
Darwinista
depósito de porra/ depósito
DotA
DotA com trackpad
Dota sem as mãos
Emo
enjoe/enjoem
Esgotalher
Espertofone
festa no apê
Fio
Fodendo
Fornicação
fornique/fornique-se
foro de sao Paulo
Frida
Fukushima
Gado

Português
4chan
anonymous/anon (usuário do
chan)
Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM)
pseudo-nerd
- /b/ (board aleatória do fórum)
bosta de Brasil
Olavo (de Carvalho)
pornografia infantil
pornografia infantil
ateísmo/ateu ou ateia
Face/Facebook
Olavo de Carvalho
check in (dar entrada)
check out (dar saída)
Suicidar
Suicídio
copypaste/copiar-colar
cuckold (corno)
cuckoldism (“cornudo”)
Heterossexual
Cristianismo
cristão/ cristã
Mulher
Sexo
sexo anal
sexo oral
Skinhead
aprecie/apreciem
Mulher
Smartphone
Holocausto
Thread
“fucking”
foda/sexo
fode/foda-se
Orkut
Negra
Brchan
pessoa manipulável (como a
expressão “maria vai com as
outras”)
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gibeira/gibeiranaro
Grifinória
Iutubarias
Iutube
jogue ratos
Judeu
kosher/ koshervilhoso
limpo meu cu com
Linguiça
mcq/ >mcq >
melhor sexo com cavalos
Merdalher
Mesmabicha
meu macho
meus lados
minha pitanga
Newfag
Novabicha
Novogaúcho
(O USUÁRIO FOI CONVIDADO A
VISITAR SEUS AMIGUINHOS, RSRSRS)
Oldfag
Páçaro
Paixão
parênquima paliçádico
pau no meu cu
Paudurecido
Paudureço
Pescado
pescaria/ pesco
PF
Pica
Pitanga
Prassa
Prato Feito
Precto
Pretanelle
Profitar
Putalher
queijim minas
Rateiem
Realizo
recomendem animes fofinhos
recomendem desenhos chineses fofinhos
Redpillado
Rivotril
Rivotrilado
Saci

Bolsonaro
Esquerda
coisas do Youtube
Youtube
Avalie
preto/negro
mara/maravilhoso
Avaliem
Travesti
minha cara quando
melhor horário
Mulher
Samefag
minha namorada
morrendo de rir
minha namorada
novato no chan
Newfag (usuário novo)
newfag (usuário novo)
(O usuário foi banido)
usuário antigo/experiente no
chan
Twitter
preto/negro
Thread (fio)
Sentimento
de pau duro
fico de pau duro
baited (caiu na isca)
bait (isca)
Polícia Federal
pic (imagem)
Namorada
piada idiota
Polícia Federal
Preto
Marielle (Marielle Franco)
profit (lucrar, se dar bem)
Mulher
Gado
Avaliem
Percebo
perguntem qualquer coisa
perguntem qualquer coisa
tomei a red pill (pílula vermelha)
Redpill (pílula vermelha)
tomei a red pill (pílula vermelha)
Troll (“zoador”)
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Salsa
Samefag
secundo/ secundado
Slv
sonserina
Telatiro
teutão/ teutões
Trap
Vadialher
velha bicha
Velhogaúcho
VOCÊS NÃO CONSEGUEM PENETRAR
EM MEU PROLAPSO TÃO RÁPIDO
QUANTO GOSTARIA
VocêTube
zapzap, zap

sauce (source, querendo a fonte
de algo)
mesmo usuário
concordo/de acordo
só li verdades
Direita
Screenshot (foto da tela)
negro/negros
Travesti
Mulher
Oldfag (usuário antigo)
Oldfag (usuário antigo)
Minha cara quando

Youtube
whatsapp/ whats
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