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Introdução: Este trabalho interdisciplinar trata do discurso de ódio na internet e aborda
especificamente o tema orientação sexual. A orientação sexual diz respeito à atração
física e ao interesse amoroso de uma pessoa, porém na sociedade atual, algumas
pessoas utilizam das redes sociais para disseminar a discriminação e o preconceito
contra pessoas LGBTs (Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais). Objetivo:
Conscientizar os interlocutores, por meio da produção de um vídeo,  de que ofensas
proferidas na internet podem ter consequências reais e contribuir para a perpetuação de
estereótipos e preconceitos contra pessoas do grupo LGBTs,  Metodologia: Além da
criação do roteiro, direção, produção e edição do comercial, foi criada uma ONG
fictícia, chamada VPD, \\\\\\\\\\\\\\\"Vale pela Diversidade\\\\\\\\\\\\\\\", com  o objetivo
de criar uma ONG na região do Vale do Aço que luta pela inclusão e pela diversidade.
Criou-se também uma hashtag, &#8234;#valepeladiversidade para envolver as pessoas
nessa campanha pela luta do respeito e inclusão das pessoas na internet,
independentemente de sua orientação sexual. Resultados: O vídeo trouxe reflexão às
pessoas que o assistiram, pois,  através das metáforas,  conseguiram entender seu
objetivo final, posicionando-se contra as ofensas feitas na internet, especificamente às
pessoas do grupo LGBTs. Conclusão: Por meio da pesquisa, produção e realização do
trabalho percebeu-se que muitas vezes as pessoas se utilizam de discursos ofensivos no
ambiente virtual, sem terem noção de que seus discursos trazem consequências reais e
por isso se torna necessário criticar tais atitudes para que aconteçam mudanças no
comportamento das pessoas.
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