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Ataque na França estimula debate no mundo sobre liberdade 

de expressão 
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o ataque ao semanário francês Char lie Hebdo, em Paris. no início de janeiro, 

polarizou as redes sociais através das mani"estaçàes Je suis Charlie e Je ne 
suis pas Cha rlie 

Para entender os discursos e razões de cada grupo, a Diretoria de Análise de 

Polít icas Públicas monitorou as redes sociais entre os dias 7 e 19 de janeiro. As 

nuvens de palavras abaixo representam as respectivas hashtags #jesuischarlie e 

Itjenesuispascharlie, e através delas é possível observar os d iferentes discursos a 

partir dos term os e palavras relacionadas a cad a expressdo q ue fo i usada 

d urante esses d ias. No total, fo ram m ais de 3 milhões de tu ítes coletad os, nos 

id iomas inglês, francês, português e espanhol. 

Je suis Charlie: Na nuvem de palavras de #Jesuischarl ie, palavras como 

homenagem, liberdade, marcha, e vít im as podem ser interpretados como em um 

contexto solidár io mais voltado ao momento do ataque. uma indignação perante 

ta manha vio lência. 
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Já nos d iscursos de #Jenesuispaschar lie, palavras como religião, assassinato, 

isla mofob ia, jesuisah med ev idencia m um d iscu rso mais po litizad o, que 

problematizou e relat ivizou q uestões de religião, cu ltura e to lerância. 

Ambos os d iscursos fo ram veem entem ente contra os ataques à revista. 
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o ataque terror ista à revista d eixou 12 mortos. O massacre aconteceu após dois 

homens armados abrirem fogo na redaçdo da Charlie Hebdo por conta da 

trajet ór ia do veículo com pub licações que satirizavam o Islã. Entre os d ias 7 e 14 

de janeiro. milhares de pessoas foram às ruas protestar e d izer que o massacre 

' o i um a espécie de "ataq ue" à liberdade de expressão . 

Conforme chegavam as notíc ias sobre o atentado e as manifestações nas ruas 

de Paris, o debate nas red es se intensifi cava cada vez mais e, ainda. fo i possível 

perceber uma considerável polar ização entre os que repugnavam tota lm ente a 

morte dos jo rnalistas e out ros que não apoiavam o atentado, mas que 

levantaram o debate sobre liberdade de expressão . 

A OAPP registrou, at ravés de análise de rede. picos de menções sobre o caso 

q ue chegaram a 25 mil m enções por minuto no d ia 7 de j aneiro. 
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