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RESUMO

O presente trabalho busca refletir sobre a conformação do linchamento virtual na
sociedade brasileira. Investiga o modo como o fenômeno se expressa e se configura em
Sites de Redes Sociais – SRS. Linchamento virtual, enquanto categoria analítica, remete ao
enquadramento jornalístico sobre a expressão coletiva de grupo que, mobilizado por um
sentimento de revolta ou indignação, age contra um ou mais indivíduos considerados
desviantes para aplicar-lhe(s) justiça extralegal. Linchador, portanto, significa acusação
moral que recai sobre os diferentes atores implicados na resolução de conflitos de modo
violento. O modo complexo de condutas, visões de mundo, emoções e atitudes acionadas
pelos diferentes atores em busca de justiça e reparação constitui a cena sob a qual o
empreendimento investigatório se debruçará. O ponto de partida metodológico adota a
descrição de casos inseridos em um universo social, cultural, político e ético que lhes
imprime sentido e lógica própria de funcionamento. Persegue a identificação de um
roteiro comum de acontecimentos, que permite confirmar o a priori de que as ações de
justiceiros guardam similitudes entre si. A percepção de risco de práticas punitivas em
plataformas digitais abrange a rotulação persistente das vítimas e a falta de
proporcionalidade punitiva que pode acarretar em injustiças e contribuir para
acentuação de sociabilidade opressora. A justiça extralegal, típica de linchamentos
virtuais, oculta demandas profundas da sociedade brasileira. Ainda que se verifique
extremamente danoso para suas vítimas, o linchamento virtual se constitui em
sociabilidade que produz poderosa força gregária no espaço público em rede.

Palavras-chave: Linchamento Virtual. Sites de Redes Sociais. Justiçamento. Vigilância.
Acusação. Desvio. Punição.

ABSTRACT

The present work reflects on the conformation of virtual lynching in contemporary
Brazilian society. Investigates how the phenomenon is expressed and configured in Social
Networking Sites – SRS. Virtual lynching, as an analytical category, refers to the
journalistic framework on the collective expression of a group that, mobilized by a feeling
of revolt or indignation, acts against one or more individuals considered deviant to apply
extralegal justice. “Linchador”, therefore, incomes moral accusation that reaches different
actors involved in conflict resolution in a violent way. The complex mode of conducts,
world views, emotions and attitudes triggered by the different actors in search of justice
and reparation constitutes the scene under which the investigative enterprise will be
investigated. The methodological point of departure adopts the description of cases
inserted in a social, cultural, political and ethical universe that gives them their own sense
and logic of functioning. It pursues the identification of a common route of events, which
allows confirming the hypothesis that the actions of “justiceiros” keep similarities among
themselves, revealing controversial aspects, typical of the traditional lynching. The
perceived risk of punitive practices on digital platforms encompasses the persistent
labeling of victims and the lack of punitive proportionality that can lead to injustice and
contribute to accentuation of extremely oppressive sociability. Immune to control,
extralegal justice, typical of virtual lynchings, hides deep demands of Brazilian society.
Even though it is extremely harmful to its victims, virtual lynching constitutes a sociability
that produces powerful gregarious force in the public network space.
Keywords: Virtual Lynching. Social Network Sites. Policing. Accusation. Deviation
Punishment.
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APRESENTAÇÃO

O desenvolvimento e disseminação das Tecnologias de Comunicação e Informação – TIC
trouxeram questões relevantes sobre diferentes aspectos da vida cotidiana. Em cenário
de uso de múltiplos dispositivos e mídias, práticas sociais distintas passaram por
reconfiguração em situações e contextos variados. Protagonistas de interações digitais,
exalta-se costumeiramente os Sites de Redes Sociais – SRS como plataformas que
privilegiam cooperação e relações consensuais. Realmente, SRS possibilitam
sociabilidade amena, mas também constituem espaços em que se fazem presentes
disputas, rusgas entre interlocutores, mal-entendidos e outras inúmeras tensões.
Emerge da ambivalência característica dos SRS a forma específica de resolução de
conflitos, tratada aqui como linchamento virtual.
Embora SRS apresentem características variadas entre si, como por exemplo, foco de
audiência, objetivos e especificidades técnicas, a particularidade da categoria SRS como
networked publics reside na combinação de recursos que permitem ao participante criar
e manter um perfil único formado a partir de conteúdos fornecidos pelo usuário, pelos
outros usuários e/ou dados providos pelo sistema; articular publicamente suas
conexões que podem ser vistas e acessadas pelos outros; consumir, produzir, e/ou
interagir com fluxos de conteúdos gerados pelos usuários que são fornecidos a partir de
suas conexões no site (ELLISON & BOYD, 2013).
De forma semelhante ao linchamento tradicional, o linchamento virtual prevê a
mobilização de grupos efêmeros fervorosos em busca de um ideal de justiça embasado
na restauração de moralidade abalada por atos desviantes. Esta prática é ambígua, visto
que as ações de punição dos desviantes envolvem o uso de violência - ofensas morais,
ameaças, incitações a crimes, divulgação de dados privados - por parte dos justiceiros e
acabam também por violar direitos e normas sociais.
A referida prática chama atenção para os SRS como plataformas que, ainda que não
determinem comportamentos sociais de seus participantes, possuem especificidades
que propiciam condições específicas para a ocorrência de práticas sociais emergentes.
Os episódios de justiçamento em tais plataformas não demoraram a migrar para a
“grande mídia”, tornando-se rapidamente notícia em diferentes veículos nacionais.
Diante de tamanha repercussão, blogueiros e jornalistas começaram timidamente a
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questionar as ações coletivas contra desviantes, no fenômeno que enquadraram
categoricamente como linchamento virtual.
O objeto do presente trabalho dissertativo emerge da inquietação com o surgimento do
linchamento virtual em SRS. Investigar a conformação do linchamento virtual na
sociedade brasileira, como fenômeno que se expressa e se configura em plataformas
digitais, constitui objetivo geral da pesquisa. O desafio da investigação proposta é o de
entender o linchamento virtual como resultado de ações coletivas assentadas em
contexto sociotécnico, percebendo as conexões existentes entre as práticas de
justiçamento e um ideal de justiça perseguido pelos participantes. Complementar a tais
aspectos, averígua-se aqui a acomodação de ideal vigilante em ambientes digitais, ao
passo em que procura desvendar a maneira singular do uso de capacidades das TIC na
busca pela resolução de conflitos através de práticas punitivas.
Visando alcançar os objetivos mencionados, procede-se a investigação de cunho
qualitativo, a partir da descrição de quatro casos classificados como linchamento virtual
pela imprensa brasileira, circunscritos no período entre 31 de outubro de 2010 e 30 de
outubro de 2016, conforme previsto em cronograma da pesquisa. Opta-se por utilizar o
enquadramento jornalístico como uma dentre as diversas estratégias de seleção da
amostra, principalmente por reconhecer a relevância do mesmo para a notabilidade do
tema. Cabe destacar que o interesse investigatório recai exclusivamente sobre casos que
vitimaram pessoas comuns. Episódios envolvendo pessoas famosas não compuseram a
análise.
A partir da seleção da amostra, a pesquisa procede a elaboração de banco de dados
composto por cópias de telas – screnshot1 - de interações características de atos de
linchamento virtual em SRS. O número de cópias expressou os rastros digitais, que
variam conforme especificidades dos casos analisados e ilustram a dinâmica da ação
coletiva de diferentes atores. Através do banco de dados, cataloga-se publicações, tuítes,
comentários e compartilhamentos sobre cada caso, comunidades e páginas criadas, além
de obviamente as matérias jornalísticas que conduzem à seleção da amostra e que
apresentam elementos relacionados ao desdobramento dos casos. Adota-se como
Screenshot é uma palavra da língua inglesa que significa “captura de tela”, na tradução para a
língua portuguesa. Consiste na ação de registrar, através de uma “fotografia instantânea”, uma
imagem presente na tela de um computador, celular ou outro dispositivo eletrônico.
1
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procedimento metodológico também o observação direta da ação de linchadores em
diferentes plataformas de SRS.
Apesar de linchamento virtual apresentar a dimensão do fenômeno aqui tratado, a
adoção da nomenclatura impõe questões e exige ponderações. A primeira delas diz
respeito ao adjetivo “virtual”. A presente pesquisa não buscou recorrer no artifício
dicotômico real versus virtual, menosprezando ações desempenhadas em ambientes
digitais. A opção pela manutenção do adjetivo “virtual” resultou do fato da categoria
possuir função dentro do sistema ao qual pertence e por estabelecer elemento
diferenciador do linchamento tradicional; ainda que possuam mecanismos análogos, o
linchamento e o linchamento virtual configuram fenômenos distintos. Ainda, cabe
destacar o linchamento virtual como categoria acusatória, visto que mesmo que os
participantes reconheçam a prática do linchamento virtual em SRS, legitimando-a
através da citação de ocorrências do fenômeno, na presente pesquisa exploratória sobre
o tema, os participantes não se identificam como linchadores.
De modo geral, a distribuição de capítulos da dissertação se estabelece a partir das
descobertas sobre um objeto transversal permeado por controvérsias. O Capítulo 1
aborda o surgimento, o desenvolvimento e as especificidades da internet como ambiente
que incrementa a comunicação, as práticas interacionais e a sociabilidade. Evidencia a
polarização de interpretações presentes no debate contemporâneo sobre a participação
de usuários em diferentes práticas sociais online. Conceitua diferentes momentos da
web e distintos ideais, a partir da apresentação do panorama sobre os modos como a
participação e o livre fluxo informacional online podem engendrar práticas vigilantes.
Busca, ainda, compreender como características sociotécnicas de ambientes digitais
podem contribuir e reconfigurar práticas punitivas e estigmatizantes.
Após apresentar a origem da expressão linchamento virtual no contexto brasileiro, o
Capítulo 2 investiga a abordagem sociológica do linchamento na tradição de estudos
norte-americanos. Aborda o linchamento no Brasil e sua aproximação com os estudos
sobre justiça popular e conflitos sociais e descreve o panorama sobre como ações
semelhantes ao linchamento virtual vêm sendo estudado em outros contextos, a partir
de outras nomenclaturas e tipologias próprias. No contexto internacional, o linchamento
virtual se aproxima efetivamente do fenômeno internet vigilantism.
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Antes de adentrar a descrição detalhada do campo de pesquisa, o Capítulo 3 apresenta o
percurso e imersão no campo, destacando contradições da categoria linchamento virtual
em sua aparente dicotomia. Discorre sobre o linchamento virtual como categoria
acusatória e pontua as especificidades da utilização da notícia jornalística na pesquisa
empreendida. Dispõem, ainda, sobre os instrumentos metodológicos e discute
implicações éticas do universo investigado.
O Capítulo 4 propõem articulação da literatura sobre linchamentos, a sociologia dos
conflitos e dos chamados comportamentos desviantes à concepção de SRS como
networked publics. A estratégia de análise significa o empenho em superar a lacuna
existente na literatura brasileira, a partir da compreensão de linchamento virtual como
manifestação coletiva. Analisa os quatro casos de linchamento virtual selecionados na
amostra, buscando perseguir a conformação do fenômeno linchamento virtual na
sociedade brasileira através das ações coletivas dos diferentes atores.
Investigar o linchamento virtual em SRS torna-se importante por diversos fatores.
Primeiramente, a totalidade dos casos noticiados como linchamento virtual se
desenvolveu em tais plataformas. Em segundo lugar, a contundente presença de
usuários brasileiros em SRS converte os comportamentos desempenhados nesses
ambientes em elementos extremamente relevantes sobre a sociedade brasileira em um
momento específico. Observar o linchamento virtual em SRS expõe não apenas práticas
sociais, mas ideais, normas, condutas e valores. Por fim, considera-se ainda, os SRS
como plataformas privilegiadas para compreensão do objeto determinado, visto que
suas características como networked publics propiciam condições para a ocorrência de
práticas emergentes, tais quais as que constituem o linchamento virtual.
Por fim, apresenta-se os aspectos conclusivos da pesquisa, as reflexões finais e possíveis
riscos,

assim

como

aponta-se

eventuais

lacunas

e

sugere-se

imagináveis

desdobramentos.
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1 INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VIGILÂNCIA

Os anos 2000 despontaram como período de intenso entusiasmo com relação à
produção e circulação de informações. A popularização da internet gerou possibilidades
sem precedentes para comunicação, interação e compartilhamento de ideias entre
usuários. Com o surgimento da Web 2.0, que representou o auge do ideal participativo
na história da web, ocorreu maior envolvimento na vasta gama de atividades online,
incluindo práticas de vigilância participativa. O presente capítulo pretende, assim,
apresentar o panorama sobre os modos como a participação e o livre fluxo
informacional online podem engendrar práticas vigilantes. Discorre sobre o ideal
libertário da internet, discute a proposta participativa da Web 2.0, os Sites de Redes
Sociais – SRS e investiga distintas dinâmicas que reconfiguram práticas sociais na
contemporaneidade. Para tanto, busca compreender como o livre fluxo informacional
pode impactar a vida de usuários de SRS em contextos sociais nos quais se
disponibilizam cada vez mais informações pessoais. O gerenciamento de impressões e a
sustentação de reputação se tornam imprescindíveis para a manutenção da vida social.
Por outro lado, o incremento do controle social na web, desvios e transgressões podem
se perpetuar, provocando sanções e processos de rotulação e estigma.

1.1 DO BIG BROTHER À VIGILÂNCIA DIGITAL

Em 1984, o intervalo do Super Bowl2 transmitiu o comercial de lançamento do Macintosh
128k3. Na ocasião, o público assistiu a uma atleta arremessando martelo e destruindo a
tela na qual um personagem, em referência ao Big Brother de Orwell4, controlava e
vigiava indivíduos apáticos. Para o fundador da Apple, Steve Jobs, tal imagem sintetizava
a revolução do PC: pequenos computadores poderosos, capazes de libertar e empoderar
indivíduos do controle da informação e das tiranias governamentais e empresariais.
Super Bowl é o evento desportivo com maior audiência nos Estados Unidos.
3 Primeiro computador pessoal lançado pela Apple Inc. em janeiro de 1984.
4 1984
2
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Parte de semelhante percepção a respeito das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC permanecia presente em 1996, quando o poeta e ensaísta John Perry
Barlow publicou a Declaração de Independência do Ciberespaço. Tratava-se do auge do
pensamento utópico sobre a internet. O texto enaltecia o sentimento libertário que
envolvia a ainda modesta comunidade de internautas do período. Em um trecho, ele
afirma:
Governos do mundo industrial, vocês gigantes aborrecidos de carne e
aço, eu venho do espaço cibernético, o novo lar da mente. Em nome do
futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não
são bem-vindos entre nós. Vocês não têm a independência que nos une
(BARLOW, 1996, s. p.).

Lançado como um manifesto em oposição à tentativa de controle da internet, a
declaração marcava posição contra a censura e o governo americano. Para Barlow
(1996), o ciberespaço consistiria em experiência livre e igualitária, naturalmente salva
das tiranias do mundo “real”. “Vocês [governos do mundo industrial] não têm direito
moral de nos impor regras, nem ao menos de possuir métodos de coação a que
tenhamos real razão para temer”, destaca (BARLOW, 1996, s.p). Wellman (2011)
relembra que, quando do surgimento, percebia-se a internet como fenômeno deslocado
das preocupações cotidianas, compreendida como maravilha tecnológica capaz de
transformar o mundo. Supostamente, a humanidade se conectava no que seria a maior
revolução desde a invenção da imprensa.
Anos mais tarde, a vertigem libertária da internet começou a esmorecer. Inúmeros
pesquisadores passaram a chamar atenção para aspectos danosos da rede e de suas
apropriações. Em 1999, o especialista em direito online, Lawrence Lessig, declarou no
livro Code: "o ciberespaço não garante a sua própria liberdade, mas carrega um
potencial extraordinário para o controle" (p. 58). O autor não considerava o ciberespaço
naturalmente livre, como acontece com Barlow (1996). Pelo contrário, destacava que ao
ser composto por códigos e arquitetura informacional, o ciberespaço se tornaria frágil às
ameaças de controle e regulação.
Castells (2003) relata que entre os anos de 1995 e 1997 participou de uma comissão de
especialistas sobre a sociedade de informação nomeada pela Comissão Europeia, que
objetivou tentar atenuar “os efeitos devastadores que a internet poderia produzir na
sociedade, na política e na cultura” (CASTELLS, 2003, p. 257). O autor destaca que, à sua
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exceção, todos os quinze membros da comissão apresentavam atitude defensiva diante
da internet e que rejeitavam, sobretudo, as práticas de sociabilidade online. A internet
era acusada de ser propulsora de alienação, isolamento, depressão e de “toda espécie de
coisas horríveis” (CASTELLS, 2003, p. 272). Sobre a difusão da internet, ocorrida em
meados da década de 1990, Nicolaci-da-Costa (2005, p. 53) destaca:
A difusão [...] foi turbulenta porque introduziu possibilidades antes
impensáveis no já centenário contexto das telecomunicações via
telefone. A interconexão em rede dos computadores mundiais e a sua
rápida popularização geraram a possibilidade inédita de qualquer
usuário conhecer tudo [isto é, ter acesso a qualquer tipo de informação]
e interagir com todos [isto é, poder entrar em contato com qualquer
outro usuário].

Mesmo considerando a unanimidade sobre a capacidade da tecnologia de promover
mudanças significativas na vida dos indivíduos, investigar o impacto de tais mudanças
não consiste simples tarefa. O debate contemporâneo sobre práticas sociais online, por
exemplo, não conseguiu se desvencilhar completamente de polarizações típicas da
primeira fase dos estudos da internet. Se por um lado, alguns estudiosos incorrem no
discurso de exaltação da novidade, por outro há aqueles que sucumbem à percepção
estritamente negativa dos fenômenos – tecnofobia, como diria Castells (2003).
Para além da polarização, a internet, em seu atual estágio de desenvolvimento, constituise como espaço de liberdade, mas também como território de vigilância e controle. No
âmbito de práticas cotidianas, permite que a informação circule livremente e que
usuários interajam sem a imposição de barreiras geográficas. Durante décadas se temeu
as TIC como tecnologias de vigilância e controle social (a partir da mitologia do Big
Brother de Orwell), mas também se ignorou a capacidade de promoção de participação
ativa e voluntária de seus usuários em ações coletivas de vigilância.
Com o ideal participativo da web, representado sobretudo pela Web 2.0, os serviços e
ambientes que incentivam a produção e o compartilhamento de conteúdos por usuários
também podem nutrir práticas de vigilância digital (BRUNO, 2008). Como será tratado
posteriormente, as mencionadas ações de vigilância coletiva podem resultar em práticas
punitivas em nome de um ideal de justiça, tal qual acontece em episódios de linchamento
virtual. Visando a compreender o ideal participativo fortalecido pela Web 2.0, cabe aqui
breve incursão sobre o tema.
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1.2 WEB 2.0 E O IDEAL PARTICIPATIVO

Com o amadurecimento das TIC no início dos anos 2000, ocorreu a potencialização da
participação de usuários em relação a criação, compartilhamento e difusão de conteúdos
online. Tal tendência inaugurou a segunda fase da internet, constantemente referenciada
como “Web participativa”, “Web colaborativa” ou “Web 2.0”. Embora o termo crie a
impressão de abordar o surgimento de nova versão da Web, deve-se ressaltar que não se
tratou exclusivamente de atualizações de ordem técnica, mas também de mudanças na
forma como o sistema passa a ser apreendido por parte de seus desenvolvedores e
usuários. Na passagem da Web 1.0 para a Web 2.0, supostamente se migrou do espaço
caracterizado pela elaboração de conteúdos por especialistas para outro cenário de
participação de usuários comuns e amadores (SILVA, 2010). Representam a segunda
geração de serviços sites como Myspace, Youtube, Wikipédia, Facebook e Twitter5, que
transformaram a experiência de estar conectado.
De acordo com Bressan (2007), utilizou-se o termo Web 2.0 pela primeira vez em 2004,
durante conferência entre a O’Reilly Media e a Media Live International – empresas
produtoras de eventos relacionados às TIC. De acordo com o precursor do termo, Tim
O’Reilly, em artigo intitulado What is Web 2.0 de setembro de 2005, o início dos anos
2000 testemunhou o desenvolvimento de um tipo diferente de web que aproveitava “a
inteligência coletiva das multidões para criar valor” (O' REILLY, 2005, p. 25). O autor
entende que a Web 2.0, em contraste com a Web 1.0, caracterizou-se por definir nova
arquitetura de participação, que facilitava a produção de informações, a emergência de
redes sociais e enriqueceu a experiência de usuários.
Ainda que o próprio O’Reilly (2005) reconheça a ausência de um limite rígido que
caracterize

a

Web

2.0,

rapidamente

entusiastas

da

tecnologia,

jornalistas,

programadores, empresas e usuários do mundo inteiro adotaram o termo. No ano
seguinte ao da sua introdução, o termo se tornou extremamente popular em ampla

5

https://myspace.com

5 https://youtube.com
5 https://wikipedia.com
5 https://facebook.com
5

https://twitter.com
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variedade de contextos, a tal ponto que, no final de 2005, contava 9,5 milhões de
citações no buscador Google6 (O' REILLY, 2005, p. 3). Entre estudiosos e pesquisadores
acadêmicos, o conceito se difundiu, ainda que nem sempre a partir de perspectiva
resguardada de críticas (PRIMO, 2007; SILVA, 2009; SCHOLZ, 2008; ALLEN, 2009).
Ao relacionar a Web 1.0 com a Web 2.0, De La Torre (2006) enfatiza a participação do
usuário como produtor e consumidor de conteúdos em um ambiente comunicacional
dinâmico. O autor apresenta quadro comparativo com as principais características dos
dois momentos:

QUADRO 1 - COMPARAÇÃO ENTRE WEB 1.0 E WEB 2.0

Web 1.0 (1993 a 2003)

Web 2.0 (2003 - )

Leitura

Modo

Página

Mínima Unidade de Conteúdo

Estático

Estado

Navegador

Cliente Servidor
Webmasters

“geeks”

Escrita compartilhada

Mensagem – artigo, postagem

Modo de Visualização

Arquitetura
Editores

Protagonistas

Dinâmico
Navegador, Leitor de RSS

Serviço Web
Todos

Aficionados

Fonte: De la Torre (2006, p. 7 - 8)

Verifica-se no Quadro 1 o entendimento compartilhado por muitos autores que
perceberam na Web 2.0 a introdução de mudanças significativas com relação à
participação de usuários na rede. No primeiro momento da web, os poucos criadores
(geeks) supostamente consomem conteúdos em páginas estáticas, enquanto no segundo,
6 https://google.com
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qualquer usuário se torna potencialmente criador capaz de aproveitar o estado e a
arquitetura da rede de modo dinâmico. No entanto, a distinção entre Web 1.0 e Web 2.0
sustenta controvérsias.
A partir da observação dos serviços disponíveis da Web 1.0, Allen (2013) chama atenção
para o fato de que as tecnologias tomadas como exemplares da Web 2.0, na verdade
datam de épocas anteriores à delimitação de tal período. Assim como comportamentos e
habilidades comumente discutidos a partir da fundação da Web 2.0, evidenciam-se
atividades online que antecedem até mesmo a criação da web. A exemplo disso, o autor
cita serviços populares como o Blogger e o LiveJournal7, que iniciaram suas atividades
na década de 1990, a Wikipédia8 que estreou em janeiro de 2001 e os fóruns de
discussão mantidos por usuários ainda nos primórdios da internet.
Para Song (2010), a dicotomia entre Web 1.0 (Web da informação) e Web 2.0 (Web da
participação) não deveria ser levada tão a sério; não apenas por imprecisões
terminológicas, mas também por tais distinções trazerem consigo certa valoração acerca
das categorias “informação” (algo estático e sem vida) e “participação” (algo vivo e
dinâmico). A autora recorda os impulsos revolucionários dos primeiros usuários da
internet, documentados no livro The Virtual Community de Howard Rheingold (1993) ou
nas discussões sobre identidade virtual do livro Life on the Screen de Sherry Turkle
(1996). Ainda que a internet contemporânea possa parecer bastante diferente daquela
internet da década de 90 do século passado, vale perceber continuidades em detrimento
de exacerbar sobremaneira supostas rupturas (SONG, 2010).
A perspectiva adotada pelo presente trabalho não defende a negação da importância da
participação de usuários no atual momento da web, porém destaca que a participação
não começou a acontecer apenas a partir da chamada Web 2.0. Ainda assim, com o
desenvolvimento e popularização das TIC se percebe maior engajamento de usuários.
Além disso, deve-se perceber que os recursos interativos e participativos da Web 2.0
têm permitido formas de comunicação, que deram origem a novas expressões, inclusive
de cunho político, como Castells (2007) argumenta.

7

https://blogger.com

7 http://livejournal.com
8 https://www.wikipedia.org
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No momento em que desenvolvedores empresariais sugerem o nascimento de nova web
(Web 3.0 ou Web Semântica), compreender os múltiplos usos da internet e os contextos
sociais em que tais usos ocorrem se torna atividade de extrema importância.
Diferentemente do que se possa pensar, a internet constitui ambiente sociotécnico
complexo, criado por variedades de aplicações técnicas, plataformas, apropriações,
discursos, processos culturais, sociais, históricos e experiências de vida.

1.3 SITES DE REDES SOCIAIS

Apesar da crítica à utilização do termo Web 2.0 como artifício para explicar de forma
automática particularidades da internet e de seus usos, admite-se salutar a iniciativa de
historicizar feitos importantes no desenvolvimento das TIC na criação do conceito.
Dessa forma, aciona-se aqui a Web 2.0 como categoria capaz de situar o leitor na trama
de acontecimentos relacionados às inúmeras transformações da web ao longo de
décadas, incluindo aspectos técnicos, culturais, sociais, políticos e econômicos. Entre as
plataformas citadas como exemplos de Web 2.0, as que geram maior atenção por parte
de usuários e pesquisadores constituem os chamados Sites de Redes Sociais – SRS.
Na última década, estudiosos advindos de distintas tradições de pesquisa se debruçaram
sobre a tarefa de tentar definir SRS (BAYN, 2007 e 2011; BEER, 2008; BOYD & ELLISON,
2007, 2013; BOYD, 2007, 2011; RECUERO, 2009). A despeito de não haver consenso
sobre o assunto, adotou-se amplamente a definição apresentada por Boyd e Ellison
(2007), em artigo intitulado Social network sites: Definition, history, and scholarship. De
acordo com as autoras,
definimos Sites de Redes Sociais (Social Network Sites) como serviços
baseados na web que permitem aos indivíduos (1) construir um perfil
público ou semipúblico dentro de um sistema limitado, (2) articular-se
com uma lista de outros usuários com os quais se compartilhará uma
conexão, e (3) ver e percorrer a sua lista de ligações e conexões feitas
por outras pessoas dentro do sistema (BOYD & ELLISON, 2007, p. 211)9.

9 Tradução

da autora: "We define work sites as web-based services that allow individuals to (1)
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other
users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections
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Embora SRS apresentem características variadas entre si, como por exemplo, foco de
audiência, objetivos e especificidades técnicas, oferecem em comum o fato de servirem,
primordialmente, para usuários criarem perfis pessoais e se relacionarem com outros
usuários em conexões públicas (BOYD & ELLISON, 2007).
Abrange interesse do presente trabalho a compreensão dos modos como os SRS
produzem visibilidade das articulações de relações sociais estabelecidas ou perpetuadas
em ambientes digitais. As autoras Boyd e Ellison (2007) utilizam o termo social network
site em lugar de social networking site, a fim de enfatizar que a utilização costumeira
desses sites objetiva a replicação de conexões iniciadas em ambientes não mediados ao
invés da construção de novas e/ou exclusivas conexões digitais.
Sobre os motivos da busca por conexão, Boyd (2004) afirma que usuários se conectam
em SRS com a finalidade de criar e estabelecer redes de contato, que podem se constituir
por relações de amizade, amor, trabalho, entre outras. Ainda, para a autora, os SRS
operam a partir da hipótese de que estabelecer conexões em um número cada vez maior
pode ser considerado necessário e benéfico para usuários. De acordo com Luders
(2011), o sucesso das mídias pessoais online, incluindo aqui os SRS, parece refletir a
vontade humana de abraçar ferramentas que permitem a interação social. Usuários
percebem as mídias pessoais como significativas por ressoarem desejos de autoexpressão, socialização, ludicidade e criatividade.
No artigo intitulado Social network(ing) sites... revisiting the story so far: A response to
Danah Boyd & Nicole Ellison, Beer (2008) problematiza questões referentes à publicação
de Boyd e Elisson (2007). Apesar de reconhecer o pioneirismo das autoras para o debate
emergente, o autor considera a definição de SRS apresentada no trabalho por demais
ampla. Para Beer (2008), Boyd e Ellison (2007) generalizam sobremaneira os SRS sem
considerar especificidades, fato que pode produzir certo discurso homogeneizante – “a
dificuldade está em dar alguma clareza à terminologia, onde as coisas a que se referem

and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections
may vary from site to site".
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são mutáveis e onde essa é usada amplamente para descrever diferentes coisas e para
atender a diferentes agendas”

10

(BEER, 2008, p. 518).

Buscando resolver

temporariamente tal problema, o autor propõe a adoção de duas nomenclaturas: social
network sites e social networking sites. A primeira categoria compreende sites que
enfatizam o processo de construção e manutenção de relacionamentos pessoais, tal
como Facebook. A segunda abrange sites que possuem foco no compartilhamento de
conteúdos, como por exemplo Youtube11 e Twitter12.
Ainda que as críticas apresentadas por Beer (2008) sejam pertinentes, não se pode
negar a importância do trabalho de Boyd e Ellison (2007) no momento inicial das
pesquisas sobre SRS. O artigo em questão se tornou um dos mais referenciados da área e
ajudou a moldar os debates sobre o tema. A busca no site Google Scholar13 comprova a
influência da publicação – originalmente publicado no Journal of Computer Mediated
Communication14, o trabalho ultrapassa a marca de 6.400 citações em todo o mundo.
Com o refinamento da busca para resultados apenas em português, encontra-se
aproximadamente 3.600 ocorrências, dentre as quais a maior parte se relaciona à
pesquisa brasileira em Comunicação. Portanto, Boyd e Ellison se tornaram
pesquisadoras de referência para a área de Comunicação e trouxeram contribuições
efetivas para a mesma.
Em 2013, as autoras atualizaram sua definição de SRS,
Site de Rede Social é uma plataforma de comunicação em rede na qual
os participantes (1) têm um perfil de identificação único formado por
conteúdos fornecidos pelo usuário, pelos outros usuários e/ou dados
fornecidos pelo sistema; (2) podem articular publicamente suas
conexões que podem ser vistas e navegadas pelos outros; (3) podem
consumir, produzir, e/ou interagir com fluxos de conteúdos gerados
pelos usuários que são providos a partir de suas conexões no site15
(Ellison & Boyd, 2013, p.158).
Tradução da autora: “He difficulty is in giving some clarity to the terminology where the
things we refer to are mobile and where the terminology is used so widely to describe so many
different things and to service so many different agendas”.
11 https://www.youtube.com
12 https://twitter.com
13 http://scholar.google.com
14 Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1083-6101 Acesso em
01 maio de 2017.
15 Tradução da autora: A social network site is a networked communication platform in which
participants 1) have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content
provided by other users, and/or system- provided data; 2) can publicly articulate connections
10
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Para Ellison & Boyd (2013), a definição apresentada em 2007 cumpriu seus propósitos,
mas o panorama social e técnico mudou drasticamente desde então. À medida em que os
SRS se proliferaram e evoluíram, definir o que os constitui torna-se cada vez mais
desafiador. Algumas das características que os distinguiam inicialmente desapareceram,
enquanto outras foram reproduzidas por outros gêneros de mídias sociais. Por tais
motivos, tornou-se fundamental atualizar o conceito. As autoras desenvolveram ainda o
conceito networked publics (BOYD, 2008; 2011; 2014; BOYD & ELLISON 2007, 2013),
detalhado posteriormente.

1.3.1 O estabelecimento de conexões

No universo de 102 milhões de brasileiros com acesso à internet, estima-se que os SRS
façam parte da rotina de 77%16 de usuários conectados no país. Visando prosseguir o
debate traçado até o momento, compreende-se os SRS como espaços que visam facilitar
a participação de usuários em cenários de interação e estabelecimento de relações
sociais. De acordo com Chaka (2010), os SRS constituem exemplares das Tecnologias de
Participação Social – TPS, que representam nova geração das tecnologias de
Comunicação Mediadas por Computador – CMC e se distinguem por possibilitar a
usuários participação coletiva, colaboração em massa e interatividade social.
Boyd e Ellison (2007) argumentam que os SRS, assim como outras plataformas digitais,
permitem que indivíduos construam conscientemente a representação online de si. Para
Braga (2011), a entrada em cena dos atores em SRS ocorre mediante o processo de
apresentação do self que regula e organiza a interação no espaço. Poder-se-ia
compreender SRS, portanto, como sites que permitem aos usuários elaborarem e

that can be viewed and traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or interact with
streams of user-generated content provided by their connections on the site.
16 Dados da pesquisa TIC Domicílios – 2015, realizada pelo Centro de Estudos sobre as
Tecnologias
da
Informação
e
da
Comunicação.
Disponível
em
http://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores Acesso em 01 de maio de 2017.
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reelaborarem o self, construindo auto-apresentação múltipla, descentralizada, fluida e
embasada em práticas discursivas fornecidas pela sociedade e pela cultura. Tal visão se
opõe à ideia do sujeito possuidor de “traços pessoais intrínsecos”, típicos da visão
essencialista moderna (POLIVANOV, 2011). Atores conectados em rede tendem a ajustar
informações pessoais e gerenciar identidades online de acordo com as reações dos
interlocutores (BOYD, 2002), em prática análoga ao que Goffman (1975) chamou de
gerenciamento de impressões (impression management).
Goffman (1975) utiliza de maneira inovadora a metáfora da representação teatral para
investigar e entender o comportamento humano na interação face a face. De acordo com
o autor, os atores, em qualquer situação social, apresentam-se diante de seus
semelhantes, tentando dirigir e dominar as impressões que possam ter dele, e
empregando certas técnicas para a sustentação do seu desempenho – tal como o ator
que representa um personagem diante do público (GOFFMAN, 1975, p. 12). Existem
diversas razões pelas quais os indivíduos gerenciam impressões. A necessidade de
interagir socialmente, negociando situações e definindo papéis sociais, destacar-se-ia
como a mais relevante. Para o autor (1975), os indivíduos tendem a oferecer aos
interlocutores a imagem ideal de si mesmos, em situações de sociabilidade face a face,
através da adoção de características conhecidas e de acordo com valores aprovados
socialmente (GOFFMAN, 1975). Em outras palavras, o termo gerenciamento de
impressão diz respeito à produção de coerência comportamental que faz com o outro
possa interferir sobre quem se é, garantindo benefícios ou evitando perdas.
O gerenciamento de impressões pode ser percebido como importante vetor de
agregação social de usuários que circulam em ambientes digitais, visto que as imagens
produzidas e sustentadas servem como referenciais conhecidos, em torno dos quais
usuários podem ser atraídos, laços sociais estabelecidos ou reforçados (RIBEIRO,
FALCÃO e SILVA, 2010). De acordo com Ribeiro, Falcão e Silva (2010), os ambientes
digitais amplificam mecanismos de controle das impressões emitidas, devido à presença
de

facilidades

em

procedimentos

de

gerenciamento

das

características

representacionais por parte de usuários, permitindo que determinem impressões que
mais se ajustam aos próprios objetivos em cada situação social que se sujeitam. No
entanto, os mesmos destacam que a compensação do processo de gerenciamento de
impressões em tais ambientes se torna pertinente apenas quando se considera os
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aspectos sociais das interações e ações dos interlocutores, associados a aspectos
técnicos e materiais dos dispositivos. Logo,
a composição das imagens representacionais de si e dos interlocutores
mostra-se como resultante de um complexo processo de soma (1) das
informações provenientes do estilo linguístico e da estrutura narrativa
construídos e adotados na circulação de mensagens, (2) das descrições
explicitamente declaradas (físico-corporais, de personalidade etc.), (3)
das expectativas criadas pelos usuários e (4) dos dispositivos técnicos e
operacionais disponíveis no ambiente. Ou seja, o processo de
gerenciamento de impressões mostra-se sensível à influencia situacional,
propiciada tanto pela troca de expectativas sociais decorrentes do
contato e da dinâmica interacional estabelecida quanto pelas
particularidades (limitações e potencialidades) especificas do ambiente
em que os interlocutores estão inseridos (RIBEIRO, FALCÃO e SILVA,
2010, p. 4).

Se por um lado as peculiaridades de SRS incrementam a capacidade do usuário de
construir e gerenciar impressões emitidas, por outro podem complexificar tal tarefa.
Recuero (2012) chama atenção para a amplificação das conexões em SRS, visto que a
distância social entre usuários tende a diminuir em SRS.

Interações, conexões e

conteúdos publicados permitem que grupos heterogêneos entrem em contato. A
hiperconexã o em SRS tem como consequência para os usuários a relação, mesmo que
indireta e não desejada, com grupos e indivíduos que não partilham necessariamente
dos mesmos códigos, condutas e valores a que estão habituados. Quando se obriga
usuários a conviverem diretamente com o diferente, amplifica-se a possibilidade de
emergência de situações antagônicas e conflituosas.

1.3.2 A circulação da informação

O início do milênio assistiu com entusiasmo a popularização da produção e circulação de
informações, através do uso da internet. A emergência dos blogs forneceu dados para
compreensão da importância e dinâmica de tal fenômeno: em 2000, a revista de
tecnologia Wired17 publicou o primeiro artigo sobre blogging, enquanto em 2004, a
editora americana Merriam Webster considerou blog a palavra do ano. Exaltava-se
17 http://www.wired.com
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blogueiros como vozes alternativas da mídia mainstream. A publicação de conteúdos por
usuários comuns, assim como a possibilidade de pares comentarem e discutirem
publicamente os conteúdos, consistiu em verdadeira revolução da informação.
Entretanto, em 2008, a mesma revista Wired publicou o artigo Twitter, Flickr, Facebook
Make Blogs Look So 2004, exaltando os SRS como os novos protagonistas de conteúdos
colaborativos e participação online. A crise dos blogs ocorreu em função de limitações
técnicas da plataforma – que não permitia facilmente a publicação de vídeos e imagens ,
da ação de trolls18 e hatters19 – que dificultavam qualquer tentativa de debate no espaço
destinado aos comentários – e pela apropriação de blogs pelos grandes e tradicionais
veículos jornalísticos (BOUTIN, 2008), de tal modo que se depositou nos emergentes
SRS os desejos pela mídia livre e igualitária.
Inegavelmente os SRS facilitam a publicação, discussão e compartilhamento de
conteúdos online. Supõe-se, ainda, que a participação e o engajamento na publicação de
conteúdos tragam inúmeros benefícios a usuários. Recuero (2007) defende que as
informações circulam nos SRS a partir da percepção de ganhos sociais pelos diferentes
atores. A autora compreende a dinâmica das publicações através do conceito de capital
social, definido por Bourdieu (1983, p. 123) como “o conjunto dos recursos concretos ou
potenciais que estã o ligados à posse de uma rede durá vel de relaç ões mais ou menos
institucionalizadas de amizade e reconhecimento mú tuo”. De acordo com Bourdieu
(1983), o conjunto de recursos favoráveis para o grupo pode ser obtido através do
compartilhamento de recursos individuais, usufruídos por todos e embasados na
reciprocidade. Logo, atores realizam publicações que criam vínculos positivos com sua
rede, gerando boa reputação. O capital social se relacionaria, portanto, com a “relevância
da informação para os grupos do usuário, bem como com sua novidade e sua
especialidade para a rede social” (RECUERO, 2009, s.p.).
Sob o viés da teoria dramatúrgica, Ribeiro e Braga (2012) também consideram as trocas
sociais em ambientes digitais como potencialmente benéficas para indivíduos ou grupos.
No entanto, os autores percebem a dinâmica dos ambientes digitais como reveladora de
duplo papel. Ao tempo em que os usuários atuam como produtores de conteúdo, agem

Troll designa usuário cujo comportamento tende sistematicamente a provocar e enfurecer
outros usuários, desestabilizando interações.
19 Hatter se refere a usuários que postam comentários de ódio na internet.
18
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também como construtores de referenciais identitários, que servem como base para o
desempenho de papéis no ambiente. Nas interações mediadas, tal como ocorre em
encontros presenciais, indivíduos tendem a gerenciar impressões ressaltando aspectos
de si, de acordo com as reações dos interlocutores. Ribeiro e Braga (2012) ressaltam o
fato de que as discussões travadas em SRS, do mesmo modo que a disposição para o
compartilhamento de conteúdos de interesses para grupos específicos (notícias,
fotografias, vídeos, etc.), mostram-se como práticas viabilizadoras de cenários de
interação capazes de trazer ganhos ou perdas sociais para indivíduos.
No âmbito da interface de práticas jornalísticas, Sousa (2014) acredita que a
participação online se torna relevante justamente pelo impacto que causa na produção e
consumo de conteúdos. Os SRS reformulam o modelo vigente de comunicação praticado
desde a institucionalização do jornalismo, baseada no modelo “um para todos”,
favorecendo a produção coletiva de conteúdo. De modo semelhante, Shirky (2012)
considera a aproximação da comunicação pessoal com a indústria da informação como a
maior contribuição dos SRS para o panorama da mídia mundial. Havia fronteiras claras
sobre o que era transmissão de informação (no modelo massivo) e comunicação
interpessoal (modelo “um para um”) antes das tecnologias digitais. Porém, com o
aumento da participação de usuários em rede e através de práticas de direcionamento
de notícias baseadas em redes sociais de proximidade e confiança tais fronteiras foram
borradas (SHIRKY, 2012).
Complementar a Shirky (2012), Jerkins, Ford e Green (2013) descrevem as atuais
formas de circulação de conteúdos através dos termos spread, spreadable e spreadability,
em referência à possibilidade técnica e social que o consumidor de conteúdos midiáticos
possui quando compartilha (espalha) informações. De acordo com os autores, receber
conteúdo compartilhado por usuários da rede pode produzir uma série de novos
significados potenciais ao texto, mesmo que nenhum comentário adicional seja anexado.
Recuero (2009) intitula tal prática de recirculação de informações e destaca que
usuários de SRS podem atuar como filtros e reverberadores de conteúdos online, posto
que direcionam os conteúdos que atingem maior visibilidade em sua rede e, assim,
estabelecem hierarquias sobre as informações: o que merece ou não atenção.
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1.3.3 A emergência de rumores e falsas informações

Com o aumento da participação online e o incremento da circulação de informações na
rede, os SRS se tornaram espaços propícios para a circulação de rumores, boatos e falsas
informações. Além de se caracterizarem pelo fato de possuir fonte descentralizada de
produção, a circulação pode atingir grande número de indivíduos, em velocidade
inimaginável até a popularização da internet. Por esse motivo, representa fonte de
preocupação para usuários, que percebem a própria reputação atrelada a informações
inverídicas e por vezes caluniosas.
Apesar de reconfigurado em ambientes digitais, o rumor não consiste em fenômeno
social recente. Kapferer (1990), inclusive, considera-o anterior ao desenvolvimento da
escrita, presente ainda em sociedades embasadas em comunicação oral. Difonzo, Bordia
e Rosnow (1994) afirmam que como “informação não verificada, geralmente com um
interesse localizável, destinada primeiramente a crença [...] os rumores são preposições
matizadas por vários espectros de dúvidas, visto que não são acompanhados por provas
que o corroboram”20 (p. 50). A não existência de provas e a não preocupação em tê-las
diferencia os rumores de notícias, na perspectiva dos autores (1994). Em ambos os
casos, no entanto, aciona-se narrativas como a tentativa de explicar acontecimentos
importantes em certo grupo ou comunidade, podendo se referir de maneira positiva ou
negativa a indivíduos e acontecimentos.
Em estudo pioneiro sobre boatos virtuais no Brasil, Reule (2008) também compreende
rumores como “tipo de informação não confirmada” (p. 22). Porém, destaca o caráter
intencional e a pretensão de que se compreenda a informação como verdadeira. Para a
autora, os boatos virtuais mantêm as mesmas características que os rumores
tradicionais, porém se diferenciam destes no tocante ao amparo de suportes
tecnológicos que potencializam ações. Reule (2008) destaca que para além das
características próprias da internet, que permitem a propagação rápida e ampla de
informações, falsas ou não, alguns ambientes de produção coletiva adquirem força ainda
maior na difusão de boatos. A autora destaca sites de webjornalismo participativo,
Tradução da autora: “Rumor is unverified information, usually of local or current interest,
intended primarily for belief […] rumors are propositions or allegations colored by various
shades of doubt, because they are not accompanied by corroborative evidence”.
20
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enciclopédias de escrita colaborativa e blogs. Apresenta, ainda, a consideração elaborada
por Berners-Lee (2007), que ressalta blogs como uma das mais difíceis áreas para o
desenvolvimento da web, devido aos riscos associados a informações não precisas,
inexatas e difamatórias. Cabe destacar que no período da realização do estudo de Reule
(2008), os SRS ainda não haviam atingindo o protagonismo que viriam atingir alguns
anos mais tarde – ainda que o Orkut21 se destacasse em contexto nacional.
Difonzo e Bordia (2007) observam os rumores como espécie ou subclasse de memes –
por seu potencial de disseminação. Memes, para os autores, podem ser descritos como
ideias ou informações que se espalham a partir de sua replicação. Agem como genes,
pois competem para espalhar informação em determinada população social, do mesmo
modo que os genes competem para espalhar seu conteúdo informacional em uma
população biológica (DIFONZO e BORDIA, 2007 apud REULE 2008, p. 48). Em
concordância com Difonzo e Bordia (2007), Shifman (2013) aproxima os rumores de
memes. Para a autora, as duas categorias se destacaram propositalmente nos últimos
anos no campo da comunicação, mesmo tendo sido definidos muito antes da era digital.
Afirma que “a internet transformou a difusão dos memes [dos boatos e dos rumores] em
rotina onipresente e altamente visível” (p. 363). A autora explica que a internet constitui
ambiente propício para a propagação de conteúdos por usuários, por se tratar de
modelo descentralizado, não hierárquico e impulsionado por novas mentalidades e
normas sociais. Assim, a propagação de conteúdos embasa a Web 2.0, através do
engajamento de usuários e, por isso, espera-se que se apresente como importante
caminho para a difusão de qualquer tipo de informação (SHIFMAN, 2013).

1.4 REPUTAÇÃO E VIGILÂNCIA
Na tipologia de informações que circulam na rede, a maior controvérsia incide sobre o
fluxo de dados pessoais. Os Sites de Redes Sociais inauguraram período de ampla
divulgação de informações pessoais. O aparente paradoxo que inclui a participação
online consiste na relação diretamente proporcional entre as atividades de usuário e o
21 https://www.orkut.com
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fluxo de dados pessoais – quanto mais o usuário age em ambientes digitais, maior a
quantidade de dados produzidos e armazenados no sistema. Apesar de a privacidade
não parecer prioridade para usuários de serviços da web, qualquer usuário pode se
surpreender com a quantidade de informações pessoais armazenadas digitalmente.
Fotos, comentários, geolocalizações, eventos, links e redes de amigos constituem dos
exemplos de informações que usuários disponibilizam voluntariamente em ambientes
digitais.
Em 2008, Sibilia chamava atenção para possíveis danos causados pelo excesso de
exposição da intimidade na rede. Para a autora, a contemporaneidade se apresenta
marcada pela busca de visibilidade que transforma a vida cotidiana em um verdadeiro
“Show do Eu”:
Milhõ es de usuá rios de todo o planeta – gente “comum”, precisamente
como eu e você – tem se apropriado de diversas ferramentas disponíveis
online, que nã o cessam de surgir e se expandir, e as utilizam para expor
publicamente a sua intimidade. Gerou-se, assim, um verdadeiro festival
de “vidas privadas”, que se oferecem despudoradamente aos olhares do
mundo inteiro (SIBILIA, 2008, p. 27).

A autora alerta para o fato de que o desejo por se tornar visível associa-se a outro
desejo: o de vigiar. A curiosidade pela vida do outro em ambientes digitais cresce
especialmente quando diz respeito à intimidade de usuários comuns, o que os incita a
criar certa representação da própria realidade visível, vigiada por outros. O contexto de
vigilância existe a partir do modo como cada usuário se apropria de informações
públicas, que podem estar ligadas à vontade de expor o outro em seu íntimo, como
também de se expor ao íntimo para o outro (SIBILIA, 2008).
Conforme mencionado anteriormente, a figura do Big Brother ou do Panóptico22
moderno não inspiram o receio de vigilância, que na contemporaneidade advém de
usuários comuns na interação com as TIC. A vigilância como prática social adquire
Panóptico designa penitenciária ideal, concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham
em 1785, que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que estes
possam saber se estão ou não sendo observados. Foucault (1999) utiliza o termo "panóptico" em
sua obra Vigiar e Punir, para tratar da sociedade disciplinar. Desde então e até o início do século
XXI, novas tecnologias de comunicação e informação permitiriam outras formas de vigilância,
por vezes dissimuladas, a ponto de não serem facilmente percebidas pelos indivíduos, ou
naturalizadas. Teóricos da cibercultura, como Pierre Lévy e Howard Rheingold, também utilizam
o termo "panóptico" para designar o controle exercido pelos controladores das tecnologias
de informação e comunicação sobre os usuários.
22
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contornos do seu tempo, mas permanece atrelada ao monitoramento e controle de
indivíduos. Howard Rheingold (2005, s. p.) observa:
O lado sombrio da capacitação advinda de um bilhão e meio de pessoas
conectadas é o aspecto vigilante. Costumamos nos preocupar com o Big
Brother, ou com o Estado, mas agora temos de estar atentos a nossos
vizinhos ou pessoas no metrô.

Obviamente que a história verifica aspectos de vigilância e controle social entre pares.
Contudo, quando se registra imagens, vídeos e fotografias através de TIC, informações
podem circular amplamente, dados pessoais se tornam persistentes e buscáveis a
qualquer momento, e aspectos de vigilância assumem características complexas e
ameaçadoras.
Estudos sobre vigilância (surveillance studies) na internet tendem a focar em aspectos de
controle de dados e cruzamento de informações direcionadas para a promoção de
consumo, publicidade e combate ao terrorismo, seguindo a tradição da pesquisa norteamericana (CLARKE, 1994; BOGARD, 1996; LYON, 2003). Ainda que tais estudos
contribuam para a compreensão da vigilância na contemporaneidade, o objeto de
interesse do presente trabalho consiste no entendimento sobre os modos como a
vigilância participativa se converte em controle social e pode contribuir para a rotulação
de indivíduos desviantes. Mark Poster (1990) cunhou o termo vigilância participativa
para assinalar que as “novas” tecnologias de comunicação disciplinam a vigilância,
através do ideal de participação. Portanto, a prospecção do autor constituiu marco
relevante, visto que o ideal participativo exacerbado pela Web e Web 2.0 ainda não
estava em voga.
A vigilância participativa pode ser abordada a partir de dois prismas. No primeiro,
apresenta-se positivamente, como forma de empoderamento de indivíduos, voluntários
na construção de suas relações sociais, no exercício da cidadania e na constituição de
uma sociedade transparente (GONG e CHEONG, 2010; ALBRECHTSLUND, 2008; CASCIO,
2005). Por outro lado, pode também ser compreendida como ameaça às liberdades
individuais e favoráveis ao exercício de tiranias (USSEM, 2006; WEHMHOENER, 2010).
Para Bruno (2009), a primeira perspectiva pode ser verdadeira, ainda que traga algumas
concepções inocentes, como por exemplo, a que vincula a voluntariedade de usuários
necessariamente a aspectos positivos. De acordo com a autora, “o caráter voluntário não
torna a vigilância positiva (ele pode inclusive envolver relações de poder ainda mais
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contundentes)” (BRUNO, 2009, p.12). Verifica-se ainda experiências que produzem
deslocamentos efetivos nas vias convencionais de poder no âmbito do ativismo político
e da arte. A autora considera como fundamentais as perspectivas que definem e
problematizam a vigilância participativa, “apontando seus limites e vínculos com as
tecnologias de controle” (BRUNO, 2009, p.13).
Solove (2007) percebe as tecnologias de vigilância como intensa fonte de ameaça à
reputação, sobretudo devido à permanência de dados online para além do próprio
desejo ou controle dos indivíduos. Chama atenção, por exemplo, o fenômeno da
perpetuação de informações pessoais de usuários mortos na rede, com perfis mantidos
por familiares. Embora exista a possibilidade de exclusão de conta de usuário nos SRS,
mediante apresentação de atestado de óbito, mantem-se perfis como "homenagem
póstuma”. Além de se permitir o resgate de informações pessoais dos mortos, produz-se
novas informações, como depoimentos, manifestações de saudades e felicitações por
aniversários que não se realizam. Solove (2007) atribui à “geração Google” o acesso à
infinidade de informações que possibilitam conhecimento. Ressalta, entretanto, a
emergência de problemas advindos da disponibilidade de dados pessoais de usuários.
Ao considerar a reputação como dimensão essencial da vida humana, o autor pondera
sobre relações sociais capazes de alterar a forma como se percebe o mundo. O dano
causado na reputação do indivíduo representa problemas na vida social, por vezes
irreparáveis. Recuero (2009, p. 109) compreende a reputação como “a percepção
construída de alguém por outros e, portanto, implica três elementos: o ‘eu’, o ‘outro’ e a
‘relação entre ambos’”. Tal noção implica diretamente no fato de que informações
pessoais auxiliam o outro a construir impressões.
Atualmente se discute o chamado “direito ao esquecimento”, principalmente depois que
a Corte Europeia de Justiça23 o concedeu ao cidadão espanhol, que relatou se sentir
humilhado por resultados de pesquisa no Google24 vinculados ao seu nome. De acordo
com o julgado, qualquer indivíduo possui o direito de ter uma informação desindexada
de motores de busca, quando essa se tornar irrelevante - com a ressalva quando o
solicitante se tratar de figura pública. No Brasil, em 2013, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu pela primeira vez a aplicação do “direito ao esquecimento”, em favor de um
O direito de ser esquecido (em inglês "right to be forgotten") foi sancionado pela corte da
União Europeia em 13 maio de 2014. Ver também direito à desindexação de conteúdos.
24 www.google.com
23
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homem inocentado da acusação de participação na chacina da Candelária, ocorrida em
1993, mas que acabou retratado como culpado no programa televisivo da Rede
Globo Linha Direta25.
A questão apresenta grande relevância social, visto que tenciona direitos constitucionais
fundamentais, incluindo liberdade de expressão, direito à informação e dignidade da
pessoa humana. Contudo, considerando-se o desejo por visibilidade – o “show do eu”
mencionado por Sibilia (2008) –, a quem se pode atribuir a definição de figura pública?
Referenciais adotados pela Corte Europeia, por exemplo, abarcam os valores da
sociedade contemporânea da informação? Cidadãos comuns devem possuir o direito de
obter informações sobre outros cidadãos comuns em nome de segurança, confiança e
exercício de cidadania? Uma coisa parece certa, exigir juridicamente “direito ao
esquecimento” pode produzir o efeito inverso ao esperado. No caso espanhol, por
exemplo, após cinco anos o solicitante obteve decisão favorável no Tribunal de Justiça
Europeia, quando contraditoriamente o seu nome se tornou ainda mais conhecido.
Se alguns autores consideram as noções de público e privado insuficientes para lidar
com os aspectos da sociabilidade online contemporânea, proclamando inclusive a
ruptura de tais fronteiras, outros trazem à tona a constante busca de equilíbrio entre
visibilidade da vida pública e proteção da vida privada, por parte de usuários. Para
Solove (2007), o desejo por proteção à privacidade surge de forma extremamente forte
quando se trata da circulação de informações falsas ou de informações não autorizadas.
Dal Bello (2011, p. 148) compactua com tal ideia e afirma:
novas tecnologias, velhas tensõ es: talvez seja o momento de reabilitar a
privacidade como novíssimo rincã o de resistê ncia e afirmaç ão dos
direitos individuais ao invé s de qualificá -la de obsoleta, declará -la morta
e entregá -la aos cã es.

Boyd (2001) também reitera a privacidade como valor em reconfiguração, visto que se
tornam necessárias novas estratégias para lidar com as características próprias da
participação e interação em ambientes digitais.
Ainda que a privacidade, entendida como conjunto de direitos, ameace a tão desejada
busca por visibilidade, constata-se que também promove proteção da ação de vigilantes.
Linha Direta foi um programa da Rede Globo, exibido nas noites de quinta-feira entre 1999 e
2007. O programa se dedicava a apresentar crimes que aconteceram pelo Brasil e cujos autores
estariam foragidos da Justiça.
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Não por acaso as formas de punição a infratores sociais em ambientes digitais incluem
intensos ataques à reputação, assim como a circulação de dados pessoais indexados na
rede. Porém, a privacidade trata de difícil valor de negociação, visto que ao optar por
protegê-la, perde-se vasta gama de atividades em rede. Dal Belle (2011) relata a história
exemplar sobre os modos como o paradoxo da privacidade se apresenta na
contemporaneidade:
Em 1 de outubro, por ocasião do lançamento do Google Street View no
Brasil, perguntei a um jovem (aqui nomeado Jr., 19 anos) se ele não
ficava “assustado” com tamanha exposição. Afinal, lá estava a sua rua, a
sua casa, o seu portão. Ele respondeu que não, afinal, “minha geraç ão
cresceu com a Internet. A gente nã o está muito preocupada com essa tal
privacidade. Pra gente, isso é normal”. Ficou patente que o termo
marcava um diferencial entre nó s: seu descaso pela problemática estava
em consonância com o orgulho por pertencer a uma nova geraç ão. “Nã o
sou funcioná rio publico, nem terrorista. Nã o faço nada de errado. Por isso,
eu nã o ligo. Pelo menos até certo ponto”.
A partir daí, narrou três casos particulares de invasã o de privacidade (no
primeiro, foi vitimado pela própria namorada que bisbilhotou seu
celular; no segundo, localizou uma pessoa pelo Orkut em menos de
trinta minutos partindo do cruzamento de informações mínimas; e no
terceiro, descobriu que o link para os perfis falsos utilizados no
Formspring para trocar confidencias com a namorada fora publicado no
Facebook sem sua permissão). Também falou sobre como essas
situações alteraram seu comportamento em relação ao uso das redes,
tornando-o mais cuidadoso. No terceiro caso, por exemplo, ao ver sua
intimidade exposta, deletou imediatamente todo o conteúdo e bloqueou
a visibilidade dos perfis.
Ao término da entrevista, Jr. ficou bastante surpreso ao perceber o
quanto sua prática cotidiana recente destoa de sua crença (mais
“antiga”): ele zelava pela “tal” privacidade muito mais do que supunha,
embora ainda guarde certa ingenuidade em relação às tecnologias de
indexação – “Se você̂ quiser, pode divulgar meu nome verdadeiro.
Imagina, meus amigos e minha namorada nã o tem interesse em
cibercultura, nunca achariam o seu blog! (DAL BELLO, 2011, p.149).

A partir das incursões realizadas no presente capítulo, torna-se perceptível a
centralidade que a internet e demais TIC assumem na reconfiguração de práticas sociais
atuais. Superada a fase utópica de pensadores que vislumbravam apenas aspectos
positivos advindos da disseminação da rede, compreende-se que a tecnologia, por maior
potencial libertário que possua, não está desvinculada de ampla e complexa trama
social. Ao permitir que a informação circule mais livremente que outrora, gerando
formas inéditas para comunicação, interação e sociabilidade dos usuários, a internet se
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torna também fonte de ameaça à privacidade e à reputação, além de configurar
ambiente propício à vigilância e ao controle social.
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2 A JUSTIÇA EXTRALEGAL E LINCHAMENTO VIRTUAL

O capítulo anterior apresentou a internet como ambiente que incrementou a
comunicação, a interação e o compartilhamento de informações. Evidenciou a
polarização de interpretações, presente no debate contemporâneo, sobre a participação
de usuários no estabelecimento de conexões online. Demonstrou que os Sites de Redes
Sociais – SRS inegavelmente potencializam o compartilhamento de conteúdos em
ambientes digitais, tornando a internet também fonte de ameaça à privacidade e à
reputação, além de constituir ambiente que propicia a vigilância e o controle social.
Abrange interesse do presente capítulo, portanto, a revisão histórica e conceitual de atos
de justiçamento extralegal, que no contexto apresentado se reconfiguram.
A Web 2.0. marcou o auge do ideal participativo na história da web, com incentivo a
maior envolvimento de usuários na vasta gama de atividades online, incluindo práticas
de vigilância participativa. Angelina Godoy (2006) questiona a valoração acerca da
participação na teoria social ao discutir participação social negativa, relacionando-a a
práticas vigilantes. Para autora, algumas formas de participação social, incluindo os
linchamentos, representam perigosas forças de desagregação e ameaças aos direitos
humanos fundamentais, por isso consistiria em participação negativa.
Com o incremento de práticas sociais online, formas de participação sociais “negativas”
também encontraram espaço em ambientes digitais. Ao permitir que a informação
circule mais livremente, gerando formas inéditas para comunicação, interação e
sociabilidade dos usuários, a internet se tornou também o meio ideal para a propagação
de discursos de ódio, campanhas difamatórias, ataques a reputação e uma série de ações
violentas. Em tais ambientes, os usuários se envolvem ativamente na aplicação de justiça
e punição de desviantes sociais, em práticas análogas ao linchamento. Se por um lado, a
ação de vigilantes pode contribuir com o cumprimento de normas sociais e com o
incremento de moralidade, exigindo de usuários maior responsabilidade com relação
aos conteúdos que publicam e compartilham na web, por outro, pode transformá-la em
espaço instaurador de comportamentos raivosos, capazes de provocar danos não apenas
às vítimas de justiçamento, mas a toda a vida social.
No mundo em que há cada vez mais informações disponíveis sobre usuários, a punição
online, através de práticas de perseguição e humilhação, pode estigmatizar indivíduos de
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forma permanente e tornar difícil a oportunidade de recomeço ou segunda chance.
Posto isto, o presente capítulo versará sobre o fenômeno de justiçamento online, que
aqui será tratado como linchamento virtual.

2.1 A EXPRESSÃO LINCHAMENTO VIRTUAL NO CONTEXTO BRASILEIRO

A eleição presidencial da candidata do Partido dos Trabalhadores – PT, Dilma Roussef,
ocorreu aos trinta e um dias do mês de outubro de 2010. A vitória da candidata por
56,05% dos votos válidos sucedeu da disputa com o candidato do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB, José Serra, no segundo turno das eleições. Parte do
eleitorado de ambos os candidatos utilizou Sites de Redes Sociais – SRS, expressando
posicionamentos antagônicos, que revelaram o cenário de profunda polarização política
no Brasil. Destacaram-se, especialmente, publicações de insatisfação de usuários
favoráveis à candidatura do PSDB, inclusive aqueles que responsabilizavam a população
oriunda da região Nordeste do Brasil pela vitória da candidata do PT.
Dentre inúmeras publicações, destacou-se o comentário da estudante de direito paulista,
Mayara Petruso, que no dia subsequente à divulgação do resultado das eleições
presidenciais, explicitou insatisfação em perfil próprio da plataforma Twitter:
“Nordestisto não é gente. Faça um favor a SP, mate um nordestino afogado!” (sic),
conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Tuíte de Mayara, Reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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Para além do discurso de conteúdo xenófobo, preconceituoso e da incitação à violência,
que encontrou em SRS espaço de reverberação, o caso Mayara Petruso se tornou
exemplar da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC como
instrumento de justiçamento e punição. A partir do episódio, brasileiros testemunharam
a ação coletiva de indivíduos conectados em SRS, que mobilizados pelo sentimento de
indignação, agem contra outro indivíduo, em nome de justiça, castigo e reparação.
No mesmo período, outros usuários publicaram ofensas contra nordestinos (Figura 2, 3
e 4), contudo ironicamente a revolta dos internautas recaiu vigorosamente sobre
Mayara Petruso. Vítima de ofensas, ameaças e divulgação de dados pessoais, a estudante
encerrou as contas de Twitter e Orkut na tentativa de interromper o processo, apagar
rastros e minimizar consequências. Porém, a publicação culminou na desligamento do
estágio em escritório de advocacia, interrupção do curso de Direito nas Faculdades
Metropolitanas Unidas e condenação pelo crime racismo26. A ação retaliadora de
usuários persistiu, culminando no isolamento de Mayara Petruso em sua cidade natal no
interior de São Paulo.

Figura 2 – Ofensas a nordestinos 1, reprodução Twitter

Figura 3 – Ofensas a nordestinos 2, reprodução Twitter

Figura 4 – Ofensas a nordestinos 3, reprodução Twitter
No dia 5 de novembro de 2010, a seccional da Ordem apresentou uma notícia-crime contra
Mayara ao Ministério Público de São Paulo.
26
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Na tentativa de compreender o fenômeno emergente na internet brasileira, blogueiros e
jornalistas passaram a tratar rapidamente o episódio com o termo linchamento virtual.
Aos cinco dias do mês de novembro de 2010, o Blog “Radar Político”, vinculado ao
Estadão Jornal Digital27, publicou entrevista com o sociólogo José de Souza Martins,
professor emérito da Universidade de São Paulo, que conferiu respaldo ao termo. Sobre
a reação popular em torno das declarações proferidas por Mayara Petruso, comentou:
[...] O que ela (Mayara) disse é grave. Agora, eu não sei também se a
reação precisaria ser desse tamanho. Eu acho que localizar, chamar,
repreender, tornar público que houve uma repreensão para que outras
pessoas que são tentadas a fazer a mesma coisa saibam que não é tão
fácil. Cada um tem de ser responsável pelo que diz. E quando diz
irresponsavelmente alguma coisa, responde por aquilo que diz. Agora, o
meu medo é que essa moça acabe sendo linchada. Porque estão
procurando um bode expiatório para tudo… (Martins, 2010).

A jornalista Jennifer Gonzáles, autora da entrevista, questiona Martins se o episódio se
trata de linchamento virtual e o mesmo responde: “Acho que sim. Isso tem acontecido
em outros planos, pôde ser visto na campanha eleitoral. Entre as abobrinhas que foram
ditas na campanha, houve tentativas de linchar os candidatos [...]” (Martins, 2010). O
sociólogo, no entanto, ressalta que o seu estudo tem como objeto o linchamento de
verdade, no qual “o mecanismo é mais ou menos parecido, só que com consequências
trágicas: o outro morre” (Martins, 2010).
Adiante o presente capítulo aborda as especificidades da colocação de Martins (2010).
Por ora, a presente pesquisa se detém no seguinte aspecto: qual o mecanismo central
que define como linchamento atos que têm como cenário os SRS, tais quais aqueles que
envolveram a retaliação a Mayara Petruso? Constata-se a existência de diversas
hipóteses a respeito da prática do linchamento, que aludem tanto a etimologia do
conceito, quanto à ação a qual se refere. Apesar das controvérsias, hipóteses aquiescem
que linchamento advêm da expressão lynch law, empregada para tratar de justiçamento
sumário, executado coletivamente sem a intermediação legal (Estatal). Na acepção
popular, linchamento significa “fazer justiça com as próprias mãos”.

Visando a

compreender o conceito, torna-se necessário apresentar breve incursão histórica.
27

http://www.estadao.com.br
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2.2 O FENÔMENO SOCIAL DO LINCHAMENTO

A incursão na história permite constatar a existência de inúmeras narrativas fundadoras
da expressão linchamento na língua inglesa, fato que torna evidente a inexistência de
etimologia universalmente aceita. O estudo clássico de James Elbert Cutler (2009)
delineia detalhadamente a origem do termo, apresentando relatos endossados por
pesquisadores do período. Descreve a história do prefeito da cidade de Galway, na
Irlanda, James Fitz Stephen Lynch, que no final do século XV julgou, condenou e
executou o próprio filho, após o mesmo ter cometido homicídio. Outro relato envolve o
comandante inglês, também de nome Lynch, enviado, em 1687, para as colônias inglesas
com o objetivo de reprimir a pirataria. Lynch aparentemente puniu todos homens
considerados piratas, sem que houvesse julgamento legal prévio (CUTLER, 1905).
Cutler (2009) reconhece a importância histórica das mencionadas narrativas, no
entanto, não as considera originárias do fenômeno. Para o autor, a responsabilidade da
instituição do linchamento incide sobre o coronel Charles Lynch (1736 - 1796) de
Bedford County, Virginia. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos no
século XVIII, Charles Lynch presidiu tribunais extralegais que puniam legalistas fiéis à
coroa inglesa. Cutler (2009) apresenta cartas trocadas entre o juiz Spencer Roane e
William Wirt em 1817, como indícios de práticas de lynch. Em certo trecho, lê-se: “no
ano de 1792 a ‘Lei de Lynch’ foi aplicada a muitos fatos na margem sul do Rio James”, e
sobre a Lei de Lynch destaca:
Trinta e nove chicotadas aplicadas sem julgamento ou direito, por mera
suspeita de culpa que não pode ser regularmente comprovada. Esta
prática ilegal, às vezes ordenada por um juiz, prevaleceu em municípios
acima do Rio James e recebeu o nome do senhor que a executou pela
primeira vez28 (CUTLER, 1905, p. 32).

Tradução da autora: “Thirty-nine lashes, inflicted without trial or law, on mere suspicion of
guilt, which could not be regularly proven. This lawless practice, which, sometimes by the order
of a magistrate, sometimes without, prevailed extensively in the upper counties on James River,
took its name from the gentleman who set the first example of it”.
28
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Embora costumeiramente se atribua a Charles Lynch a execução de prisioneiros, relatos
do período indicam que as punições, na maioria dos casos, limitavam-se a castigos
corporais graves.
Até meados do século XIX, o linchamento não significava necessariamente punição letal.
Referia-se às formas violentas de humilhação pública e castigos físicos, tais como
chicotadas e escalpelamentos. Mesmo considerando a persistência de acontecimentos
envolvendo a prática, não há relevante documentação sobre o termo até a década de
1830. Não haviam na sociedade norte-americana sistemas eficazes de aplicação da lei,
no sentido moderno, conforme aponta Berg (2011). Provavelmente atos de justiçamento
extralegais ocorressem não como raras exceções, mas como regra. O tratamento
destinado a escravos africanos durante os séculos XVII e XVIII, por exemplo, incluía uso
constante de execuções sumárias e coletivas. A violência extralegal contra negros e
nativos americanos consistia em prática comum e legitimada entre brancos (BERG,
2011).
A violência de multidões se disseminou em inúmeros casos de linchamento na sociedade
do sul dos Estados Unidos, a partir do século XIX. Berg (2011) elenca três fatores
principais que culminaram no desenvolvimento da prática do linchamento, no período
que antecede a Guerra Civil – a ascensão da democracia de massa, o conflito relacionado
à escravidão, e a expansão da fronteira norte-americana para além do Mississippi.
Diversos autores (CUTLER 1905; WALDREP, 2008; BERG, 2011) consideram que, além
da punição de práticas criminosas, os linchamentos se relacionavam intimamente com a
questão racial.
Em meados do século XX, instituições publicaram estudos sobre o tema, visando a
denunciar o problema que afetava principalmente a população negra29. Urgia definir
linchamento, a fim de sistematizar estatísticas frágeis e desencontradas (WALDREP,
2000). A partir da iniciativa da Associação Nacional para o Avanço da Definição das
Pessoas de Cor, o registro de linchamentos nos Estados Unidos deveria obedecer aos
requisitos que confirmam a evidência da ocorrência de assassinato, a partir de ação

29 Entre

1882 e 1968 o Instituto Tuskegee (atual Tuskegee University) registrou o linchamento
de 3.446 negros. Disponível em http://www.tuskegee.edu/research/research.aspx. Acesso em 1
outubro 2016.

41

ilegal que contou com a participação de um grupo de três ou mais pessoas, que agem sob
o pretexto de proteção da justiça ou de uma tradição (COOK, 2011).

2.2.1 Mob lynching e vigilantism

Os principais estudos sobre linchamento praticado em solo americano emergiram do
ativismo e da contribuição de líderes do movimento por direitos civis dos negros.
Conforme posto anteriormente, a literatura norte-americana enfoca o linchamento
principalmente a partir da questão racial – brancos punem negros e seus defensores, em
nome da manutenção da ordem social vigente. A posterior ascensão da população negra
ao gozo de direitos humanos e cidadania, portanto, passou a representar, para parcela
relevante da população branca, a decadência de privilégios (CUTLER, 1905; WALDREP,
2008; BERG, 2011).
Ao contrário de ativistas que procuravam compreender os linchamentos a partir das
relações de poder, os primeiros estudiosos do tema acionaram preconceitos regionais na
elaboração de explicações estreitas. Arthur Raper (1933) atribuiu a violência da
multidão do Sul aos brancos pobres do período, responsabilizando as elites brancas
exclusivamente por não impedirem a “ralé” de agir com violência. Por vezes,
culpabilizou vítimas negras pelas próprias mortes, alegando envolvimento em crimes ou
“vícios”.
Martins (1995) considera que os estudos americanos tenderam historicamente a buscar
explicações para a “decisão de linchar”, recorrendo a aspectos estruturais. Verifica-se
que a grande maioria dos autores relaciona linchamentos a problemas econômicos,
disputas do mercado de trabalho e índices de condição de vida. Wells (apud BELEW,
2014) vislumbrou explosões da violência da multidão, a partir da crise financeira
motivada pela queda do preço do algodão, entre as décadas de 1890 a 1920. Raper
(1933), Hovland e Sears (1940) chegaram a conclusões semelhantes. Blalock (1967)
interpretou linchamentos como ocorrências relacionadas a disputas por mercado de
trabalho entre brancos e negros.
Martins (1995) destaca mob lynching e vigilantism como modalidades sociais de práticas
de linchamentos na sociedade norte-americana. O primeiro conceito se refere à ação
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comum no sul dos Estados Unidos de grupos que se organizavam súbita e
espontaneamente para justiçar um indivíduo, culpado ou não, do delito que a ele
atribuído. “É um tipo de justiçamento cuja lógica está subjacente ao acontecimento em
si” (MARTINS, 1995, p.297). O segundo diz respeito à prática de grupos vigilantes, que se
organizavam em torno da defesa de valores morais ou imposição de conduta, ocorrendo
com maior frequência no oeste americano. Para Martins (1995), em ambos os casos o
pretexto para iniciar a ação de linchamento derivava de algum crime.
O emprego do termo vigilantismo (vigilantism) se limitou à realidade norte-americana,
enquanto se utiliza o termo linchamento (mob lynching) em inúmeros contextos
socioculturais. O fenômeno do vigilantismo, em meados do século XIX, tornou-se notável
a partir da prática de grupos de vigilantes, consagrados nos filmes do gênero western,
que povoaram o oeste americano. Em 1887, Bancroft definiu vigilantismo como
“tribunais populares, nos quais é tentada a administração ilegal da justiça pelo povo”
(BANCROFT apud LITTLE e SHEFFIELD, 1983). Quase um século depois, Brown (1975)
considerou o fenômeno a partir do envolvimento de cidadãos com o controle do crime,
face à percepção da inadequação do sistema de justiça criminal oficial (BROWN, 1975).
De acordo com o autor, os homens brancos americanos executaram atos vigilantes
apenas em locais onde a lei e os tribunais não puderam garantir justiça e nem segurança.
Apesar das distinções terminológicas entre vigilantism e mob lynching, Belew (2014)
chama atenção para o que nomeia como “ideal romântico da justiça de fronteira”, por
parte dos pesquisadores clássicos do vigilantismo. Para o autor, a compreensão de
“justiçamento nobre” pode e deve ser questionada. Em 1996, em estudo emblemático
sobre o tema, Johnston elenca ao menos seis atributos do vigilantismo: 1) resulta do
planejamento prévio por parte dos envolvidos; 2) participam cidadãos privados de
forma voluntária; 3) trata-se de certa forma de cidadania autônoma e, como tal, constitui
movimento social; 4) vale-se ou ameaça se valer da força; 5) surge quando há ameaç a de
transgressão da ordem estabelecida; 6) destina-se a controlar o crime ou outras
infrações sociais, através da garantia de segurança, que oferece tanto aos participantes
quanto aos demais cidadãos. A partir disso, o autor pontua que o vigilantismo não
consiste em mera violência, mas em expressão social organizada. Não necessariamente
impõe punição às vítimas, nem mesmo precisa ser extralegal, podendo se restringir a
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ameaça ou formas de vigilância tão elaboradas que não possam ser caracterizadas
diretamente como violações a direitos individuais.

2.2.2 Justiça popular no Brasil

Para Martins (1995), os linchamentos no Brasil não apresentam características (nem
mesmo sob o ponto de vista romântico) que justifiquem categorização dual, visto que
aqui predominam linchamentos do tipo mob lynching – ação de grupos que se organizam
súbita e espontaneamente para justiçar um indivíduo, culpado ou não, do delito que a
ele é atribuído. O autor chama atenção para aspectos do linchamento considerados
secundários pelos pesquisadores americanos, mas que se mostram centrais no caso
brasileiro. Os linchamentos nos Estados Unidos tendem a ser compreendido pelo caráter
pedagógico, porém não se evidencia no Brasil a tentativa de imposição de valores e
normas de conduta. De acordo com o autor, os linchamentos que aqui ocorrem:
[...] pela forma que assumem e pelo caráter ritual que parecem ter, são
claramente punitivos”. É claro que o eram também nos Estados Unidos.
Mas, ali, os diferentes estudos mostram que os linchadores pretendiam,
com sua violência, alcançar prioritariamente mais do que a própria
vítima. Aqui, as indicações sugerem que os linchadores querem atingir
fundamentalmente a própria vítima, nã o havendo nítidas preocupações
com as vítimas potenciais (MARTINS, 1995, p. 298).

Martins (1995) ressalta que estudos brasileiros sobre linchamento usualmente
privilegiaram o emprego de componentes irracionais do comportamento coletivo. Para o
autor, o objetivo do linchamento não parece consistir em prevenção de crimes por meio
de atemorização – intenção atribuída aos vigilantes norte-americanos –, mas sim o de
punir o transgressor com crueldade –, “aqui o linchamento é claramente vingativo”
(MARTINS, 1995, p. 298).

Apesar do autor fornecer elementos relevantes para

compreensão do fenômeno do linchamento, cabem ressalvas concernentes ao
embasamento do seu estudo no par conceitual vigilantism e mob lynching, contestado
por estudos recentes, conforme mencionado no tópico 2.2.1.
Para além da compreensão de linchamentos como respostas a situações e processos de
transformação social ligados à abolição da escravatura, estuda-se os linchamentos no
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Brasil principalmente como resultado do funcionamento do sistema de justiça formal.
Tal abordagem parte do pressuposto que práticas violentas coletivas consistem em
mecanismo de transferência de poderes judiciais para o sistema popular de justiça
retributiva (FERGUSON, 2006).
Benevides (1982) relaciona o linchamento à justiça popular, visto que no Brasil o
fenômeno decorre da violência cotidiana empregada pela população que desconhece ou
desconfia da justiça criminal. Destaca que o discurso popular confere legitimidade e
justifica atos de linchamentos (“justiça com as próprias mãos”), compreendendo-os
como ação de revolta da população. Segundo a autora (1982), as autoridades deveriam
repudiar linchamentos, porém se mostram tão ambíguas quanto as reações populares,
visto que sustentam discursivamente o sentimento de insegurança e revolta.
Em parceria com Benevides, Ferreira (1983) mapeia os linchamentos ocorridos no país
entre os anos de 1979 e 1982 e apresenta dados descritivos sobre o fenômeno. Com
relação às motivações da prática do linchamento no Brasil, as autoras elencam a falta de
confiança nas instituições de justiça oficial, a deficiência no acesso a formas efetivas de
participação social de amplas camadas da população, o aumento da criminalidade e a
naturalização

e

absorção da

população de

formas violentas e

arbitrárias,

costumeiramente utilizadas pela polícia no combate ao crime (BENEVIDES; FERREIRA,
1983). Identificam, ainda, diferentes tipos de linchamentos ocorridos no Brasil:
linchamentos comunitários e linchamentos anônimos. Os primeiros acontecem
normalmente em pequenas cidades ou bairros periféricos de grandes centros urbanos,
caracterizando-se pela homogeneidade e fácil identificação de participantes envolvidos.
Moradores assustados, atacados por criminosos, tomam para si o poder de investigar,
julgar e executar. Os linchamentos anônimos se distinguem pelo fato de ocorrerem em
diferentes meios urbano-sociais, fora das periferias, geralmente nos centros das cidades.
Participantes de linchamentos anônimos não se constituem como vítimas diretas dos
criminosos, atraem-se para o linchamento através de gritos, “pega ladrão”, ou se
envolvem no ato após a movimentação iniciada. As autoras (1983) consideram os
linchamentos anônimos manifestação explícita de histeria coletiva de indivíduos que, de
uma maneira ou de outra, além de não confiarem na ação da polícia e da justiça,
introjetaram o princípio de que “bandido bom é bandido morto”.
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Martins (1995) também destaca o descrédito da justiça entre as classes populares.
Contudo, considera que subjaz ao comportamento coletivo violento a combinação entre
valores racionais de lei e justiça e um arraigado sistema de valores. Para o autor, trata-se
de dupla moral envolvida nas ocorrências: a popular e a legal. Além da denúncia de
ineficiência, existe na ação de linchadores a reivindicação por participação na
administração da justiça, capaz de influenciar os critérios de julgamento e também de
atuar na execução da pena, reiterando “uma disputa de direito em torno do corpo do
criminoso” (MARTINS, 1996, p. 23).
Sinhoretto (1998, 2001) procura compreender o linchamento como resultado de ações
coletivas que fazem parte do universo cultural, resultante de operações de sentido,
racionalidade e intenção (SINHORETTO, 2001). Em estudo de caso, reconstrói narrativas
sociológicas sobre o significado que o fenômeno adquire no contexto em que ocorre.
Para além da tentativa de explicar motivações, a autora procura interpretar os sentidos
dos linchamentos, os modos como os mesmos se tornam aceitáveis entre praticantes – a
forma possível e, por vezes, recorrente de resolução de conflitos.
A autora trabalha com a hipótese de que a legitimação de linchamentos procede da
percepção de que a justiça oficial não se mostra eficiente na solução de conflitos
cotidianos. Emergem, portanto, iniciativas privadas de resolução, como o próprio
linchamento, mortes por encomenda ou “limpeza social”, praticadas por pistoleiros,
justiceiros, grupos de extermínio e esquadrões da morte (SINHORETTO, 1998, p. 19).
Agir violentamente significa contornar a tensão entre a legitimidade e a ilegalidade da
vingança privada, visto que ocorre a diluição coletiva de responsabilidades penais e
moral (SINHORETTO, 2009, p.72). Ao inserir os linchamentos no campo da resolução de
conflitos, a autora questiona o senso comum, que reveste os linchamentos de caráter
irracional, apartado da cultura local.
Sinhoretto (2001) considera o linchamento objeto pouco estudado pela tradição
sociológica. Assim como acontece com outras formas de ação coletiva, o a priori do
enquadramento do comportamento patológico, irracional e bárbaro parece explicar
definitivamente a questão, afastando pesquisadores do objeto. Entre as conclusões de
pesquisa obtidas pela autora, destaca-se a ambiguidade no discurso dos participantes de
atos de linchamento. Se por um lado se expressa o desejo pelo ideal de justiça pública,
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com instituições eficazes de resolução de conflitos, por outro lado a experiência concreta
da comunidade direciona a busca pela justiça através de ações privadas.
A partir da literatura apresentada, constata-se que embora existam diferentes leituras
sobre as origens e motivações do linchamento, não se verifica grande divergência entre
os autores a respeito da conceituação. Comparados distintos contextos, observa-se a
ocorrência de características variáveis no linchamento, ainda que o mecanismo essencial
permaneça constante – ação coletiva de justiçamento extralegal. Portanto, o
linchamento, como ação coletiva, consiste em prática social de violência, que antecede
conceituação e se encontra em constante mudança, pois adquire significados distintos a
depender dos contextos.

2.3 INTERNET VIGILANTISM

Nas últimas décadas, ações de justiçamento online emergiram em diferentes contextos,
não constituindo exclusividade de usuários brasileiros. A China, por exemplo, registrou
o primeiro caso em 2006, quando a circulação de vídeo online mostrando uma mulher
matando filhotes de gatos desencadeou perseguição e divulgação de dados visando a
punição. A ação online culminou na demissão e retratação pública da mulher. Desde
então as chamadas públicas se tornaram costumeiras no país. Os chineses se valem das
ferramentas online para perseguir desviantes ou criminosos, solicitando apoio de outros
atores para a condenação, ainda que se valham de meios violentos para realizar tal
intento.
No contexto chinês, compreende-se o fenômeno como exemplar de vigilantismo
cibernético ou, mais especificamente, como caso de “busca por carne humana” –
tradução literal da expressão chinesa “ren rou sou suo”, que significa o uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC com a finalidade de expor, envergonhar
e punir (GONG e CHEONG, 2010). Assim como os atos de vigilantismo e linchamento em
ambientes não mediados pelas TIC, o fenômeno se apresenta de maneira dúbia. Se por
um lado usuários buscam a participação e exigem maior responsabilidade dos cidadãos
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por seus atos, por outro a invasão de privacidade, a violência e a exposição de inocentes
suscita questionamentos éticos em torno da prática.
Outro desdobramento do chamado vigilantismo cibernético, noticiado pela Agência Efe30
de Pequim, repercutiu na imprensa mundial em 2007. Na versão traduzida publicada
pelo Jornal Folha de São Paulo, em 25 de maio de 2007, lê-se:
O aumento das ‘ordens de prisão’ virtuais por parte dos internautas
chineses, com perseguições e críticas a pessoas que cometeram atos
considerados cruéis ou injustos está chamando atenção na China. Alguns
consideram a manifestação uma forma de justiça, mas, para outros,
trata-se de violência. [...] só no site baidu.com, um dos principais do país,
já existe 50 mil ‘ordens de prisão’. Os internautas procuram localizar e
humilhar pais que abandonaram seus filhos, pessoas que pediram
dinheiro emprestado e nunca pagaram ou corruptos.

Na mesma matéria, o sociólogo e professor da Universidade de Nanjing, Xu Xiang (2007)
afirma que as campanhas de prisão online, destituídas de valor legal, funcionam como
ordens oficiais de prisão, devido ao retorno que recebem de usuários. Xiang (2007)
destaca que a violência em ambientes digitais não contribui para a melhora da moral
social. E lembra que os usuários não possuem autoridade legal para revelar informações
privadas de outros usuários. Liu Xin (2007), jurista de Pequim, por outro lado acredita
que atos vigilantes na internet podem promover a fiscalização pública da ordem social.
Nos estudos norte-americanos, o primeiro caso emblemático envolveu a adolescente
Megan Méier, da cidade de Dardenne Prairie, Missouri, que cometeu suicídio por
enforcamento, em 2006, aos 13 anos de idade. Atribuiu-se a morte ao bullying ocorrido
na plataforma MySpace. O responsável, supostamente o adolescente de 16 anos
chamado Josh Evans, era na verdade Lori Drew, mãe de uma ex-amiga de Megan Meier,
que depois admitiu ter criado a conta para obter informações sobre a adolescente e
posteriormente humilhá-la, em vingança por Megan ter supostamente espalhado
rumores a respeito da filha de Lori. Pela natureza sensível do caso, a polícia local
resolveu manter as investigações em sigilo, porém, blogueiros indignados se
organizaram para descobrir detalhes sobre a vida de Lori Drew. Ao investigarem em
sites de busca e arquivos públicos, descobriram a residência, trabalho, atividades,
amigos próximos e divulgaram as informações em campanha online por retaliação.
30 http://www.efe.com
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Lori Drew perdeu clientes, isolou-se na própria residência, mas logo surgiram ameaças
de morte, apedrejamentos e um incêndio criminoso na casa de sua mãe. A polícia
protegeu Lori Drew e sua família, mas os protestos organizados através de blogs
persistiram por semanas na rua onde a família residia. A justiça acusou e condenou
formalmente Lori Drew a pena máxima de três anos de prisão e multa de 300.000
dólares, pelos crimes que cometeu contra Megan Méier (Zetter, 2008). No entanto, as
chamadas para punição não cessaram e os ataques persistiram por longo período.
Diferentes expressões foram acionadas na tentativa de explicar o fenômeno, tais como
digilantism, cybervigilantism ou, mais comumente, internet vigilantism. A presença
comum do radical vigilantism demonstra, entre outras coisas, a força que o justiçamento
extralegal, típica do Oeste possui no imaginário do país. McLure (2000) compara o
ciberespaço ao “oeste selvagem” – região de infinitas possibilidades libertárias, mas
também terra sem lei, na qual indivíduos podem ser controlados através de atos
vigilantes. De acordo com a autora, “[...] o vigilantismo é muitas vezes o meio preferido e,
por vezes a única resposta eficaz, para os colonos cibernéticos agirem contra o que
percebem como crimes contra a propriedade e contra as pessoas”31 (p. 463).
Badaracco e Useem (1997) descrevem pela primeira vez atos vigilantes na internet ao
estudarem o caso envolvendo a Intel Corporation. Na ocasião, clientes da empresa se
sentiram traídos após a denúncia em um newsgroup32 da falha de um microchip.
Manifestações clamaram por explicações e exigiram a punição dos culpados. Os autores
ofereceram interpretações diferentes para os atos vigilantes. A primeira sugere um
futuro mais esperançoso, a internet consistiria em ferramenta de comunicação capaz de
ajudar os consumidores a exigirem das empresas um nível mais elevado de
responsabilidade. Enquanto outra apresenta a faceta negativa, na qual a falta de normas
da internet atiça tempestades irracionais e raivas não filtradas que podem gerar uma
série de danos a empresas e gestores, incluindo prejuízos financeiros.
Em estudo sobre justiça vigilante em comunidades virtuais, Tuovinen e Roning (2007)
também discutem os limites éticos das práticas vigilantes no combate de cibercrimes, ou
Tradução da autora: “Because the eletronic frontier is still generally a lawless territory,
vigilantism is often the prefered-and sometimes the only effective - response to what the
cybersettlers perceive as crime against both property and people”.
32 Grupos públicos de debate e ajuda na internet.
31
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melhor, de cibercriminosos. De acordo com os autores, o digilantism preserva
semelhanças com o vigilantismo tradicional, podendo constituir instrumento valioso a
serviço das comunidades virtuais: como as fronteiras do ciberespaço não são
controladas, iniciativas de segurança civil assumem formas para o domínio da violência
– ainda que a prática de punição de criminosos apresente alguns limites éticos e riscos,
por exemplo, a punição de inocentes por engano, quando devidamente executadas
podem contribuir para o incremento de moralidade na rede. Ainda assim, os autores
chamam atenção para o fato de o “mundo virtual” não ser separado do “mundo físico” e,
que ações na internet podem ter consequência que ultrapassam seus espaços e serviços
(TUOVINEM e RONING, 2006).
A justiça vigilante em ambientes digitais se apresenta de diferentes formas. Não existem
categorias fixas e bem definidas de internet vigilantism, cybervigilantism ou digilantism.
Porém, existem algumas tentativas de organizar comportamentos vigilantes na internet.
Wehmhoener (2010) apresenta algumas categorias, que podem contribuir para a
compreensão do fenômeno, descritas do seguinte modo:
a) Scam baiting: prática de fingir interesse em uma fraude online para manipular o
golpista por trás dela. O objetivo consiste em fazer com que o golpista perca tempo,
contrangendo-o e levando-o a revelar informações que possam ser ú teis para
autoridades legais, visando a sua captura. O scam baiting emergiu em resposta aos
golpes praticados por e-mail. Muitos sites publicam transcrições de conversas entre
iscas e golpistas e seus "trofé us", que incluem vídeos e imagens em que as iscas tenham
obtido de golpistas.
b) Aç ão contra o roubo de identidade: semelhante ao scam baiting, os praticantes deste
tipo de vigilantism utilizam dos mesmos métodos de ataque para evitar danos àqueles
indivíduos que tiveram sua identidade roubada.
c) Combate ao terrorismo: aqui, os indivíduos, e em muitos casos profissionais,
vasculham blogs, salas de bate-papo e fóruns de mensagens em busca de potenciais
terroristas. Muitas vezes, as ações praticadas através do vigilantism alcançam maior
sucesso do que as que cumprem plenamente a lei.
d) Antipedofilia e antirracismo: Perverted Justice se trata de exemplo de uma bem
conhecida organização antipedofilia que visa expor e condenar adultos que, através de emails ou websites, aproximam-se de crianças e adolescentes para abusá -los sexualmente.
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Eles colaboram frequentemente com equipes de televisão. Alguns blogs hospedados
gratuitamente expõem indivíduos acusados de pedofilia. Alguns vigilantes se utilizam de
táticas semelhantes as dos ativistas antipedofilia para combater o racismo, perseguindo
e destruindo grupos racistas em redes sociais.
e) Vigilantes do crime: algumas pessoas formam grupos com o objetivo de investigar os
casos de crimes não resolvidos pela justiça, mas na realidade se valem do poder do
grupo para assediar e ameaçar suspeitos.
f) Vergonha ou humilhação pública (shaming): em 2005, na Coréia do Sul, blogueiros
atacaram uma mulher que se recusou a limpar as fezes de seu cachorro no chão de um
vagão do metrô de Seul. Um internauta fotografou a mulher e seu cão e divulgou a
imagem em um popular site coreano. Poucos dias depois, vigilantes a identificaram e
expuseram suas informações pessoais com o intuito de puni-la pelo seu ato. A
humilhação e as perseguições públicas levaram a mulher a abandonar a universidade.
A partir da classificação apresentada por Wehmhoener (2010), constatamos que o
Internet Vigilantism norte-americano inclui diferentes práticas e ações de justiçamento.
Em alguns casos, como por exemplo nos atos antirracismo e antipedofilia, existem na
web grupos previamente organizados e imbuídos do desejo de justiça. Em outros, utilizase também o termo como categoria explicativa de ações menos organizadas,
espontâneas e efêmeras, tais como as práticas categorizadas como humilhação pública –
shaming. No Brasil, aciona-se a categoria linchamento virtual para apresentar práticas de
justiçamento extralegal, nas quais, grupos se formam e cumprem ação punitiva em
ambientes digitais. Visando compreender as especificidades de tais práticas, a presente
pesquisa se debruça sobre as ações dos participantes de linchamento virtual. Para isso,
vale-se da teoria social sobre desvio – mais especificamente, das teorias interacionistas –
e reconhece a dinâmica conflituosa do fenômeno em questão.
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

Os capítulos anteriores abordaram o surgimento, o desenvolvimento e as
especificidades da internet como ambiente que incrementou a comunicação, a interação
e o compartilhamento de informações. Apresentaram a polarização de interpretações,
ainda presentes no debate contemporâneo, que compreendem a internet tanto como
espaço libertador como de controle das práticas cotidianas. A emergência dos Sites de
Redes Sociais – SRS desenvolveu o estabelecimento de conexões online, através da
entrada em cena de atores que ajustam informações pessoais, gerenciam identidades e
impressões, construindo auto-apresentações embasadas em práticas discursivas
fornecidas pela sociedade. Demonstrou-se que os SRS inegavelmente potencializam a
publicação, a discussão e o compartilhamento de conteúdos online, tornando a internet
também fonte de ameaça à privacidade e à reputação, além de constituir ambiente
propício à vigilância e ao controle social. Revisou-se conceitualmente os atos de
justiçamento extralegal, que no contexto apresentado se reconfiguram.
Apesar da nomenclatura linchamento virtual apresentar a dimensão do fenômeno aqui
tratado, a adoção da expressão impõe questões e exige algumas ponderações. A primeira
delas diz respeito ao adjetivo “virtual”. Quando Martins (2010) reconhece o linchamento
virtual como prática, ressalta que estuda o linchamento de verdade, aquele com
consequências graves no mundo real (ver Capítulo 2). O autor traz à tona uma das mais
fortes dicotomias que envolvem a internet – real versus virtual. Bastante comum na
primeira fase dos estudos da internet, no início dos anos 1990, a compreensão
vislumbrava um ciberespaço como uma esfera autônoma, separada do mundo offline.
Acompanhava tal entendimento a percepção negativa sobre a internet e sobre os
comportamentos desenrolados em ambientes digitais. O “virtual” constituiria algo capaz
de afastar indivíduos da realidade, criar comportamentos antissociais, encorajar crimes
ou tornar usuários presas fáceis para criminosos. Com a incorporação da internet às
mais diversas atividades cotidianas, questionou-se a dicotomia que ainda hoje
permanece arraigada no imaginário social.
Estudos de comunicação superaram tal dicotomia, compreendendo-a de forma bastante
problemática. Afinal, como não reconhecer as consequências “reais” de acusações,
ofensas e ameaças em ambientes digitais? O presente trabalho não busca recorrer em tal
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artifício dicotômico, menosprezando ações desempenhadas em ambientes digitais.
Optou-se aqui por manter o adjetivo “virtual” por dois motivos. O primeiro diz respeito
ao próprio fato da categoria êmica linchamento virtual possuir função dentro do sistema
ao qual pertence. De caráter funcional, o segundo motivo opera no sentido de
estabelecer elemento diferenciador do linchamento tradicional – ainda que possuam
mecanismos semelhantes, o linchamento e o linchamento virtual configuram fenômenos
distintos.
Outro ponto digno de nota diz respeito ao linchamento virtual como uma categoria
acusatória. Ao iniciar a pesquisa e identificar casos de linchamento virtual, buscou-se
realizar uma série de entrevistas exploratórias sobre o assunto. Em conversas informais
com informantes que iniciaram ou que participaram de forma ativa de atos de
linchamento em SRS, tornou-se perceptível que em nenhum dos casos existia a autoidentificação com a categoria. Ainda que os participantes reconhecessem a prática do
linchamento virtual em SRS e fossem capazes de citar casos do fenômeno, nenhum se
considerava linchador. Imputa-se ao outro a conduta linchadora, e é esse outro que deve
ser perseguido, a fim de cumprir os objetivos investigatórios.
Em conversa informal e exploratória com um informante específico – fonte que publicou
o passo a passo para punição de homofóbicos em SRS, incluindo busca por dados
privados, denúncias em local de trabalho, criação de memes e constrangimento de
familiares –, obteve-se a seguinte percepção sobre seus próprios atos:
Não se trata de um ato de linchamento virtual. Estou apenas
exercendo meu papel de cidadão. Como deixar tamanha injustiça
passar impune? Se a pessoa acha que pode utilizar as redes sociais
para publicar coisas machistas e homofóbicas, eu também posso
utilizar para mostrar para todo mundo como a pessoa é babaca e
preconceituosa. Não vejo nada de contraditório em meus atos. Estou
apenas cansado de ver tanta coisa errada e não poder fazer nada.
(TRECHO EXTRAÍDO DO DIARIO DE CAMPO, Março de 2014)

O trecho acima chama atenção para um ponto fundamental: existem usuários que se
identificam como linchadores virtuais? Como em qualquer acusação, os atores
enquadrados no tipo social descrito não se reconhecem enquanto linchadores e
procuram se desvincular da rotulação, destacando a coerência de seus atos. Por
reconhecer a aparente contradição na categoria analítica, cabe reconhecer que a adição
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da nomenclatura linchamento virtual consiste, em última instância, também em rotular e
estigmatizar práticas e indivíduos.
Posto isso, a ocorrência frequente de linchamento virtual nas interações sociais em SRS
não condiz com a lacuna provocada pela invisibilidade do tema na literatura acadêmica
brasileira. Estudos preocupados em compreender o fenômeno praticamente inexistem
no país; concentram-se sobretudo nos Estados Unidos e na China. Conforme mencionado
no Capítulo 2, a categoria analítica linchamento virtual, remete ao enquadramento
jornalístico sobre práticas de justiçamento extralegal, nas quais, grupos se formam e
cumprem ação punitiva em ambientes digitais. Portanto, a presente análise de casos de
linchamentos virtuais ocorridos no Brasil se vale da apresentação exaustiva do
levantamento de informações jornalísticas em veículos digitais, detalhados adiante.
Considerou-se para seleção casos classificados como linchamento virtual pela imprensa,
circunscritas durante o período entre 31 de outubro de 2010 – quando Mayara Petruso
coloca o fenômeno em evidência, visto que representa o primeiro caso amplamente
noticiado como exemplar de linchamento virtual – e 30 outubro de 2016, visando
respeitar o cronograma previamente pensado para a fase de coleta de dados. A partir da
avaliação de consistência das informações coletadas, as ocorrências foram catalogadas e
sistematizadas cronologicamente, possibilitando avaliar especificidades, conforme
apresentado nos Quadro 2 e Quadro 3

QUADRO 2- QUANTIDADE DE CASOS BRASILEIROS NOTICIADOS COMO
LINCHAMENTO VIRTUAL
ANO

NÚMERO DE CASOS

2010

1

2011

2

2012

0

2013

1

2014

3

2015

0

2016

6
Total 13 casos

54

QUADRO 3 – CASOS BRASILEIROS NOTICIADOS COMO LINCHAMENTO VIRTUAL
CASO

DATA DO CASO

VEÍCULO

Mayara Petruso

31 de Setembro de 2010

Folha de S. Paulo, Estadão, O Globo, Nexo
Jornal, Luís Nassif Online, Último Segundo,
Correio*

Maria Bethânia

26 de Março de 2011

Tarde, O Globo

Camila Côrrea
(Enfermeira
yorkshire)

13 de Novembro de 2011

Yahoo Notícias, Jornal Cruzeiro do Sul

Zezé Polessa

15 de Janeiro de 2013

Luís Nassif Online, Diário Centro do
Mundo

Zúñiga

04 de Julho de 2014

G1, Diário Centro do Mundo, iBahia, Folha
de S. Paulo, O Dia

Patrícia Moreira
(Torcedora do
Grêmio)

28 de Agosto de 2014

Zero Hora, Folha de S. Paulo, Pragmatismo
Politico, Correio*, Brasil-Post, Terra

Idelber Avelar

30 de Novembro de 2014

Revista Fórum, Folha de S. Paulo, Gazeta
de Alagoas, Diário Centro do Mundo

Júlia Velo (Bar
Quitandinha)

04 de Fevereiro de 2016

Nexo Jornal, Revista Exame

Família
Bustamante

07 de Fevereiro de 2016

Diário Centro do Mundo, BBC Brasil, O Dia

22 de Fevereiro de 2016

Folha de S. Paulo, Istoé Dinheiro, Revista
Época, GGN Jornal,

MC Biel

03 de Junho de 2016

Nexo Jornal

Petra Leão
(roteirista Turma
da Mônica)

28 de Junho de 2016

Gazeta do Povo, Vice, Jornal Extra

Bel Pesce

29 de Agosto de 2016

Gazeta do Povo

Fernanda Torres

Durante os seis anos do corte temporal da pesquisa, documentou-se 13 casos
exemplares de linchamentos virtuais, noticiados por diferentes veículos jornalísticos. Em
nenhum momento aconteceu pré-seleção dos casos ou dos veículos pesquisados, visto
que o levantamento consistiu em pesquisas exaustivas realizadas através dos motores
de busca Google33 e Yahoo34. Além do termo “linchamento virtual”, averiguou-se
possíveis variações do enquadramento do fenômeno, que significou o monitoramento

33
34

https://www.google.com.br
http://yahoo.com.br
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dos termos “linchamento online”, “linchamento digital”, “linchamento moral”,
“vigilantismo digital” e “justiçamento online”. No entanto, prevaleceu quase que
exclusivamente “linchamento virtual”, confirmando a abordagem esperada.
Durante o levantamento dos dados condensados no Quadro 2, evidenciou-se que o
acionamento jornalístico de linchamento virtual não obedece a critérios rígidos, visto
que a categoria serve tanto para explicar críticas inflamadas a pessoas públicas, quanto
descrever processos de exposição pública de “anônimos” que cometeram algum desvio.
Em comum todos os casos compartilham do pressuposto da acusação de desvio e do
desejo por punição atrelado à ideia de justiça embutida nas reações de usuários.
Vale notar que a estratégia de utilização do levantamento jornalístico como critério para
a seleção da amostra suscita questionamentos. O primeiro deles diz respeito ao número
de casos enquadrados, visto que a leitura apressada de dados pode sugerir baixa
ocorrência de linchamentos virtuais na sociedade brasileira. No entanto, cabe lembrar
que o jornalismo constitui campo próprio com relativa autonomia e, portanto, poder,
inclusive no âmbito da seleção do que se noticia35. Defende-se aqui a hipótese de que há
uma espécie de subnotificação de casos de linchamento virtual, vez que o acesso
frequente a SRS demonstra as constantes mobilizações de grupos em busca de justiça e
punição a desviantes. Conjectura-se, portanto, bastante provável a hipótese de que casos
de linchamento virtual eclodam a todo instante, porém nem sempre tratados como
relevantes o suficiente para virar notícia.
A partir disso, surge a segunda questão. O recorte por enquadramento jornalístico não
minimizaria a ocorrência do fenômeno? Mesmo perfilhando tal contradição, optou-se
por utilizar o enquadramento jornalístico como uma entre as diversas estratégias de
seleção da amostra, principalmente por reconhecer a relevância desse para a
notabilidade e reverberação do tema36. Ao enquadrar fenômeno até então recente nos
SRS, o jornalismo se tornou pioneiro em discutir a conformação do linchamento virtual,
inclusive apresentando importantes controvérsias. Além disso, tal estratégia não
Nelson Traquina (2005, p. 79), estudioso brasileiro de comunicação que analisa os critérios
adotados para que os fatos se tornem notícias, elenca alguns critérios de noticiabilidade, tais
como morte, proximidade, relevância, tempo, novidade, notabilidade e conflito.
36 Conforme mencionado no Capítulo 2, o linchamento virtual enquanto categoria analítica
origina-se a partir de entrevista com o sociólogo José de Souza Martins, no blog “Radar Político”,
vinculado ao jornal “Estadão”.
35
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implicará na limitação da análise, visto que o foco da investigação de cunho qualitativo
incide sobre a dinâmica dos casos e não sobre a quantidade de ocorrências.
Acresce-se aos critérios apresentados, a opção deliberada por casos de linchamentos
virtuais que vitimaram pessoas comuns. Episódios de linchamento virtual envolvendo
famosos possuem maior chance de tornar notícia, assim como ocorrências com
desfechos trágicos ou relacionadas a crimes com forte apelo emocional. Seguindo o
universo de 13 casos catalogados, oito envolvem famosos – cantores, jogador de futebol,
atrizes e escritores – e um estabelecimento comercial – bar Quitandinha. A partir do
recorte de seleção da amostra, restringiu-se aos quatro casos anônimos apresentados no
Quadro 4 e brevemente descritos em seguida.

QUADRO 4 – AMOSTRA SELECIONADA
CASO
Mayara Petruso

Camila Côrrea
(Enfermeira
yorkshire)
Patrícia Moreira
(Torcedora do
Grêmio)
Família Bustamante

DATA DO CASO

VEÍCULO

31 de Setembro de 2010

Folha de S. Paulo, Estadão, O Globo, Nexo
Jornal, Luís Nassif Online, Último
Segundo, Correio*

13 de Novembro de
2011

Yahoo Notícias, Jornal Cruzeiro do Sul

28 de Agosto de 2014

Zero Hora, Folha de S. Paulo,
Pragmatismo Politico, Correio*, BrasilPost, Terra

07 de Fevereiro de 2016

Diário Centro do Mundo, BBC Brasil, O
Dia

57

Descrição dos casos elencados:

Caso 1 - Mayara Petruso (2010)
Estudante de direito paulista publicou mensagens preconceituosas contra nordestinos
em seu perfil no Twitter (@mayarapetruso). O caso despertou a indignação de usuários
que passaram a ofender e ameaçar a estudante. Dados privados circularam amplamente
na rede. Mayara Petruso encerrou contas pessoais de SRS, perdeu estágio em Direito,
interrompeu a faculdade e respondeu pelo crime de racismo.
Caso 2 – Camila Côrrea (2011)
Em vídeo publicado no Youtube, Camila Côrrea mata por espancamento o cachorro da
raça yorkshire na presença da própria filha. A comoção resultou em chamadas públicas
online, identificação da autora do crime, seguida de exposição de dados privados,
acusação, ofensas e ameaças. Exigências públicas de punição através dos SRS
culminaram na condenação por crime ambiental de maus tratos aos animais.
Caso 3 - Patrícia Moreira (2014)
Durante a partida de futebol entre os times Grêmio e Santos, transmissão televisiva
destacou a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira, proferindo insultos racistas contra o
goleiro do Santos, Mário Lúcio Duarte Costa (Aranha). A ampla circulação da imagem
despertou a ira dos brasileiros. Usuário de SRS divulgaram dados privados. Ameaçada,
Patrícia perdeu o emprego, encerrou contas de SRS e respondeu a processo de injúria
racial.
Caso 4 - Família Bustamante (2016)
Usuários de SRS se ultrajaram com a publicação da fotografia de uma família fantasiada
para o carnaval, que apresentava um casal branco vestido dos personagens Aladim e
Jasmine (Disney), carregando uma criança negra vestida de Abu (o macaco de estimação
de Aladim). Acusado publicamente de racismo, o casal passou a receber mensagens com
ofensas e ameaças.

Adotou-se aqui como procedimento metodológico o acompanhamento das ações de
linchadores por diferentes plataformas de SRS, evitando assim limitar a compreensão do
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objeto da presente pesquisa. Visando prosseguir a análise, considera-se prudente
reiterar que a particularidade da categoria SRS reside na combinação de recursos
networked publics reside na combinação de recursos que permitem ao participante criar
e manter um perfil único formado a partir de conteúdos fornecidos pelo usuário, pelos
outros usuários e/ou dados providos pelo sistema; articular publicamente suas
conexões que podem ser vistas e acessadas pelos outros; consumir, produzir, e/ou
interagir com fluxos de conteúdos gerados pelos usuários que são fornecidos a partir de
suas conexões no site (ELLISON & BOYD, 2013). Para detalhar as características dos SRS
como networked publics, Boyd (2011) se concentra nos elementos: perfis, lista de amigos
e ferramentas para comunicação pública.
Os perfis tornam-se fundamentais, visto que representam o usuário e servem como locus
de interação. Em SRS, usuários articulam com quem desejam se conectar e confirmam os
laços com aqueles que desejam se conectar com eles. Alguns SRS exigem por padrão que
as conexões sejam mutuamente confirmadas antes de serem exibidas (Facebook) outros
não (Twitter, Youtube). A lista de amigos de cada usuário pode ser visível para os
demais usuários que possuam permissão. Os SRS fornecem também diversas
ferramentas para suporte de interações públicas ou semipúblicas entre os participantes
(BOYD, 2010), dentre as quais os recursos de “curtida”, “compartilhamento” e
comentário” se destacam com maior interesse para o presente trabalho
A partir da seleção dos casos que compõem a amostra e do quadro dos elementos
metodológicos, a pesquisa procedeu o banco de dados alimentado de cópias de telas –
screenshot37 de interações características de atos de linchamento virtual em SRS. O
número de cópias expressa rastros digitais, que variam conforme às especificidades dos
casos analisados e serve para ilustrar a dinâmica da ação coletiva de diferentes atores,
conforme aponta o Quadro 5

Screenshot é uma palavra da língua inglesa que significa “captura de tela”, na tradução para a
língua portuguesa. Consiste na ação de registrar, através de uma “fotografia instantânea”, uma
imagem presente na tela de um computador, celular ou outro dispositivo eletrônico.
37
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QUADRO 5 – BANCO DE DADOS
NÚMERO DE
SCREENSHOTS

TIPOS DE
CONTEÚDOS

SITES DE REDES SOCIAIS
ENVOLVIDOS

Mayara Petruso

5.481

Tweets e
comentários

Twitter, Orkut e

Camila Côrrea
(Enfermeira
Yorkshire)

3.836

Tweets e
comentários

Twitter, Facebook e
Youtube

CASO

Patrícia Moreira
(Torcedora do
Grêmio)

4.258

Família Bustamante

3.296

Tweets,
comentários e
memes
Tweets e
comentários

Facebook

Twitter, Facebook e
Youtube
Twitter e Facebook

A construção do banco de dados de screenshots não se valeu do auxílio de aplicativos ou
ferramentas específicas. A coleta de parte dos dados ocorreu em tempo real ao
desenvolvimento dos casos, mas a maior parte sucedeu da perseguição de rastros
digitais. Buscou-se catalogar tuítes e comentários sobre cada caso, comunidades e
páginas criadas, vídeos, memes e montagens realizadas, além de obviamente as matérias
jornalísticas que conduziram à seleção da amostra e que apresentaram elementos
relacionados ao desdobramento dos casos.
A perspectiva de Bruno (2012) possibilita compreender os rastros digitais como
“vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo qualquer no ciberespaço” (BRUNO,
2012, p. 687). De acordo com a autora (2012), toda ação humana pode deixar para trás
rastros de diferentes qualidades. Atualmente, constata-se o volume expressivo de
rastros das ações de usuários produzidos, monitorados e tratados cotidianamente na
internet, constituindo imensos arquivos sobre modos de vida (BRUNO, 2012). Para a
pesquisadora, tais rastros podem constituir valiosas fontes de pesquisa nas ciências
humanas e sociais, pois possibilitam conhecimento. Persegui-los, portanto, garante uma
caminhada mais segura entre os inúmeros acontecimentos expressados em torno dos
casos selecionados.
Buscando seguir o fluxo da ação de diferentes atores, a pesquisa não limita a priori o
número de tuítes, comentários, vídeos, montagens e informações de matérias
jornalísticas analisadas em cada caso. Ao contrário, a exploração exaustiva de dados
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esquadrinha o esgotamento da ação. Cabe destacar que perseguir os rastros dos
acontecimentos permite tanto o acompanhamento de informações e coleta de dados em
tempo real, como também o resgate de dados de ações ocorridas no passado. Utilizou-se
tal recurso, sobretudo, no caso de Mayara Petruso e Camila Côrrea – episódios
anteriores ao início da pesquisa. O processo de rotulação e estigmatização das vítimas
possibilitou o resgate de grande parte dos rastros, visto que as características dos SRS
como networked publics tornaram as expressões automaticamente persistentes e
pesquisáveis.

3.1 PROCEDIMENTOS ÉTICOS

A pesquisa em internet impõe ao pesquisador uma série de questões éticas a serem
contempladas, visando maximizar os benefícios da pesquisa e minimizar prejuízos aos
usuários da rede ou a sociedade de forma geral (Markham, Buchanan, 2012).
Primeiramente, cabe destacar o respeito à privacidade dos dados coletados. O
pesquisador não deve supor que os dados compartilhados de forma pública por usuários
de SRS possam ser utilizados em situações distintas do contexto original. Estalella e
Ardevol (2007) chamam atenção para a importância de se evitar a publicação de
informações pessoais de usuários sem prévio consentimento. No entanto, como
proceder em casos de objetos que envolvem grande acúmulo de dados e a participação
de centenas e até milhares de usuários?
Levando-se em conta que o trabalho de coleta de autorizações dos inúmeros atores
consistiria tarefa por demais dispendiosa, recorrer a preservação das identidades se
tornou o caminho encontrado para garantir a feitura da presente pesquisa. De tal modo,
antes de expor os rastros aqui apresentados, preservou-se o anonimato de participantes
de linchamentos virtuais. Durante as descrições, portanto, nomes reais foram apagados
ou borrados em publicações (screenshots).
Estalella e Ardevol (2007) abordam outro tópico interessante: qual o direito de o
pesquisador utilizar dados coletados através da própria participação em grupos ou
comunidades? Quando esses dados não são completamente públicos, mas sim,
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compartilhados com alguns através de vínculos de confiança, como proceder
eticamente? Nos momentos em que são utilizados rastros deixados por amigos,
conhecidos e contatos que compõem a própria rede social do pesquisador, tais questões
se tornam pertinentes. Principalmente no caso de se obter informação a partir do
estabelecimento de laços sociais, impera a manutenção do anonimato dos diferentes
atores.
Outro ponto que merece destaque diz respeito à adoção de uma categoria acusatória. Ao
acompanhar dinâmicas de linchamentos virtuais, acompanha-se também ações de
linchadores virtuais. Assim, evitou-se a rotulação de indivíduos a partir da identificação
e descrição de suas práticas. A manutenção e utilização de nomes reais e fotografias dos
diferentes atores poderia contribuir para a emergência de novas acusações e processos
de estigmatização. Não se trata aqui de identificar linchadores e nem de cooperar com
qualquer tipo de punição possível que possa recair sobre eles – nem legal, nem
extralegal. Por tal motivo, a pesquisa se cercou de cuidado com relação à produção de
rastros capazes de revelar informações pessoais.
Durante a pesquisa, em alguns momentos, também se questionou a capacidade (e o
dever) de não interferência no fluxo das ações dos diferentes atores. Como a pesquisa
trata não apenas de ações moralmente questionáveis, mas também, em alguns casos, de
situações criminais (injúrias, ameaças, violência, violação de dados privados), em
diferentes momentos emergiram demandas éticas. Deveria o pesquisador utilizar os
meios legais de promoção de justiça em ambientes digitais? Deveria o fazer mesmo
quando punha a continuidade da pesquisa em risco? Um apelo constante durante a
pesquisa envolveu o controle dos próprios “impulsos justiceiros”. A observação de
tantos conflitos e demandas em torno de ideais de justiça e punição tende a inflamar o
pesquisador, por isso o autocontrole se tornou questão fundamental. Ainda assim,
inevitavelmente, o trabalho de campo, principalmente quando realizado em “tempo
real” transforma o pesquisador em vigilante de sua própria rede.

62

4 DESEJO POR JUSTIÇA

Visando investigar o linchamento virtual no contexto brasileiro, compreende-se
competente a articulação da literatura sobre linchamentos (MARTINS, 1995, 1996,
2015; SINHORETTO, 1998), a sociologia dos conflitos (SIMMEL, 1983) e dos chamados
comportamentos desviantes (BECKER, 2008; VELHO, 1985; MISSE, 1999; WERNECK,
2012) à concepção de Sites de Redes Sociais – SRS como networked publics38 (BOYD,
2011). O desafio aqui proposto consiste em abordar o linchamento virtual a partir da
teoria social, buscando conferir sentido à produção de ações coletivas de diferentes
atores, concomitantemente à investigação do fenômeno, configurado por dinâmicas
próprias de espaços mediados. Buscou-se aqui identificar as singularidades de SRS,
objetivando analisar em que medida a mediação digital interfere em práticas de
justiceiros e no destino de suas vítimas.
A presente análise aborda o linchamento virtual como fenômeno inserido em uma
dinâmica conflituosa e como forma/busca específica de resolução de conflitos em
ambiente dual, tal qual os SRS. Para Simmel (1983), o conflito pode ser percebido como
positivo, merecedor de atenção, posto que chama atenção para a relevância de uns para
os outros, tornando-se capaz de revelar poderosa força de agregação social. O conflito
consiste em negação da indiferença (negativa), visto que pode representar a ausência de
socialidade. Entrar em conflito não significa romper com o social, mas sim participar de
uma dinâmica complexa de tensões e divergências capazes de conferir vitalidade a um
grupo ou a uma sociedade.
A sociologia do desvio, especialmente a labeling theory proposta por Becker (2008),
providencia a noção fundamental para avanço na compreensão das práticas de
diferentes atores no linchamento virtual: a acusação. Becker (2008) vincula o estudo do
comportamento desviante à relação entre os diversos atores envolvidos em um
processo de acusação, não a motivações ou comportamentos individuais. Tal teoria
representou ruptura de paradigma com relação às teorias criminológicas produzidas
anteriormente, tornando-se fundamental por refutar a estrutura monolítica de desvio. O
Não há tradução em português para o conceito networked publics. Em inglês, a palavra publics
remete tanto a ‘espaço público’ quanto a uma ‘potencial audiência’. O presente trabalho mantem
a grafia original.
38
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autor (2008, p. 27) afirma que "desvio não é uma qualidade que reside no próprio
comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que
reagem a ele”. Questiona também a naturalização de regras, visando ao entendimento da
produção social das mesmas e dos processos de imposição de rótulos e estigmas sobre
aqueles designados desviantes.
Cabe aqui também ressaltar o conceito de networked publics (BOYD, 2011), que descreve
e articula características singulares (mas não exclusivas) dos SRS. Ainda que não
determinem comportamentos sociais em plataformas digitais, tais singularidades
propiciam condições específicas para a ocorrência de práticas emergentes, tais quais as
que constituem o linchamento virtual. O conceito de networked publics remete a públicos
reestruturados por tecnologias de rede, que se caracterizam simultaneamente como:
“(1) o espaço construído por meio de tecnologias de rede e (2) a comunidade imaginada
que emerge como resultado do cruzamento de pessoas, tecnologias e práticas39” (BOYD,
2011, p. 8). Assemelha-se, portanto, com outros espaços públicos tradicionais, mas sua
estruturação através de tecnologias digitais lhe confere características próprias, que
impactam na forma como atores se reúnem, interagem e participam nos ambientes
(BOYD, 2011).
Boyd (2011) chama atenção para affordances40 que exercem importante papel na
configuração de networked publics – (1) persistência: as expressões e conteúdos online
são duráveis; (2) visibilidade: o público em rede (audiência) pode ser testemunha de
qualquer expressão; (3) replicabilidade: um conteúdo ou expressão pode ser
compartilhado e disseminado com grande facilidade; (4) buscabilidade41: qualquer
conteúdo pode ser encontrado e acessado através de buscas. Ainda que tais recursos não
sejam inéditos na história dos media, a novidade consiste na forma como os meios
digitais, conectados em rede, amplificam as ocorrências, pois “[...] fornecem

Tradução da autora: “As such, they are simultaneously (1) the space constructed through
networked technologies and (2) the imagined community that emerges as a result of the
intersection of people, technology, and practice”.
40 “The particular properties or characteristics of an environment can be understood as
affordances because they make possible - and, in some cases, are used to encourage - certain
types of practices, even if they do not determine what practices will unfold”. (BOYD, 2014, p.10)
41 Tradução da autora: “Persistence, visibility, spreadability e searchability”.
39
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características técnicas que as pessoas potencialmente utilizam para se dedicarem a
práticas bem estabelecidas”42 (p. 13).
Três novas dinâmicas ganham destaque ao contribuírem com o desenho do networked
publics: 1) audiências invisíveis: nem toda audiência é visível a quem publica informação
online; 2) contextos colapsados: a falta de clareza de fronteiras espaciais, temporais e
sociais dificulta a percepção e distinção de contextos; e 3) fluidez entre público e
privado: sem definição precisa do contexto, as fronteiras entre público e privado se
complexificam. Assim, o apanhado de dinâmicas e características do networked publics
se tornam fundamental para as discussões que se seguem.

4.1 O ROTEIRO DO LINCHAMENTO VIRTUAL

Conforme mencionado anteriormente, a presente análise se tonou possível a partir da
observação de casos de linchamento virtual ocorridos no Brasil entre 31 de outubro de
2010 e 30 de outubro de 201643. Dispostos em linha do tempo relativamente longa, os
quatro casos que compõem a amostra exibem evidentemente diferenças entre si, tais
como motivações, formas de expressão, plataformas etc. Guardam, contudo, similitudes
para além do enquadramento jornalístico, que permitem análise sob o frame
linchamento virtual – conforme discutido no Capítulo 3. A presente pesquisa parte do
pressuposto de que as similitudes entre ações de justiceiros em casos de linchamento
virtual tornam possível o delineamento de um roteiro comum de acontecimentos. A
partir de tal suposição, utiliza-se aqui a estratégia da descrição de cenas44 percebidas
durante o desenvolvimento dos diferentes casos catalogados. Ainda que constitua
empreendimento difícil estabelecer precisamente a cronologia – visto que diferentes

Tradução da autora: “What is new is the way in which social media alters and amplifies social
situations by offering technical features that people can use to engage in these well-established
practices”.
43 Casos noticiados como linchamento virtual pela imprensa brasileira. A presente pesquisa se
valeu dos rastros digitais para recuperar ações e acontecimentos perpetrados antes do início da
mesma.
44 O vocábulo cena se relaciona à acepção “cada uma das situações ou momentos da evolução de
um enredo”.
42
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fases do processo acontecem de forma concomitante –, a descrição sequencial de
diferentes cenas oferece dimensão bastante aproximada do que ocorre nos casos
analisados, permitindo o avanço da descrição dos episódios.

4.1.1 Prólogo: Conflitos em espaço público em rede

Ao se propor investigar o linchamento virtual em SRS, a presente pesquisa acompanhou
a abordagem midiática para apreensão do objeto, tratando-o categoricamente como
comportamento de massa ou de efeito manada. Porém, o mapeamento detalhado de atos
de linchamento virtual permite perceber que tais práticas se inserem em dinâmicas
amplas situadas na rede, que configuram socializações conflituosas. Costumeiramente,
vislumbra-se os SRS como espaços sociais que privilegiam cooperação, interações
solidárias e relações consensuais, relegando o conflito para segundo plano. Realmente,
SRS possibilitam formas amenas de sociabilidade, mas também constituem espaços em
que se fazem presentes disputas, rusgas entre interlocutores, mal-entendidos e outras
inúmeras tensões.
A teoria social percebe o conflito como elemento fundamental da vida em comum. Misse
e Werneck (2012) distinguem polos típico-ideais do conceito de conflito social que
movimenta historicamente o debate sobre o assunto. No primeiro polo de
fundamentação marxista, weberiana ou macrossocial, a ênfase recai sobre o caráter
preexistente de condições que causam conflitos, tais como a exploração e dominação de
classe, para uns, e a crise de legitimação na distribuição desigual de poder, para outros.
Em posição oposta, situam-se aqueles que defendem a abordagem micro, advinda da
tradição de Simmel, do pragmatismo norte-americano e da Escola de Chicago. A
aproximação destaca o caráter construído do conflito e o enfatiza a partir da “produção
de significados moralmente divergentes, que envolve antes ‘situações’ ou ‘interações’ do
que ‘indivíduos” (MISSE E WERNECK, 2012, p. 10).
Em confluência com a tradição advinda de Simmel (1983), Ribeiro (2003) admite, ao
realizar estudo sobre ambiente dos webchats, a presença da oposição como parte da
dinâmica necessária para a conservação do vínculo social entre díades interacionais e
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grupos de usuários. “A dinâmica social revela-se como sendo configurada basicamente
através da alternância entre períodos de antagonismos explicitamente declarados e de
acordos continuamente renovados (RIBEIRO, 2003, p. 201). Em relação aos SRS, Braga
(2011) endossa o papel positivo dos conflitos ao afirmar que “é da divergência de
ânimos e de pensamentos que fluem a estrutura orgânica e a vitalidade do grupo. Ao
contrário do que pode parecer, unidade e discordância são tipos de interação que não se
anulam, mas se somam” (BRAGA, 2011, p. 98).
Cabe destacar, portanto, que em SRS o conflito pode produzir unidade e formas de
sociabilidade em grupos, tais quais as que resultam em ações de linchamento virtual.
Motivados por raiva, indignação, revolta, diversão ou trollagem, diferentes atores se
mobilizam para combater desviantes, em uma tentativa de busca por justiça e controle
social. A prática se caracteriza pela ambiguidade, visto que as ações de punição de
desviantes, por parte dos justiceiros, acabam também por violar regras, direitos e
normas sociais.
Entre os casos que compõem a amostra, percebe-se conflitos entre grupos que emergem
a partir tensões perduráveis da sociedade brasileira. No caso Mayara Petruso, por
exemplo, o conflito eleitoral, vivenciado pela sociedade brasileira em 2010, ressaltou o
preconceito contra a população residente da região nordeste do Brasil. Motivados pela
crença de que o nordeste definiu o resultado das eleições, parte dos habitantes de outras
regiões, sobretudo sul e sudeste, passaram a acusar nordestinos de “venderem” o voto
em troca da manutenção de benefícios sociais ou de simplesmente ignorarem a
realidade política do país. Naquele momento, indivíduos envolvidos no debate passaram
a ocupar lados diametralmente opostos de um “ringue moral” (WERNECK, 2012),
utilizando os SRS para defender posições e trocar acusações mútuas.
Em meio à troca de acusações no Twitter, Mayara Petruso (@mayapetruso) publica
“Nordestisto não é gente. Faç a um favor a SP, mate um nordestinotino afogado!” (sic), no
dia 31 de outubro de 2010. Com o acirramento de tensões, o tuíte da usuária repercute.
Parte de sua rede de seguidores compactua com a publicação e a compartilha,
reiterando seu ponto de vista. À medida em que a mensagem colapsa contextos,
entretanto, emergem expressões de estranhamento. Ainda que a mesma não se
equivalha à figura de detentora da exclusividade da emissão de preconceito, em pouco
tempo é alçada à condição de bode expiatório.
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Para Girard (2004), a transformação de alguém em bode expiatório consiste no meio
encontrado pelo grupo para que o acirramento de rivalidades não destrua a
coletividade. Ao passo em que chama a atenção para a relevância de uns para os outros,
o conflito pode ser encarado positivamente, visto que se torna capaz de revelar uma
poderosa força de agregação social (SIMMEL, 1983). No entanto, quando prolongado, o
conflito se torna dispendioso para grupos e indivíduos, sobretudo, quando os ataques
mútuos perduram.
A escolha de um inimigo comum, como ocorre em casos de linchamento virtual, fornece,
mesmo que temporariamente, motivo beneficamente convergente. Ao transformar
Mayara Petruso, Camila Correa, Patrícia Moreira ou o casal Bustamante em bodes
expiatórios durante diferentes conflitos sociais, os atores optam, ainda que de maneira
não deliberada, pelo fortalecimento do coletivo. ‘Todos contra todos’ se converte em
‘todos contra um’, e a punição recai unicamente sobre desviantes específicos. O bode
expiatório partilhado substitui todos os oponentes que cada um, individualmente,
poderia ou gostaria de vitimar em seus conflitos individuais (GIRARD, 1990).
Perceber o linchamento virtual a partir da lógica do conflito, portanto, permite pensar
tais atos não unicamente como danosos às interações e/ou relações estabelecidas em
SRS, mas também como poderosa força gregária, que estabelece o ‘nós’, constituído em
oposição ao ‘outro’. Encarado sob tal prisma e ancorado no entendimento de Sinhoretto
(1998) acerca de linchamentos (ver Capítulo 2), o linchamento virtual pode ser
interpretado como expressão coletiva de um grupo que, mobilizado pelos mais diversos
motivos, age contra indivíduos considerados desviantes para aplicar-lhes um ideal de
justiça. Interessante notar que mesmo buscando a resolução de um conflito, as ações de
linchadores acabam instaurando outros conflitos na rede, perpetuando o ciclo
conflituoso.

4.1.1.1 Papel desempenhado pelos atores

Antes de adentrar propriamente na descrição das cenas de linchamento virtual, cabe
descrever os atores que compõem e conformam o fenômeno. A fim de destacar os papéis
por eles desempenhados, recorreu-se aqui à tipificação em oito grandes grupos,
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identificados ao longo da pesquisa: acusadores, linchadores, vítimas, instigadores,
defensores, público, imprensa e justiça formal.
O acusador se caracteriza por aquele usuário que assume a iniciativa de elaborar a
acusação informal em SRS, podendo ou não se converter em linchador virtual. O
linchador se vale de publicação e compartilhamento de acusações, ofensas, ameaças e
divulgação de dados privados da vítima de linchamento. Alçada à condição de bode
expiatório, a vítima se constitui em ator acusado de cometer desvio moralmente
condenável. O instigador encoraja linchadores, participando através de curtidas e da
publicação de comentários de incentivo. O defensor, ainda que menos comum, arvora-se
na defesa da vítima de linchamento. Pode fazê-la seguindo motivações variadas, como
por exemplo, concordar com a vítima ou apenas discordar da ação de linchadores. O
público45 testemunha as ações de linchamento virtual, não incentiva diretamente a ação
de linchadores, mas não busca defender o linchado. Pode assumir a postura “neutra” por
diferentes motivos, inclusive por receio de também se tornar vítima do linchamento
virtual em curso. A imprensa emerge como personagem, tanto por se constituir como
critério de seleção de amostra (ver Capítulo 3), quanto por ser capaz de, ao longo do
processo, influenciar o curso das ações ao produzir sentido para ação de linchadores. Por
fim, ao longo de todo o processo evoca-se a justiça formal, que exerce influência sobre a
ação dos linchadores e sobre o destino dos linchados.
Compete ressalvar que os atores podem assumir mais de um papel ao longo do processo
de linchamento virtual. O instigador pode se tornar também linchador, assim como o
público pode aderir ao linchamento efetivamente. Até mesmo o linchador pode se
converter em vítima. Verifica-se, portanto, certa dinamicidade na distribuição de papéis
no processo do linchamento virtual. Emergem de tal observação as seguintes questões,
que norteiam a descrição progressiva das cenas que seguem: Como definir os limites da
ação de cada ator? Como o linchamento virtual se conforma a partir de suas ações? Como
o fenômeno se configura a partir das singularidades de networked publics?

Não confundir com o ‘lado de fora’. Atores que mantém perfil em SRS, mas que por algum
motivo não se constituem como público do linchamento virtual: não acessam com frequência as
redes, tem poucos amigos ou seguidores, etc.
45
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4.1.2 Cena 1: Acusação original

Ao menos um ator acusa pública e informalmente outro ator de desvio

A exposição pública de vítimas consiste em elemento constituinte do linchamento
tradicional. Não por acaso, executa-se tais atos, prioritariamente, em espaços públicos.
Comumente, justiceiros capturam potenciais vítimas de linchamento em espaços
privados e as arrastam para espaços públicos, onde se concretizam as agressões físicas
características do ritual punitivo, que podem inclusive desembocar em execução
sumária. O abandono de corpos em ruas, praças e avenidas constitui traço marcante dos
linchamentos no Brasil, possibilitando a contemplação de seus algozes, curiosos e
transeuntes. Não basta castigar, cabe exibir o castigo.
Sobre os linchamentos nos Estados Unidos, Martins (1995) destaca a prática de
fotografar a vítima para exibição, distribuição e venda de imagens a espectadores e
participantes. Em 2000, a exposição intitulada Without Sanctuary: Lynching Photography
in América, organizada por um negociante de antiguidades de Atlanta, chamou atenção
para tal prática. Por 15 anos, Allen coletou fotografias de vítimas de linchamento do final
do século XIX e começo do século XX, encontradas em mercados de pulgas, sótãos e
álbuns de família. O título, explicou Allen, refletiu o fato de que com a comercialização de
registros fotográficos, retirou-se das vítimas o direito ao “descanso”, mesmo depois de
arrancadas violentamente da história (Figura 5).

70

Figura 5 – “Assistindo um linchamento”, exposição “Without Sanctuary: Lynching Photography
in América”, 2013

Em casos de linchamento virtual, acusar no espaço público em rede constitui a maneira
pela qual o acusador torna um desvio/desviante visível para o público em rede. Os casos
Camila Corrêa, Patrícia Moreira e Família Bustamante permitem perceber flagrantes de
desvios delatados em SRS, mesmo que ocorridos fora do espaço público em rede. O
primeiro caso elencado para a Cena 1 destaca o vídeo publicado no Youtube por ator
com perfil fake46, em 14 de dezembro de 2011, no qual Camila Corrêa espanca o seu
cachorro em sua residência (ver Figura 6). A legenda que acompanha o vídeo esclarece a
motivação da publicação da acusação original:

Fake em inglês significa "falso", ou seja, um perfil fake é um perfil falso. Existem diversos tipos
de perfis fakes, mas o caso em questão se trata de um perfil sem imagem de avatar e com
nickname.
46
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Figura 6 – Acusação original, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Não dá para acreditar que uma enfermeira, esposa de um médico,
pessoa supostamente esclarecida, tenha matado seu cachorro yorkshire
de tanto espancá-lo. Agressão cometida na presença de seu filho de
aproximadamente de 3 anos de idade, na cidade de Formosa-GO
(slipckxx, Youtube).

O mote da acusação original do caso Família Bustamante decorreu do registro
fotográfico publicado durante o período do carnaval de 2016. No dia 7 de fevereiro do
mesmo ano, ator com perfil público divulga o registro da família Bustamante
acompanhada de depoimento (Figura 7). Indignado com a fantasia da criança negra
vestida de Abu (o macaco de estimação de Aladim), o usuário acusa seus responsáveis
de racismo e convoca negros a não aturarem mais atos semelhantes:
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Figura 7 – Acusação original, reprodução Facebook, caso Família Bustamante

Um simples recado aos negros. Até quando vamos ter que aturar isso.
Porra, mano. Os brancos estão nem fodendo para nós. Não adianta você
branco vir falar o contrário, eu cansei! Tomar no cu com areia e pó de
vidro, Chega, mano. Já passou da hora de viver separado. Não
dependemos deles, mano. Somos maiores, somos nós que sustentamos
eles e quando vamos nos sustentar? O desgraça, não somos macacos.
Estou mal, mano. Se uma peruca me fez mal. Imagina isso? Eu sinto nojo
de vocês, muito nojo (Pedroxxx, Youtube).

Desvio flagrado em transmissão televisiva da partida de futebol entre os times Grêmio e
Santos, que ocorreu na cidade de Porto Alegre, em 28 de agosto de 2014, motiva a
acusação em espaço público em rede no caso Patrícia Moreira. O enquadramento da
imprensa esportiva, que acusa inicialmente a torcida do Grêmio (Figura 8), desloca-se
para Patrícia Moreira.
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Em poucos instantes, o racismo da torcida do Grêmio apresentado pelo site ESPN,
transforma-se em racismo da torcedora do Grêmio. Tal deslocamento acusatório, ainda
que pareça sutil, contribuiu para a transformação da torcedora em bode expiatório.
Vídeo publicado pelo canal “Democracia Corinthiana” no Youtube exemplifica tal
deslocamento (Figura 9). Para além da edição das cenas, que torna Patrícia Moreira a
única personagem proferindo ofensas racistas, o título da reportagem culpabiliza
exclusivamente a torcedora. Menção à torcida do Grêmio aparece apenas de forma
discreta na legenda do vídeo. A publicação realizada pela página “Grêmio Avalanche”
(Figura 10) também procura desassociar a torcida do Grêmio à imagem de Patrícia
Moreira. Os responsáveis pela página customizam imagem da garota para afirmar que a
torcedora não representa a torcida.

Figura 8 – Manchete racismo, reprodução ESPN/UOL, caso Patrícia Moreira

Figura 9 – Acusação, reprodução Youtube, caso Patrícia Moreira
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Figura 10 – Acusação, reprodução Facebook, caso Patrícia Moreira

O trânsito entre a acusação pública da ação percebida como desviante para o
engajamento de outros atores ao sistema acusatório em SRS costuma ocorrer de
imediato e se caracterizar pela expressividade numérica. A acusação pública original do
caso Camila Corrêa obteve mais de 1.500.000 visualizações, recebeu 31.000 e
aproximadamente 26.000 reações entre curtidas e descurtidas47. A acusação do caso
Patrícia Moreira no Youtube obteve mais de 219.000 visualizações, enquanto no
Facebook recebeu 1.900 reações e 2.200 compartilhamentos. Tais dados demonstram a
dimensão que o fenômeno alcança no espaço público em rede.
A facilidade de publicação, circulação e compartilhamento de acusações permite pensar
os SRS como espaços propícios para ações de justiçamento. Em casos de linchamentos
tradicionais, quando proferida a acusação pública, restrições físico-temporais limitam a
participação a aqueles que presenciam fisicamente as acusações. Grupos efêmeros
47

Dados de 1 julho de 2017.
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(comunitários ou anônimos) se formam, cumprem a ação punitiva e se dispersam. No
entanto, em linchamentos virtuais, as características dos networked publics de SRS –
persistência, visibilidade, replicabilidade e buscabilidade – promovem dissociação
espaço-temporal. Grupos de linchadores a todo instante reconfiguram-se a partir da
chegada constante de novos participantes, independentemente, inclusive, de
procedência geográfica. No caso Camila Corrêa, por exemplo, curioso notar que passados
seis anos da acusação original contra a enfermeira, as características de networked
publics permitem que novos atores ainda se engajem no processo de linchamento virtual,
inclusive reforçando ameaças e proferindo ofensas (Figura 11).

Figura 11 – Ameaças e ofensas, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Digno de nota também constitui o fato de que a iniciativa acusatória em SRS prescinde
da constatação prévia da ocorrência de registro de denúncia a instâncias de justiça
formal. O registro oficial de agressão no caso Camila Corrêa, por exemplo, antecede a
acusação original em SRS. De acordo com matéria publicada na revista Veja48, através
denúncia telefônica datada de 13 de novembro de 2011, vizinhos acionaram a polícia,
que instaurou inquérito de investigação no dia 21 de novembro do mesmo ano. Com o
processo tramitando no âmbito da justiça formal, o que motivaria a acusação em SRS?

Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/policia-de-goias-indicia-enfermeira-que-matou
-yorkshire/ Acesso em 1 julho de 2017.
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Recorrendo a hipótese de Sinhoretto (1998) a respeito de linchamentos49, além das
características técnicas de tais plataformas, verifica-se que a percepção arraigada de que
a justiça formal não se mostra competente na resolução de conflitos cotidianos poderia
motivar o empreendimento acusatório no caso em questão. Mais do que denunciar
oficialmente, delegando a administração da justiça a instâncias oficiais, torna-se
necessário participar da punição através da exposição pública da acusada. A acusação
revela, ainda, a confiança que o acusador deposita na ação de justiceiros em plataformas
digitais, visto que quando acusa publicamente em SRS, o acusador parece ter a certeza
de que a punição desejada se cumprirá.

4.1.3 Cena 2: Engajamento no sistema acusatório

Diferentes atores aderem à acusação original e reforçam o sistema acusatório

A partir da análise das acusações dos diferentes casos de linchamento virtual expostos
na Cena 1, percebe-se que o tom originalmente adotado pelos acusadores apresentam
em comum a indignação em torno das ações atribuídas aos desviantes – “não dá para
acreditar”, “até quando vamos aturar isso”, “eu cansei!” Os comentários de censura que
acompanham a acusação servem não apenas como forma de fortalecer a denúncia, mas
também como chamamento público com vista ao engajamento de outros atores no
empreendimento acusatório.
No caso Mayara Petruso, por exemplo, instantes após o tuíte: “Nordestisto não é gente.
Faça um favor a SP, mate um nordestino afogado!” (sic), a circulação de publicações com
seu nome intensificou-se, angariando rapidamente linchadores (Figura 12, 13 e 14).
Diferentemente dos demais casos analisados, os rastros digitais não permitiram
identificar a acusação original contra Mayara. A partir do colapso de contextos do tuíte
original de Mayara, a visibilidade e replicabilidade das acusações contribuíram para que
o assunto se destacasse nos Trending Topics de São Paulo, com a hashtag #nordestisto,

49

Ver Capítulo 2.
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(referência ao erro de grafia cometido por Mayara) no dia 31 de outubro de 2010 –
mesmo dia do tuíte de Mayara. A hashtag #orgulhodesernordestino alcançou o Trending
Topics Brasil50 no dia 1 de novembro do mesmo ano e, no dia seguinte, #mayarapetruso
figurou entre os assuntos mais comentados da plataforma.

Figura 12 – Circulação de publicação 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 13 – Circulação de publicação 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 14 – Circulação de publicação 3, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Interessante notar que quando um assunto se destaca no Trending Topics do Twitter,
simultaneamente usuários tendem a visualizá-lo e a se engajar no sistema acusatório,
reforçando-o em uma sucessão ininterrupta, capaz de engendrar maior visualização e
engajamento. Ainda, a ação de intervenientes sociotécnicos garante a manutenção da
dinâmica circular de visibilidade do sistema acusatório, conforme se constata no caso
Mayara Petruso e nos demais casos de linchamento virtual.

Quando surgiram, em abril de 2008, os Trending Topics eram um ranking das palavras mais
tuitadas. Na época, estimou-se que entre 1 200 e 1 900 mensagens de 500 a 900 usuários
diferentes, dependendo do horário, colocasse um termo na lista. Como os assuntos se repetiam
muito, o Twitter mudou a lógica dos trending topics, em janeiro de 2010. Desde então não são as
palavras mais tuitadas que entram na lista, mas as que tiveram um aumento súbito.
50
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Ainda que a presente análise de acusações decorra da necessidade de compreendê-las
como fundamentais para conformação do linchamento virtual, vale ressaltar que nem
toda acusação pública desencadeia ações coletivas de justiçamento. Mesmo não sendo
possível precisar o que desencadearia o engajamento massivo de usuários a uma
acusação de desvio em SRS, Guadagno et al (2013) indica que conteúdos emotivos –
aqueles que provocam respostas afetivas fortes nos usuários – possuem maiores
chances de serem compartilhados na internet, sobretudo, quando produzem raiva. O
contágio emocional, portanto, pode explicar parcialmente a questão e suscitar a
possibilidade de que a resposta emocional produzida pelo flagrante de desvio e pelo
reforço acusatório de diferentes atores contribuem de maneira efetiva para o
engajamento no processo de linchamento virtual.
Capturados pela visibilidade cada vez maior das acusações e contagiados pelo conteúdo
emocional, instigadores destacam a importância de replicar acusações não apenas entre
suas redes de contato (através de compartilhamentos, marcações e cópias de tela screenshots), mas também por plataformas distintas daquelas que originaram a acusação
(Figura 15). Constitui característica comum dos casos analisados, o fato de que a
circulação de acusações de desvio não se limita a uma única plataforma de SRS, o que
contribui de forma incisiva para o fortalecimento do processo de linchamento virtual.

Figura 15 – Incentivo a replicação de acusações, reprodução Instagram, caso Patrícia
Moreira

As interações públicas entre usuários podem servir de incentivo e reforço às ações de
linchamento virtual. Os instigadores ao curtirem acusações em espaços públicos em rede
validam o enunciado proferido e tornam as mesmas visíveis para o público em rede. O
ato de curtir pode ser considerado a forma mais simples de engajamento em atos de
linchamento virtual, visto que tal ação exige investimento mínimo por parte do
instigador. Basta um clique para demonstrar apoio e tornar a acusação visível para sua
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rede de conexão. Comentários, todavia, constituem ações mais elaboradas de
participação. Não apenas sinalizam apoio e amplificam a visibilidade da publicação,
como podem reforçar o sistema com novas categorias acusatórias, chamamentos
públicos ou complementar informações (Figura 16).

Figura 16 – Validação acusatória, reprodução Facebook, caso Patrícia Moreira

Conforme verificado na Figura 17, linchadores tomam para si a responsabilidade de
garantir a visibilidade da acusação original, para além de interferências externas.
Certificar-se de que o desviante não se livre facilmente da acusação significa desprender
o máximo de esforço para assegurar a punição almejada. “Todos precisam saber!”
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Figura 17 – Empreendimento acusatório, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Não foi eu quem gravou!!!!! Postaram no face[book] do meu irmão,
logo eu baixei e salvei no PC [Personal Computer], pois a pessoa que
postou o vídeo poderia ficar com medinho da fdp [filha da puta] da
enfermeira e tirar o vídeo do ar... Então postei na minha conta e
comecei a divulgar, para que esse monstro pague pelo o que fez!!
(Laurenxxxx, Youtube)

Tanto aqueles que tomam a iniciativa de acusação quanto os linchadores, podem ser
compreendidos como empreendedores morais. De acordo com Becker (2008), “as regras
são produtos da iniciativa de alguém e podemos pensar nas pessoas que exibem essa
iniciativa como empreendedores morais” (p. 153). Para o autor existem dois tipos de
empreendedores: os que criam as regras e os que a impõem. Os primeiros se dedicam a
cruzada por reformas de costumes, embasadas em uma moralidade própria. Enquanto os
segundos representam agentes encarregados de obrigar o cumprimento da norma. Nos
casos em questão, as regras haviam sido criadas anteriormente aos desvios cometidos,
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visto que as acusações versam sobre preconceito, discriminação racial, maus tratos aos
animais – itens tipificados no Código Penal Brasileiro (1940) – regras na forma de lei. No
entanto, as mesmas não foram respeitadas (ou foram percebidas como tal), cabendo aos
atores a iniciativa de imposição informal, levada a cabo durante todo o processo de
linchamento virtual.
Sobre os linchamentos tradicionais, Martins (1995) pontua que a acusação de um crime
constitui o pretexto ideal para o início da ação de justiceiros. Dinâmica semelhante
acontece no linchamento virtual. Observando o caso Mayara Petruso operacionalmente, o
tuíte publicado pela estudante pode ser considerado discurso de ódio (hate speech) –
expressão do pensamento que desqualifica, humilha e inferioriza indivíduos e grupos
sociais (FREITAS e CASTRO, 2013). Como tal, a publicação de Petruso não apenas viola
valores morais sustentados (desejados) pela sociedade brasileira, como fere o princípio
da igualdade e da dignidade da pessoa humana – ambos direitos garantidos pela
Constituição Federal da República Federativa do Brasil (1988). Não por acaso, entre as
possíveis categorias que emergem durante o sistema acusatório, preconceituosa assume
o protagonismo em sua primeira fase (ver Figuras 18 e 19).

Figura 18 – Acusação ‘preconceituosa’ 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 19 – Acusação ‘preconceituosa’ 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Becker (2008) chama atenção para o fato de que a existência de uma regra – mesmo em
forma de lei –, não garante seu cumprimento. Trataria de ingenuidade supor, por
exemplo, que Mayara Petruso introduziu a discriminação a nordestinos em SRS, ou que a
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expressão de insultos racistas em estádios de futebol se reduza a ação de Patrícia
Moreira. No caso Camila Corrêa, por exemplo, constatou-se que a iniciativa de imposição
de lei partiu de vizinhos da acusada. Indignados com as agressões persistentes ao
cachorro, resolveram filmar Camila Côrrea em ação para denunciá-la a polícia. No
entanto, decidiram tornar o caso público em SRS após a morte do cachorro e da
percepção impunidade da enfermeira. Em matéria do jornal Correio Brasiliense,
veiculada em 18 de dezembro de 2011
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, uma vizinha relata constantes

desentendimentos entre sua família e a família Côrrea por causa da maneira como se
tratava o animal. Em suas palavras, “quando decidiram chamar a polícia, era tarde e a
pequena Lana, de 2 anos, já estava morta”.
Cabe destacar que mesmo que as acusações almejem alcançar um objetivo claro – no
caso imputar ao sujeito sua transgressão, visando alcançar punição –, nem sempre os
acusadores agem do ponto de vista estritamente lógico, mas também a partir de fluxo de
emoções e afetos. Os acusadores em muitos momentos são motivados por um estilo de
vida internalizado através de anseios e de um conjunto de símbolos socializados (VELHO
1997), como por exemplo, um ideal de bem ou de justiça.

4.1.4 Cena 3: Ofensas morais

O sistema acusatório se radicaliza e as ofensas morais assumem o protagonismo do
linchamento virtual

Ao longo dos séculos, a justiça formal se especializou na fragmentação de
procedimentos. Ao menos em tese, ocorreu a ruptura entre acusação e punição, visando
garantir o amplo direito de defesa do acusado e o equilíbrio das sanções impostas ao
mesmo. Foucault (1999) quando trata da evolução das punições da Idade Média até a
Idade Moderna, discorre sobre como pouco a pouco “a melancólica festa de punição vai51Vizinhos

de enfermeira relatam agressões diárias a yorkshire. Disponível em: http://www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/12/18/interna_cidadesdf,283247/vizinh
os-de-enfermeira-relatam-agressoes-diarias-a-yorkshire.shtml Acesso 1 de julho de 2017.
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se extinguindo” (p. 13). Obliterou-se gradativamente o cerimonial da pena, que passou a
resignar-se como mero ato de procedimento ou de administração da justiça. Ainda que a
tendência de longo prazo nas democracias ocidentais aponte para o fortalecimento de
certos aspectos técnicos, processuais e racionais da punição (KARSTEDT, 2002), o final
do século passado testemunhou o notável ressurgimento do interesse da justiça criminal
em aspectos emocionais, especialmente a vergonha (MASSARO, 1997). Para alguns, o
“renascimento de sanções legais emocionalmente carregadas demonstra profunda
insatisfação generalizada com os métodos existentes de punição” (MASSARO, 1991 p.
184). Outros sugerem que a reinserção de emoções na legislação penal reflete a
tendência de maior ênfase na emotividade de indivíduos em sociedades tardiamente
modernas (KARSTEDT, 2002).
Em ambos os casos, a vergonha tende a se destacar na justiça penal contemporânea.
Pioneira em realocar a vergonha nos tribunais, juízes norte-americanos condenaram
infratores a vestirem em público camisetas que identificavam o desvio cometido. Jovens
delinquentes tiveram que pedir desculpas de joelhos para as suas vítimas em frente a
membros da comunidade, assim como se obrigou agressores sexuais a instalarem sinais
em seus gramados, alertando a vizinhança sobre seus crimes (MASSARO, 1991;
KARSTEDT, 1996, 2002).
Sobre a vergonha, Jacquet (2015) afirma ser a exposição o seu traço fundador. Durante o
processo de linchamento virtual, a vergonha também se destaca entre as punições
aplicadas às vítimas. O jogo de visibilidade, trazido à tona pelas ações dos linchadores,
torna-se elemento interessante para análise. Conforme posto no Capítulo 1, a entrada e
permanência nos SRS se baseia em construções de si orientadas para a exposição do
cotidiano (SIBILIA, 2008). Desse modo, atores tendem a compreender a visibilidade
como valor intrinsicamente positivo – algo almejado e perseguido durante a
participação em SRS. No entanto, durante o curso de ações de linchamento virtual, do
ponto de vista da vítima, a visibilidade perde tal valoração e se converte em perigo a sua
reputação e integridade. Através da exposição, agora indesejada, o acusado de desvio se
torna alvo de linchadores e a partir desse momento, procura gerenciar configurações de
privacidade e apagar publicações, visando minimizar danos. Solove (2007) aponta para
o fortalecimento do desejo por proteção à privacidade quando relacionado a circulação
de informações não autorizadas. O jogo de visibilidade chama atenção também para a
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importância do gerenciamento de impressão e exercício de autocontrole durante a
participação geral no espaço público em rede. Cometer qualquer desvio, nesse sentido,
pode converter usuários quaisquer em vítimas dos vigilantes em SRS.
Goffman (1970) informa que em ‘relações face a face’ os interlocutores procuram
manter a situação de equilíbrio, instaurado no processo interacional, a partir de dois
movimentos: (1) gerenciando a imagem pública de si, na qual se evidenciam traços
positivos e se ocultam traços negativos; (2) protegendo a imagem dos interlocutores e
evitando atos socialmente entendidos como desagradáveis, pouco educados, agressivos,
entre outros. O autor nomina a imagem gerenciada e protegida de ‘face’ – imagem
pessoal delineada em termos de atributos socialmente aprovados (p. 12). A manutenção
da face, portanto, ocorre mediante o ‘trabalho de face’, ou seja, negociações entre os
interlocutores de modo a manter e legitimar a face dos demais. Manter a ‘face’ com
sucesso produz sentimentos positivos para os diferentes atores, a medida em que
confere segurança social e garante a continuidade da interação e da relação.
No entanto, os SRS como networked publics complexificam o ‘trabalho de face’ em ambos
os movimentos mencionados. Primeiramente, quando calculam os riscos das interações
os atores podem frustrar expectativas por contextos colapsados – que muitas vezes
levam a mensagem a um público não esperado e heterogêneo (audiências invisíveis),
apresentando sérios riscos ao gerenciamento de impressões. Contextos colapsados,
ainda, contribuem para a emergência de conflitos, visto que grupos heterogêneos
entram em contato. Quanto mais distante socialmente um indivíduo se sentir de seu
interlocutor, menos prezará pela manutenção da face do outro. Por isso, SRS podem ser
pensados como espaço propício para a emergência de acusações, ofensas morais e
ameaças, tais quais as realizadas durante o processo de linchamento virtual.
Obviamente, trata-se aqui de um fenômeno de ação coletiva, mediado por Tecnologias
de Comunicação e Informação – TIC, que confere aos linchadores uma sensação de
anonimato e proteção. Ainda que essa não se constitua em uma preocupação central
durante suas ações.
Verifica-se também que nos casos aqui elencados para a análise, a superioridade moral
assumida pelos linchadores contribui para a acentuação da distância social em relação as
vítimas. Ao imputar culpa, a acusação serve também como justificativa para atos de
linchamento virtual, visto que as ofensas morais direcionadas às vítimas se sustentam no
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princípio do mérito, que estabelece a aplicação de possíveis punições para atores
“merecedores”. Como a acusação original atribuída aos desviantes viola a lei, a
indiscutibilidade da negatividade moral do ato se fortalece. Desse modo, a acusação
ganha legitimidade, tornando-se aceitável e validando ofensas.
Outro aspecto relevante diz respeito à transição de acusações originais para acusações
inferenciais. A acusação pública de desvio em SRS atua na exposição da vítima,
incrementada a partir da adesão de novos atores ao processo de linchamento virtual.
Intensifica-se o tom exasperado, hostil e agressivo das acusações. Ofensas morais
assumem o protagonismo, quando as acusações originais cedem lugar a acusações
inferenciais. Sob a primeira alcunha, encontram-se aquelas acusações que originalmente
motivam o processo de linchamento virtual. A segunda, por outro lado, reúne acusações
conduzidas a partir de inferências sobre as personalidades e o caráter das vítimas. Tais
acusações variam de acordo com a singularidade dos casos, conforme apresenta o
Quadro 6:
QUADRO 6 – ACUSAÇÕES ORIGINAIS E INFERENCIAIS
CASO
Mayara Petruso

Camila Côrrea (Enfermeira
yorkshire)

ACUSAÇÃO ORIGINAL
Preconceituosa

Assassina (de animais)

ACUSAÇÕES INFERENCIAIS
Ignorante, burra, imbecil,
louca, puta, vagabunda
Monstro, psicopata, louca,
doente, péssima mãe, puta,
vagabunda

Patrícia Moreira
(Torcedora do Grêmio)

Racista

Imbecil, estúpida, ignorante,
patricinha, vadia, puta

Família Bustamante

Racista

Escrotos, desumanos,
péssimos pais, ingênuos
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As acusações originais se relacionam diretamente ao desvio arrogado às vítimas,
enquanto as acusações inferenciais não possuem necessariamente relação direta com o
desvio. As últimas se interessam mais em acusar publicamente as vítimas – provocando
vergonha ao investir no acusado uma posição de fraqueza moral –, do que em alcançar
eventual incriminação ou processo legal das mesmas. Não por acaso assumem a forma
de ofensa moral (Figuras 20, 21 e 22). Obviamente que para arrogar vergonha ao
acusado torna-se fundamental o público em rede (audiência) e a certificação de que as
vítimas visualizam ofensas proferidas. Para tanto, linchadores costumam utilizar como
estratégia a marcação de perfil de usuários – @mayarapetruso, @patricia_gremista, etc.

Figura 20 – Ofensas morais, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 21 – Ofensas morais, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Figura 22 – Ofensas morais, reprodução Instagram, caso Patrícia Moreira
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Cabe destacar que as ofensas morais proferidas pelos linchadores ao longo do processo
constituem crime contra honra, previsto no Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940):
injúria (ofender a dignidade de alguém), calúnia (imputar falsamente a alguém fato
definido como crime) e difamação (imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação). Não
apenas responde pelo crime quem publica ofensas, mas também quem compartilha tais
conteúdos, desde que haja a comprovação de dolo de atingir a honra, objetiva ou
subjetiva, da vítima.
A partir da radicalização do sistema acusatório, conforma-se na rede também uma
espécie de espiral do silêncio. Usuários que compactuam de algum modo com os
acusados ou discordam da ação dos linchadores tendem a se calar, receosos de possíveis
sanções sociais. A impossibilidade de defender os acusados, a não ser sob o risco de
transformar-se também em desviante, contribui para que as acusações circulem com
maior intensidade no espaço público em rede. Em casos de linchamento tradicional,
Martins (2015) aponta para o risco de desgarramento de um ator do coletivo ser
interpretado como crítica ou ameaça a missão punitiva:
Se um ator se desgarra, corre o risco de ser ele próprio linchado. Foi o
que ocorreu num bairro da periferia de São Paulo, em que, num fim de
tarde, um grande número de pessoas saiu à procura de um homem
acusado de ter estuprado várias mulheres do lugar. A batida se deu nos
muitos terrenos baldios da localidade, realizada por diferentes grupos
armados de paus, pedras e outros objetos de agressão. Um dos
participantes, depois de algum tempo, decidiu abandonar o grupo e
voltar para casa. Na estrada, foi encontrado por outro grupo, que
passou a agredi-lo aos gritos de “lincha! lincha!”. Foi salvo pela polícia
(p. 59).

Ainda que as acusações contra as vítimas predominem, novas informações sobre os
acusados podem abalar as convicções dos linchadores e garantir espaço para vozes
dissonantes na rede. O caso da Família Bustamante se torna exemplar quando, com o
processo de linchamento virtual em andamento, descobriu-se que a acusação de racismo
se direcionava aos pais adotivos da criança. A instauração de conflito em SRS em torno
da veracidade da acusação de racismo deu início a polarização de interpretações,
conforme pode se verificar nas Figuras 23 e 24.
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Figura 23 – Polarização 1, reprodução Facebook, caso Família Bustamante

Figura 24 – Polarização 2, reprodução Facebook, caso Família Bustamante

No contexto em que se encontra abalada a convicção de linchadores, o pai da criança,
Fernando Bustamante, pede desculpas públicas no Facebook, afirmando acreditar na
igualdade e defender a diversidade, contextualizando a opção pelas fantasias
carnavalescas da família (Figura 25):
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Figura 25 – Desculpas, reprodução Facebook, caso Família Bustamante

Amigos de Facebook… jamais imaginava tamanha repercussão diante
das fantasias escolhidas para o Carnaval ontem. Peço que compartilhem
a mensagem a seguir em todas as páginas que publicaram uma
mensagem tão descontextualizada da realidade. Realmente o meu filho
Mateus vai me ensinar muito como nos blindarmos do preconceito na
cabeça das pessoas. Sou artista, de teatro, e sempre acreditei na
diversidade, na igualdade entre as pessoas. Luto por isso e aplico isso na
minha vida pessoal e profissional. Sou casado e o Mateus é o meu
primeiro filho (já estamos novamente na fila da adoção porque ele está
ansioso por um irmãozinho do coração). Gostaria de pedir desculpas
para aqueles que sentiram ofendidos com a nossa fantasia. Jamais foi a
nossa intenção. Peço que leiam a postagem do meu amigo Joubert
Oliveira, que é testemunha da minha trajetória como artista e pai. Somos
uma família muito feliz e me sinto cada vez mais humano
compartilhando a vida com o pequeno Mateus. Hoje ele desfilou de
Pequeno Príncipe e vou aproveitar uma frase desse personagem para
expressar o meu sentimento ao ver essa postagem nesse fim de tarde:
"Só se vê de verdade com o coração... o essencial é invisível aos olhos!"
Muitos podem ver um macaco na fantasia de ontem. Eu vejo o melhor
amigo do Aladdin, que vai conhecer o Mundo Ideal com ele e a Jasmine.
Sem preconceitos e com muito, mas muito amor. Viva a diversidade! Em
busca de um mundo ideal #ummundoideal (Fernando Bustamante,
Facebook).

A publicação de Fernando Bustamante alcançou grande visibilidade no espaço público
em rede, alcançando 49.310 compartilhamentos 52 . Em comentários, defensores
destacaram “o amor familiar”, a “grandeza do ato de adoção” e “a alegria da criança
fantasiada”. No entanto, acusadores insistiram no “despreparo de Fernando para ser pai
de uma criança negra” e em como “boas intenções não bastam”. A eleição de um bode
expiatório, mais uma vez, resolve o conflito instaurado. Para os defensores do casal
52

Dados de 1 de julho de 2017.
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Bustamante, que exibem maior força numérica, a culpa do “mal-entendido” deve recair
sobre o acusador original: Pedxxxxx – ativista negro. O acusador, agora convertido em
vítima, a princípio explica o seu ponto de vista, sustentando a acusação, mas acaba
excluindo a publicação original. Devido ao ataque massivo sofrido, o Facebook bloqueia
o seu perfil, por supostamente ferir os padrões de comunidade da rede.
Gilberto Velho (2013) chama atenção para a importância de compreender a acusação a
partir de constatações sobre a distribuição do poder social. Para o autor, deve-se
observar pelo menos três questões: “Quem acusa quem?”, “Quando uma pessoa é
acusada?” e “Qual a eficácia das acusações?” Desse modo, torna-se pertinente perceber
que nem toda acusação tem a capacidade de atribuir rótulos e estigmatizar grupos e
indivíduos como transgressores ou desviantes. A existência de desigualdade de poder
social entre tais grupos ou indivíduos garante maior sucesso da acusação. Questões
raciais, de classe ou de gênero, presentes na sociedade brasileira, podem servir de
exemplo para aferição de desigualdade. Em casos de linchamento virtual, cabe a questão:
a quem se oferece a oportunidade de se explicar?

4.1.5 Cena 4: Ações punitivas

Ações punitivas múltiplas e descentralizadas se espalham por SRS

Dentre as estratégias punitivas que emergem durante o processo de linchamento virtual
consta a divulgação de dados privados das vítimas. A fim de encontrar elementos
capazes de viabilizar e intensificar práticas punitivas, atores investigam a vida de
desviantes, valendo-se de características próprias dos networked publics. No caso
Mayara Petruso, por exemplo, perseguiu-se os rastros de sua presença online no Twitter,
através de ferramentas de buscas e de marcações “@”. Assim que descobertas as
informações de que se trata uma estudante de direito residente na cidade de São Paulo, a
divulgação de dados privados sigilosos se espalha na rede (Figura 26 e 27).
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Figura 26 – Informações pessoais 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 27 – Informações pessoais 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Para além de nome completo, profissão e cidades onde vivem as vítimas, expõe-se locais
de trabalho, números de Registro Geral de identidade brasileira e de Cadastro de Pessoa
Física, cidade e data de nascimento, nome de familiares e cônjuges, endereço completo,
e-mails e telefones. Durante todo o processo, linchadores se vangloriam de cada dado
privado descoberto. Os pioneiros recebem como recompensa grande número de
curtidas, compartilhamentos e novas conexões, possuindo assim a percepção de ganhos
sociais a partir do empreendimento acusatório. Munidos de ampla gama de informações,
aperfeiçoam ações punitivas e refinam castigos aplicados às vítimas: enviam e-mails
ameaçadores, estendem as ofensas morais a familiares, amaldiçoam-nos, entram em
contato com locais de trabalho cobrando sanções etc. Ainda, cerceiam as vítimas através
da divulgação e publicação de acusações, ofensa e ameaças em todos os seus perfis em
SRS (Figuras 28, 29, 30 e 31).
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Figura 28 – Dados privados, reprodução Youtube, caso Camila Côrrea

Figura 29 – Perfil Facebook 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

.
Figura 30 – Perfil Facebook 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 31 – Perfil Instagram, reprodução Instagram, caso Patrícia Moreira

Após localizados os perfis das vítimas em diferentes SRS, linchadores iniciam ataques
coletivos. No caso Patrícia Moreira, por exemplo, o perfil da vítima no Instagram recebeu
inúmeras acusações, ofensas e ameaças – “racista”, “vagabunda”, “cadeia já”, “imunda”,
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“vamos denunciar, pessoal”, “cadela”, “merece ser estuprada”, “alguém dê uma surra
nessa racista de merda”, “cuidado ao cruzar minha frente”. Em uma das imagens
publicadas por Patrícia, linchadores questionam a presença de negros entre seus amigos,
aproveitando para publicar comentários com teor sexual ofensivo e, incoerentemente,
de viés racista (Figura 31) – “quer dizer então que gosta de um negão?” “, “racista
nojenta, chama o cara de macaco, mas na hora de dormir com um negão não pensa na
cor, só no tamanho”, “espero que o negão te arrebente”, “se eu fosse negão, te mostrava
o que era bom”.

Figura 32 – Ofensas morais e preconceitos, reprodução Instagram, caso Patrícia Moreira

Visando inflamar participantes de linchamento virtual, instigadores frequentemente
criam perfis fakes em nome das vítimas. Valendo-se de dados pessoais coletados nos
perfis dos acusados, constroem perfil público verossímil no qual publicam mensagens
preconceituosas, discutem abertamente com seus algozes e os ridicularizam. No
Facebook, linchadores utilizaram perfis fakes de Mayara Petruso (Figura 33) como
justificativa para a intensificação das práticas punitivas contra ela.
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Figura 33 – Perfil fake, reprodução Facebook, caso Mayara Petruso

Afunda Brasil. Deem direito de voto pros nordestinos e afundem o
pais de quem trabalhava para sustentar os vagabundos que fazem
filho para ganhar bolsa 171 (supostamente Mayara Petruso).

Passados quase sete anos do tuíte publicado por Mayara Petruso contra os nordestinos,
atualmente se verifica a manutenção de dez perfis fakes no Twitter, conforme ilustra o
Quadro 7. Em comum, todos possuem o emprego do nome Mayara Petruso e a utilização
de fotos pessoais da estudante como imagem de perfil (Figura 34). Apenas um destoa de
tal padrão, o perfil @AjudeMayara, que considera os ataques à estudante injustos.
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QUADRO 7 – PERFIS FAKES DE MAYARA PETRUSO NO TWITTER
NOME

USUÁRIO

AUTOAPRESENTAÇÃO

Mayara Petruso

@nordestitos

Alter Ego de Mayara
Penteado Petruso, fiel
eleitora do bem!

Perfil irônico. Reúne
518 seguidores.

Mayara Petruso

@mayara_inverted

Mudei minha cabeça quando
vi que estava na contramão
da sociedade. Agora gosto de
nordestinos e negros.

Perfil irônico. Possui
110 seguidores.

Mayara Petruso

@mayara_petruso

Calma eu não sou a Mayara
apenas fiz um Twitter de
protesto sobre ela

Publicação de ofensas
morais . 42
seguidores.

Mayara Petruso

@puta_racista

Sou do nordeste E como
rapadura !

Publicação de ofensas
morais. 29
seguidores.

Mayara Petruso

@AjudeMayara

Sou muito mais ela do que
pessoas que querem colocar
alguém na cadeia por causa
de tweets.

Perfil criado em
defesa de Mayara. 12
seguidores.

Mayara Petruso

@mayarapetruso2

Não consta

Publicação de ofensas
morais. Possui 8
seguidores.

Mayara Petruso

@mayarapetruso3

Não consta

Publicação de ofensas
morais. 6 seguidores.

@may_petruso

Não consta

Publicação de ofensas
morais. 5 seguidores.

Mayara Petruso

@mayarapetruso1

Sou Mayara Petruso odeio
nordestinos!

Publicação de ofensas
morais. Apenas 3
seguidores.

Mayara Petruso

@MayaraLeza

Não consta

Criticas a Mayara.
Apenas 2 seguidores.

May Petruso

DESCRIÇÃO

96

Figura 34 – Perfil fake, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Mudei minha cabeça quando vi que estava na contramão da
sociedade. Agora gosto de nordestinos e negros (descrição perfil).

A construção de perfis fakes no caso Camila Corrêa culminou em punições para usuária
homônima à vítima. Quando elaborou o perfil, o instigador utilizou dados pessoais de
outra usuária da rede, divulgou tal perfil e publicou tuítes com provocações em seu
nome (Figura 35). A Camila Corrêa homônima, que nada tinha a ver com o caso, passou
a ter sua imagem vinculada ao assassinato do cachorro de modo persistente. Ao utilizar
buscadores para pesquisas sobre o caso, a foto da homônima aparece entre os primeiros
resultados.
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Figura 35 – Perfil fake, reprodução Twitter , caso Camila Corrêa

Sou tranquila, casada, amo meu marido, meu filho, meus
cachorrinhos. Enfermeira por amor. Muito feliz (descrição perfil).

No decorrer do processo de punição pela exposição forçada, os perfis fakes cumprem
importante papel de perpetuar a presença de desviantes no espaço público em rede.
Durante o linchamento virtual, comumente as vítimas apagam publicações, tornam seus
perfis privados, limitam o número de conexões e, por fim, excluem perfis. No entanto,
através do simulacro da presença online, instigadores negam a vítima o direito ao
recolhimento. De maneira oposta, continuam agindo em seu nome, realizando novos
desvios e contribuindo decisivamente para a redução de seu status social. Cabe também
ressaltar que a criação de perfil fake a partir de uma pessoa real, viva ou morta, pode
configurar crime de falsidade ideológica, desde que cause dano à reputação da vítima.
Perfis fakes reforçam, ainda, o caráter ritual do linchamento virtual. Os ataques
direcionados a perfis fakes lembram os rituais de malhação do Judas, no qual se agride o
boneco que representa simbolicamente todo e qualquer desviante pelo qual o grupo
nutre desavenças, guarda rancores ou mantém rivalidades.
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A criação de páginas e/ou comunidades constitui outra forma encontrada pelos
linchadores para expor e tornar persistente desvios cometidos e punições aplicadas às
vítimas. Tais comunidades se configuram como espaços de associação em torno do ódio,
indignação e revolta. No auge da estratégia punitiva contra Mayara Petruso, por
exemplo, identificou-se 36 comunidades destinadas a acusá-la no SRS Orkut.
Destacaram-se “Mayara Petruso é racista”, “Odeio Mayara Petruso”, “Xô Xenófoba”,
“Mayara Petruso vai se lenhar” e “Mayara Petruso nova Hitler” (Figura 35). No Facebook,
a página intitulada “Patrícia Moreira” possui 13.712 curtidas, enquanto a página “Cadeia
Camila Corrêa” possui 5.078 curtidas.

Figura 36 – Comunidade, reprodução Orkut, caso Mayara Petruso

Conforme mencionado ao longo da presente cena, ameaças compõem o linchamento
virtual juntamente às ofensas morais. Impossibilitados de fazer uso da violência física,
linchadores utilizam ameaças como forma de amedrontamento das vítimas. A força das
ameaças reside na manutenção das vítimas sob domínio, através da intimidação e do
abuso sistemático de poder. Múltiplas e variadas, as ameaças circulam no espaço público
em rede com virulência. Na presente análise, a partir da coleta e tratamento do banco de
dados, optou-se por classificar as ameaças em quatro grandes grupos: ‘ameaça de
99

exposição’, ‘ameaça de cadeia’, ‘ameaça de violência física’ e ‘ameaça de violência sexual’.
Comumente o mesmo linchador pode expressar mais de um tipo de ameaça a vítima,
através de diferentes plataformas de SRS, e-mails e telefones.
A ‘ameaça de exposição’ serve como anúncio punitivo, mas também antecipa a rotulação
pública das vítimas – “seu nome será sinônimo de racismo”, “ao digitar preconceituosa
no Google, seu nome será o primeiro resultado”, “digitei no Google enfermeira assassina
e olha a foto de quem apareceu...”. No Twitter, ameaça-se as vítimas através dos Trending
Topics (Figura 37).

Figura 37 – Ameaça de exposição, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Conscientes da potência punitiva da exposição, linchadores comemoram notícias que
circulam sobre as vítimas. Celebram a ampliação de exposição em diferentes contextos e
para novas audiências – “matéria sobre Mayara no Correio!”, “até no jornal o Globo já
tem matéria sobre ela”, “hahaha a cara da racista tá em todos os jornais”, “reportagem
sobre a enfermeira assassina na Record. Vamos continuar!” (Figuras 38 e 39).

Figura 38 – Comemoração exposição 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 39 – Comemoração exposição 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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A cobertura da imprensa contrária aos desviantes confere, ainda, maior sentido às ações
de linchadores (Figura 40). Por outro lado, atores percebem reportagens críticas às
ações de linchamento como “mimimimi”, “tentativa da imprensa em desqualificar ações
de cidadania emergidas na rede” ou apenas “ter pena de quem não merece”.

Figura 40 – Compartilhamento notícia, reprodução Facebook, caso Camila Corrêa

O segundo tipo de ameaça recorrente consiste em ‘ameaça de cadeia’ (Figura 41). A
partir da emergência de conflitos, evoca-se frequentemente o encarceramento.
Linchadores depositam na prisão, a expectativa de afastamento da vítima do convívio
social, ao mesmo tempo, em que promovem o seu ideal de justiça, contra aqueles que
desviam das normais sociais e cometem crimes. De tal modo que a ‘ameaça de cadeia’
chama atenção para o caráter punitivista da sociedade brasileira, na qual se compreende
a privação de liberdade como solução para os mais diversos problemas.

Figura 41 – Ameaça de cadeia, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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Para os linchadores, a prisão representa não apenas o local no qual se cumpre a pena por
um crime, mas espaço no qual a “lição será aprendida”. As expressões dos linchadores
revelam o conhecimento amplo e generalizado sobre as condições degradantes das
prisões brasileiras. De tal modo que admitem o mal tratamento destinados a
presidiários – “espero que alguém te estupre na prisão!”, “é na cadeia que você vai
aprender a ser gente. Por bem ou por mal”, “Tomara que as nordestinas te espanquem
na prisão”. Desse modo, em contexto no qual se verifica a manifestação de toda sorte de
violência, abandono, barbárie e violação de direitos, a cadeia pode representar a mais
cruel forma de punição.
Durante a ação de linchadores, verifica-se também a publicação de cartazes
customizados imitando aqueles utilizados por divisões de polícia (Figura 42). Os
cartazes apresentam a foto do acusado, acompanhada de expressões como “procura-se”,
“procurado”, “denuncie”. Em alguns casos, os linchadores utilizam o modelo adotado
pelo “Disque denúncia53”, induzindo o público em rede a considerar que de fato se trata
de criminoso foragido (Figura 43).

Figura 42 – Cartaz, reprodução Facebook, caso Mayara Petruso

Central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou presencia ações
criminosas. Ver: http://disquedenuncia.org.br
53
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Figura 43 – Cartaz, reprodução Facebook, caso Camila Corrêa

Constata-se em todo o processo do linchamento virtual as ‘ameaças de violência física’ “vou te quebrar toda no pau”, “espero que você não cruze meu caminho”, sorte sua que
moramos em cidades diferentes, senão ia te espancar”, “vou levar meu pit bull pra te
fazer uma visita”, “tô louco pra te dar uma surra” (Figura 44).

Figura 44 – Ameaça violência física, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Vítimas do sexo feminino incorrem, ainda, em ameaças de caráter misógino,
demonstradas principalmente através de ‘ameaças de violência sexual’ – “vou comer sua
bunda”, “apesar de preconceituosa, até que eu te comia”, “Não digo nada se alguém te
estuprar, merece!”, “vou te foder todinha, sua filha da puta!” (Figura 45). Comumente
comentários masculinos irônicos, jocosos e preconceituosos versam ainda sobre
aparência das vítimas – “feia”, “uma cara de baiana dessas”, “até que eu pegava”, “fala
merda, mas a bunda é boa”.
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Figura 45 – Ameaça violência sexual, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Linchadores realizam também agressões de cunho sexual dirigidas as vítimas do sexo
feminino através da publicação de montagens e memes que as humilham e as ameaçam.
Como exemplo, a Figura 46 expõe Patrícia Moreira como objeto sexual, reduzindo sua
dignidade e insinuando que com seus “15 minutos de fama” conseguirá, no máximo,
posar para a revista masculina Playboy. A Figura 47 apresenta para além de violência
sexista, o reforço do estereótipo racista do homem negro, representado pela imagem do
ator pornô, Kid Bengala.

Figura 46 – Ameaça violência sexual, reprodução Facebook, caso Patrícia Moreira
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Figura 47 – Ameaça violência sexual, reprodução Instagram, caso Patrícia Moreira

Cabe observar que o crime de ameaça encontra-se tipificado no Código Penal Brasileiro
(1940) – “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena – detenção, de um a seis meses, ou
multa”54. A ameaça pode ser direta (quando incide sobre a vítima) ou indireta (aquela
que incide sobre as pessoas próximas a vítima); explícita (feita diretamente, de maneira
clara, sem sutilezas) ou implícita – quando feita sutilmente, indiretamente ou de forma
velada. Em todos os casos, o crime de ameaça se concretiza por causar temor a vítima.
Complementar às ameaças, linchadores expressam o anseio de que algo notadamente
negativo incorra as vítimas. As maldições expressam o tipo de violência análoga a
propagada pelas ameaças – espancamento, morte trágica, linchamentos, estupros. No
entanto, ao contrário das ameaças, maldições não constituem crime, visto que não se
encontram na esfera de ação do linchador. Desejar que a vítima morra não significa
ameaçar matar alguém, ainda que também sirva ao propósito de causar temor (Figuras
48 e 49).

Figura 48 – Maldição 1, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa
54

Artigo 147 do Código Penal (1940).
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Figura 49 – Maldição 2, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Por fim, destacam-se as incitações a violência que tratam de expressões que cumprem o
papel de instigar publicamente a prática de crimes. Se por um lado as ameaças preveem
a ação daqueles que a proferem e as maldições relegam ao acaso, sorte ou divindades o
destino trágico das vítimas, por outro as incitações conduzem à execução de castigos
pretendidos, visto que aquele que incita publicamente motiva a prática de crimes
(Figuras 50 e 51).

Figura 50 – Incitação a violência 1, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa

Figura 51 – Incitação a violência 2, reprodução Youtube, caso Camila Corrêa
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4.1.6 Cena 5: Desculpas

A vítima procura se desvencilhar das acusações através de desculpas públicas

Como posto até o momento, o linchamento virtual celebra a “melancólica festa da
punição” (FOUCAULT, 1999), obliterada com a fragmentação dos procedimentos da
justiça formal. A comunhão punitiva no espaço público em rede chama atenção para a
percepção generalizada entre os linchadores de que suas ações não configuram crime,
visto que “crime é o que se faz escondido, às ocultas, e traiçoeiramente” (MARTINS,
2015, p. 60). O espetáculo público punitivo demonstra que participantes percebem
ações de justiçamento como forma positiva de participação social – comprometida,
sobretudo, com o combate a impunidade.
Durante tal sociabilidade densa, ainda que provisória, linchadores se descobrem parte da
luta maniqueísta do “bem” contra o “mal”. No entanto, os casos evidenciam que o
linchamento virtual envolve também certa ideia de pertencimento, criação de vínculos e
dependência recíproca entre aqueles que desenrolam as ações punitivas. Em última
instância, admite-se perceber a adesão ao linchamento virtual como estratégia de
gerenciamento de impressões, visto que estar do “lado certo” pode conferir aos atores a
prerrogativa de ganhos sociais em relação a uma audiência imaginada.
Do ponto de vista das vítimas, a partir da operacionalização das desculpas públicas
ocorre a tentativa de reconciliação com os demais atores envolvidos no linchamento
virtual. Werneck (2012) percebe a desculpa como objeto que possui duas
fenomenologias distintas. A primeira diz respeito à sua origem etimológica desacupar –
ato de retirar a culpa. “Seu caráter útil é recorrentemente tratado como utilitarista: para
muitos, desculpa é necessariamente 'desculpa esfarrapada'" (p. 101). A segunda trata da
polissemia e à sinonímia que atrela desculpa a várias interpretações cabíveis, como um
fenômeno de apaziguamento/reconciliação, como argumento utilizado para produzir
desculpa (uma desculpa), como ação demandante (desculpar-se), como ação concedente
(desculpar).
Mayara Petruso, por exemplo, publica pedido de desculpas através em seu perfil no
Orkut no dia 1 de novembro de 2010, conforme ilustra a Figura 52: "Minhas sinceras
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desculpas ao post colocado no ar, o que era algo para atingir outro foco, acabou saindo
fora do controle. Não tenho problemas com essas pessoas, pelo contrário. Errar é
humano. Desculpas mais uma vez" (Mayara Petruso).

Figura 52 – Desculpas, reprodução Orkut, caso Mayara Petruso

Ao publicar seu pedido de desculpas, Mayara Petruso possivelmente ambiciona afastar
de si a culpa que a condenava, buscando o apaziguamento do conflito e um caminho para
reconciliação com seus acusadores. No entanto, linchadores perceberam a demonstração
de arrependimento exclusivamente a partir do seu caráter utilitarista – tentativa
hipócrita de se livrar impunemente das acusações –, como destacam as publicações
referentes às Figuras 53, 54 e 55:

Figura 53 – Negativa dada as desculpas 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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Figura 54 – Negativa dada as desculpas 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 55 – Negativa dada as desculpas 3, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Pretensão semelhante possui Patrícia Moreira quando pede desculpas, durante
entrevista coletiva, pela injúria racial cometida (Figura 56)
Perdão de coração, eu não sou racista. Aquela palavra macaco não foi
racismo, foi no calor do jogo. O Grêmio estava perdendo, o Grêmio é
minha paixão. Eu largava tudo para ir ao jogo do Grêmio. Peço
desculpas ao Grêmio, à nação tricolor, eu não queria prejudicar o
Grêmio. Eu amo o Grêmio. Desculpas, perdão, perdão, perdão mesmo
(Patrícia Moreira).

Figura 56 – Desculpas, reprodução RBS TV, caso Patrícia Moreira
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Durante a entrevista coletiva, linchadores questionaram a expressão de arrependimento
de Patrícia Moreira, a partir de acusações inferenciais – “falsa”, “dissimulada”, “péssima
atriz” (Figura 57).

Figura 57 – Acusações inferenciais, reprodução Youtube, caso Patrícia Moreira

A estudante ainda realizou um segundo pedido de desculpas públicas no dia 9 de
setembro de 2014, quando participou do programa televisivo da Rede Globo “Encontro
com Fátima55”. Reiterou o arrependimento, reforçando que proferiu a ofensa racial
motivada pela disputa futebolística. Mais uma vez os linchadores recusaram o pedido de
desculpas, considerando a aparição televisiva da acusada como “oportunismo” e “busca
de fama”.
No caso Camila Corrêa, a enfermeira não “pede desculpas”, mas produz “uma desculpa”
para seus atos, quando argumenta que problemas de saúde a levaram a cometer o
desvio/crime (Figura 58). Reclama da ação de linchadores, destaca incompreensão e não
assume qualquer responsabilidade sobre os próprios atos. Assim como nos casos
anteriores, os linchadores não aceitam as desculpas de Camila Corrêa – “depressão é

Encontro com Fátima Bernardes é um talk-show da Rede Globo, exibido de segunda à sextafeira, com a apresentação de Fátima Bernardes.
55
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coisa séria”, “tortura de animal é crime e não depressão”, “respeite a doença dos outros,
sua vaca”, “você não vai se safar dessa, vagabunda”, “filha da puta mentirosa!”

Figura 58 – Desculpas, reprodução Twitter, caso Camila Corrêa

Assim, a intepretação das desculpas costumeiramente como “desculpas esfarrapadas”
tende a intensificar o linchamento virtual. A superioridade moral assumida pelos
linchadores em relação às vítimas permite que esses desprezem, repetidamente, toda e
qualquer tentativa de reconciliação ou explicação empreendida. Exceção ocorre no caso
Família Bustamante, quando linchadores aceitam, parcialmente, o pedido de desculpas
de Fernando Bustamante, instaurando novo conflito no espaço público em rede.
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4.1.7 Cena 6: Continuidade e extensão da punição

As ações dos linchadores rotulam e estigmatizam vítimas em diferentes contextos sociais

Até o presente momento, o avanço pelas diferentes cenas do linchamento virtual
permitiu enfatizá-lo como fenômeno dotado de dramaturgia própria, que envolve
inúmeros atores e diferentes tramas sociais. Seguindo empreendimento analítico aqui
proposto, duas propriedades emergem da observação dos casos de linchamento virtual e
se tornam fundamentais para compreensão do fenômeno. A continuidade trata da
dimensão do estado continuum da ação dos linchadores – desde que iniciado o
linchamento virtual, verifica-se o encadeamento de ações de modo sequencial, cessado
apenas quando se cumpre o ideal punitivo. Tal observação, possibilitou também a
averiguação da durabilidade do ódio. Empreendidos logo após o desvio ter se tornado
público, em nenhum dos casos de linchamento virtual se iniciou as ações punitivas muito
tempo após a acusação original. Do mesmo modo, o ápice punitivo ocorre sempre
durante as primeiras 48 horas após a acusação original, no espaço público em rede.
Depois disso o processo enfraquece até que novos elementos, denúncias ou punições
formais emerjam e reiniciem o ciclo durável.
De modo complementar, a extensão se refere tanto à capacidade das ações punitivas de
se estender sobre diferentes contextos (mediados e não mediados), quanto a de atingir
os mais distintos aspectos da vida das vítimas. O linchamento virtual não se resume a
fenômeno restrito ao espaço público em rede, nem muito menos apartado do “mundo
real”56. As ações dos linchadores rotulam e estigmatizam vítimas em diferentes contextos
sociais. Demissões, processos, interrupções de formação ou qualificação profissional,
mudanças de cidade, isolamento, agressões em espaços públicos não mediados
constituem fatos comemorados por linchadores como uma grande vitória coletiva –
“acho digno”, “geeente, adorei!”, “olho pra cara dela e dou risada”, “é pouco” (Figuras 59
e 60). No caso de Camila Corrêa, compartilhou-se com grande entusiasmo até mesmo a
imagem de uma mulher morta violentamente em um matagal (Figura 61 e 62).

Reitera-se que a presente pesquisa não reitera a dicotomia entre real e virtual, típica da
primeira fase dos estudos sobre internet.
56
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Figura 59 – Comemoração, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 60 – Comemoração 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 61 – Comemoração 2, reprodução Facebook, caso Camila Corrêa
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Figura 62 – Comemoração, 3, reprodução Facebook, caso Camila Corrêa

Como resultado do linchamento virtual, obrigou-se as vítimas a modificar
completamente suas vidas, com exceção ao casal Bustamante. Mayara Petruso perdeu o
emprego, abandonou a faculdade de Direito e se recolheu no interior de São Paulo. No
dia 3 de dezembro de 2010, o site de notícias Último Segundo57 publicou matéria sobre o
paradeiro de Mayara Petruso, assim relatado:
Um mês após postar mensagens de ofensa contra nordestinos na
internet, a estudante Mayara Petruso ainda evita aparecer em
público. Ela deixou de sair de casa sozinha, largou o curso de Direito
na FMU e, segundo a família, foi obrigada a se refugiar longe da casa
da mãe, em virtude de ameaças que ainda sofre.
Depois de perder o emprego, Mayara diminuiu também a frequência
de encontro com o grupo habitual de amigos e ganhou fama de “a
menina que não gosta de nordestinos” na cidade onde morava com a
família, em Bragança Paulista, interior de São Paulo.
A família também ficou reclusa. Alegando terem recebido ameaças
por e-mail e telefone, a mãe e a avó da garota se dizem assustadas ao
verem pessoas estranhas rodeando seu pequeno comércio, na
periferia de Bragança. Orientada pelo advogado que defende Mayara,
a família optou por limitar o contato com a imprensa.
(...)De acordo com a mãe, a família foi obrigada a trocar a linha de
telefone em virtude das ameaças e da quantidade de ligações
procurando Mayara após o episódio das eleições. Pelo fato de seu
endereço ter sido divulgado na internet, a jovem de 21 anos decidiu
não voltar para a casa da mãe e está abrigada longe da família.

57

http://ultimosegundo.ig.com.br/
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Demitida, ameaçada no espaço público em rede e fora dele, Camila Corrêa se mudou com
a família para lugar não divulgado, por motivos de segurança. Na internet, quase
428.000 usuários assinaram abaixo-assinado pedindo pena máxima pelo crime de maus
tratos para a enfermeira – quatro anos de prisão58 (Figura 63). Outros 221.000
assinaram petição solicitando cassação do registro profissional de Camila Corrêa.

Figura 63 – Reprodução Petição Pública59, caso Camila Corrêa

Aos 12 dias do mês de setembro de 2014, 15 dias após a transmissão da partida de
futebol, a imprensa noticia um incêndio na residência de Patrícia Moreira (Figura 64). Ao
ser preso, o autor do crime revelou que seu ato representou a “vontade de muitos”.

58
59

Lei 9.605/98
http://www.peticaopublica.com.br
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Figura 64 – Patrícia Moreira tem casa incendiada, reprodução UOL, caso Patrícia Moreira

Afastada do trabalho e vítima de incêndio criminoso, Patrícia Moreira abandonou a
vizinhança onde cresceu. No dia 13 de setembro de 2014, matéria publicada pelo Jornal
Extra narrou os desdobramentos do caso60:
Patrícia Moreira, a torcedora do Grêmio que insultou o goleiro
Aranha, do Santos, vive sob efeitos de remédios. Após os
acontecimentos das últimas semanas, que culminaram com a sua
demissão do trabalho, a acusação de injúria racial e até com o clube
gaúcho excluído da Copa do Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), a jovem tem acompanhamento psiquiátrico e vive
isolada da família e amigos. Mais do que isso, ela terá que se mudar
de Porto Alegre para recomeçar.
A Patrícia tem acompanhamento psiquiátrico e está sendo medicada.
Ela está sofrendo muita pressão. Ainda está muito abalada. Não sei se
vai conseguir recomeçar a vida dela na cidade. Acho que ela só
poderá retomar tudo, ter uma vida normal, ao se mudar do município
— contou o advogado, Alexandre Rossatto.
Além da torcedora, a família dela vive com medo, principalmente de
sofrerem represálias ou agressão física.
Eles estão com medo, principalmente pelas integridades físicas. Não
aparecem publicamente. Mas se tivessem aparecido, poderia ter sido
uma situação pior. Estão todos temerosos — disse o advogado.
Torcedora gremista que insultou Aranha se trata com psiquiatra e terá de se mudar de Porto alegre.
Disponível em: https://extra.globo.com/esporte/torcedora-gremista-que-insultou-aranha-setrata-com-psiquiatra-tera-de-se-mudar-de-porto-alegre-13924183.html Acesso em 1 de julho de
2017.
60
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O isolamento das vítimas e familiares além de demonstrar o temor com acusações,
ofensas morais e ameaças sofridas, evidencia as consequências do linchamento virtual
para a participação social mais ampla das vítimas. Dentre os aspectos questionáveis do
linchamento virtual, destaca-se a desproporcionalidade das punições infringidas.
Pequenos desvios cometidos ou tornados públicos no espaço público em rede podem
provocar punições maiores do que crimes graves, resultando em injustiça inerente e
provavelmente inevitável. Mesmo assim as consequências do linchamento virtual sobre a
vida das vítimas não sensibilizam os participantes (Figuras 65 e 66).

Figura 65 – Reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 66 – Reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Após a condenação por mensagem preconceituosas e incitação à violência contra
nordestinos a um ano, cinco meses e 15 dias de reclusão, no dia 16 de maio de 2012, o
nome Mayara Petruso alcança novamente os Trending Topics Brasil com parte dos
internautas comemorando a concretização da punição empreendida (Figuras 67 e 68).

Figura 67 – Comemoração punição oficial 1, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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Figura 68 – Comemoração punição oficial 2, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Convertida em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa, a pena não
saciou o desejo punitivo de grande parte dos envolvidos no processo de linchamento
virtual (Figuras 69 e 70). Na ocasião, meme amplamente compartilhado, retratou a
“felicidade” com a sentença prisional, assim como a posterior “decepção” com a
conversão da pena em serviços comunitários e multa (Figura 71).

Figura 69 – Reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

Figura 70 – Reprodução Twitter, caso Mayara Petruso
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Figura 71 – Meme, reprodução Twitter, caso Mayara Petruso

No dia 17 de setembro de 2014, a justiça condenou Camila Corrêa a pena de um ano e 15
dias em regime aberto, quase três anos após ocorrido linchamento virtual. De acordo com
a sentença, não houve dúvida sobre a autoria do crime de espancamento do cachorro.
Convertida em 370 horas de prestação de serviços à comunidade, além de uma multa no
valor de R$ 2,8 mil, converteu-se a pena pelo crime ambiental de maus tratos aos animais.
No caso de Patrícia Moreira, acordo proposto pelo juiz Marco Aurélio Xavier, no dia 4 de
novembro de 2014, suspendeu o processo de forma condicional, sob a condição de se
apresentar a uma delegacia de polícia uma hora antes de cada partida oficial do Grêmio,
incluindo os jogos fora de Porto Alegre. Além de Patrícia, respondiam a processo por
injúria racial os torcedores Eder Braga, Fernando Ascal e Ricardo Rychter. Todos
cumpriram o procedimento durante o período de dez meses.
Mesmo após a condenação/acordo pela justiça formal, as vítimas não foram esquecidas.
Mayara Petruso, por exemplo, tornou-se símbolo de preconceito no país. Seu nome
costuma ser utilizado como sinônimo de qualquer expressão de intolerância em
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plataformas digitais. Durante a eleição presidencial de 2014, o nome Mayara Petruso se
tornou destaque nos Trending Topics Brasil por conta de preconceitos regionais
expressados por outros usuários na rede, o que demonstra que sua conversão em bode
expiatório não atingiu o resultado pedagógico capaz de constranger a expressão de
discursos de ódio em SRS.
Por fim, acentua-se que o linchamento virtual não deve ser menosprezado como
fenômeno, por suspostamente se restringir ao espaço público em rede ou por ser “menos
real” do que o linchamento tradicional. Conforme posto anteriormente, linchamento e
linchamento

virtual

constituem

fenômenos

distintos,

com

características

e

consequências próprias, ainda que mantenham como mecanismo constante a ação
coletiva de justiçamento extralegal. A continuidade do linchamento virtual torna
extremamente difícil para as vítimas escaparem das ações punitivas, enquanto a
extensão impossibilita a reintegração social das vítimas em diferentes contextos. A
permanência dos desvios, acusações e desdobramentos no espaço público em rede pode
estigmatizar permanentemente indivíduos e constituir-se em ameaça constante a
qualquer tentativa de recomeço. Ainda que o linchamento virtual não provoque
necessariamente a morte biológica, pode suscitar a morte social das vítimas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho dissertativo objetivou compreender a conformação do linchamento
virtual na sociedade brasileira contemporânea, como fenômeno que se expressa e se
reconfigura em Sites de Redes Sociais - SRS. Averiguou a acomodação do ideal vigilante
em ambientes digitais, ao passo em que procurou desvendar a maneira singular do uso
de capacidades das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC na busca pela
resolução de conflitos através de práticas punitivas. Visando ao cumprimento dos
objetivos, a pesquisa procedeu a descrição detalhada da análise de casos delineados a
partir da identificação de um roteiro comum de acontecimentos, que permitiu confirmar
a hipótese de que as ações de justiceiros guardam similitudes entre si. A compreensão
de SRS como networked publics e a identificação do fenômeno como forma de resolução
de conflitos sociais também se mostraram de grande valia, visto que permitiram
perceber que tais práticas se inserem em dinâmicas amplas situadas na rede.
A adoção das teorias sobre comportamentos desviantes, sobretudo a labeling theory de
Howard Becker, resultou na profunda relação com o campo de estudo referido mediada
através de categorias próprias de análise. O empreendimento investigatório do
linchamento virtual se tornou viável a partir da descrição das cenas do roteiro que
compõem o fenômeno, do qual emergiram os conceitos acusação, desvio e punição.
Acusado de cometer desvio fortemente rechaçado pelo público em rede, ataca-se o
indivíduo convertido em vítima de linchamento virtual por diferentes motivos, mas as
agressões se justificam pelo pretexto de crime e a partir de superioridade moral
assumida pelos linchadores. Assim, o linchamento virtual cumpre importante função ao
fornecer razões para a convergência do público em rede em torno de um ideal comum.
Ainda que verifique ser extremamente danoso para suas vítimas, o linchamento virtual
se constitui como sociabilidade densa que produz poderosa força gregária no espaço
público em rede. Ao vitimarem indivíduos alçados à condição de bodes expiatórios, os
diferentes atores optam, ainda que de maneira não deliberada, por fortalecer o coletivo,
em detrimento da manutenção de conflitos sociais que poderiam se tornar
demasiadamente dispendiosos para grupos e indivíduos. Todos contra todos se converte
em todos contra um, e a punição recai unicamente sobre desviantes específicos.
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Parece claro que as ações punitivas durante o linchamento virtual se estabelecem
principalmente através da exposição da vítima à sua revelia – acusar no espaço público
em rede representa a maneira pela qual o acusador torna um desvio/desviante visível
para o público em rede. Nesse sentido, o jogo de visibilidade, trazido à tona pelas ações
dos linchadores, torna-se revelador. Em SRS, a entrada e a permanência de diferentes
atores se embasam em construções de si orientadas para a exposição do cotidiano. Os
diferentes atores tendem a compreender a visibilidade como valor inerentemente
positivo durante sua participação no espaço público em rede. No entanto, durante ações
de linchamento virtual, do ponto de vista da vítima, a visibilidade perde tal valoração e se
converte em perigo à sua reputação e integridade. Através da exposição, indesejada, o
acusado de desvio se torna alvo de linchadores. A visibilidade passa a se constituir,
portanto, em ameaça às vítimas que tentam minimizar danos através do gerenciamento
da privacidade e da tentativa de apagamento de publicações.
Independentemente das reações das vítimas, cabe ao linchador prolongar a exposição
punitiva espalhando as acusações em diversas plataformas, diferentes contextos e
audiências, visando ao engajamento de novos atores no processo em curso. A articulação
das características próprias dos networked publics – persistência, visibilidade,
replicabilidade e buscabilidade – provoca a dissociação espaço-temporal que possibilita
a reconfiguração de grupos de linchadores a todo momento, a partir da entrada
constante em cena de novos participantes. Tal propriedade torna o linchamento virtual
mais durável do que seu análogo em espaços não mediados.
Aspecto relevante se refere à transição de acusações originais para acusações
inferenciais. A acusação pública de desvio em SRS atua na exposição da vítima,
potencializada a partir da adesão de novos atores ao processo de linchamento virtual.
Ofensas morais assumem o protagonismo, quando as acusações originais cedem lugar a
acusações inferenciais. Sob a primeira denominação, encontram-se aquelas acusações
que originalmente motivam o processo de linchamento virtual. A segunda, por outro
lado, reúne acusações dirigidas a partir de inferências sobre a personalidade e o caráter
das vítimas. Tais acusações variam de acordo com a singularidade dos casos, mas se
sustentam pela justificativa de aplicação de punições para atores “merecedores”.
Destaca-se que, em SRS, as discordâncias podem se manifestar a partir da presença de
atitudes explicitamente hostis, facilitadas pela sensação de anonimato, diluição de
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indivíduos em grupos e pela distância física presente entre os interlocutores. Além disso,
as interações nessas plataformas podem oferecer maior risco para a face apresentada,
visto que seus usuários estão menos propensos às sanções resultantes da quebra do
equilíbrio da interação. Em relações face a face, ao agir de forma inadequada – pouco
polida, descortês ou violenta –, observa-se de imediato a consequências desse ato no
outro, seja através de expressões faciais, gestos, tom de voz ou conteúdo da fala. Em
interações mediadas, como as que ocorrem em SRS, não se observam prontamente tais
consequências e com isso alguns atores podem se sentir mais à vontade em expressar
comportamentos agressivos. Por isso, SRS podem ser pensados como espaços propícios
para a emergência de acusações, ofensas morais e ameaças, tais quais as realizadas em
processos de linchamento virtual.
Durante o linchamento virtual, a exposição de indivíduos, acusações e ofensas morais
ultrapassam a expressão de desagrado por desvios particulares. Se a crítica aponta para
o criticado a responsabilidade de dar sentido à situação, a acusação não está interessada
nessa negociação, mas sim, em legitimar o princípio moral considerado pelo acusador
como desrespeitado. Ao contrário, significa a busca pela redução duradoura do status
social das vítimas ao operar através da culpa. Sob o ponto de vista dos linchadores, uma
das grandes vantagens de expor vítimas no espaço público em rede é arrogar vergonha.
Se a vergonha possui a exposição como seu traço fundador, aquela imputada em SRS
pode ser extremamente danosa, visto que através de características próprias dos
networked publics se torna amplamente visível e persistente.
Inúmeras estratégias punitivas emergem do linchamento virtual, dentre as quais se
destaca a divulgação de dados privados das vítimas. A fim de encontrar elementos
capazes de viabilizar e intensificar as punições, atores investigam a vida de desviantes,
valendo-se de características próprias dos networked publics. Durante todo o processo,
linchadores se vangloriam de cada dado privado descoberto. Os pioneiros recebem como
recompensa grande número de curtidas, compartilhamentos e novas conexões,
possuindo assim a percepção de ganhos sociais a partir do empreendimento acusatório.
Munidos de ampla gama de informações, refinam castigos aplicados às vítimas.
Constitui ação costumeira a criação de perfis fakes em nome das vítimas. Munidos de
dados pessoais coletados nos perfis das vítimas, linchadores constroem perfil público
verossímil no qual publicam mensagens preconceituosas e discutem abertamente com
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“seus algozes”, visando inflamar participantes do linchamento virtual. No decorrer do
processo de punição pela exposição forçada, os perfis fakes cumprem importante papel
de perpetuar a presença de desviantes no espaço público em rede.
Impossibilitados de fazer uso da violência física, linchadores utilizam ameaças como
forma de amedrontamento das vítimas. A força das ameaças reside na manutenção das
vítimas sob domínio, através da intimidação e do abuso sistemático de poder. Múltiplas e
variadas, as ameaças circulam no espaço público em rede com virulência. A presente
pesquisa classificou-as em quatro grandes grupos: ‘ameaça de exposição’, ‘ameaça de
cadeia’, ‘ameaça de violência física’ e ‘ameaça de violência sexual’. Comumente o mesmo
linchador pode expressar mais de um tipo de ameaça a vítima, através de diferentes
plataformas de SRS.
Complementar às ameaças, linchadores expressam, ainda, o anseio de que algo
notadamente negativo incorra as vítimas. As maldições expressam o tipo de violência
análoga àquela propagada pelas ameaças – espancamento, morte trágica, linchamentos,
estupros. No entanto, ao contrário das ameaças, maldições não constituem crime, visto
que não se encontram na esfera de ação do linchador.
Por fim, destacam-se as incitações a violência que tratam de expressões que cumprem o
papel de instigar publicamente a prática de crimes. Se por um lado as ameaças preveem
a ação daqueles que a proferem e as maldições relegam ao acaso, sorte ou divindades o
destino trágico das vítimas, por outro as incitações conduzem à execução de castigos
pretendidos, visto que aquele que incita publicamente motiva a prática de crimes.
Pensando a partir da percepção de riscos, as práticas punitivas em plataformas digitais
apresentam aspectos controversos. Para além da rotulação persistente das vítimas, a
falta de proporcionalidade punitiva pode acarretar em injustiças e contribuir para
acentuação de certa sociabilidade extremamente opressora. A justiça formal ainda que
apresente inúmeras falhas, busca, ao menos em tese, garantir o amplo direito de defesa
do acusado e o equilíbrio das sanções impostas ao mesmo. No entanto, a justiça
extralegal típica dos linchamento virtuais, é imune a controle. Pequenos desvios podem
ser punidos com extremo rigor e indivíduos podem ser convertidos em bodes
expiatórios, mascarando questões profundas da sociedade brasileira e desqualificando
eventual debate público. A presunção de inocência consiste em elemento constituinte da
justiça formal, mas no linchamento virtual a punição através da exposição a refuta:
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diante do público em rede o acusado é sempre culpado. Em espaços propícios à
propagação de falsas informações, fake news e rumores, como o configurado pelos SRS,
inocentes podem ter suas vidas arruinadas devido a má fé ou enganos.
De todo modo, o linchamento virtual expressa, além da desconfiança dos atores em
relação à competência da justiça formal, o conflito entre uma justiça desejada e a
reinvindicação pela participação direta na execução dessa. É comum durante o
linchamento virtual os diferentes atores acionarem a justiça formal através de denúncias
oficiais. Recorrente também são os discursos sobre como é necessário um avanço na
legislação e controle de crimes praticados em ambientes digitais. Todavia, os mesmos
atores se gabam de impor moralidade própria no espaço público em rede e de tomarem
para si o poder sobre o destino das vítimas. Entre as grandes insatisfações com a justiça
formal estão a suposta suavidade das penas aplicadas aos desviantes e a temporalidade
da justiça formal – considerada por demais morosa. Para os linchadores, os acusados de
desvio merecem punição rigorosa e imediata.
Mais uma vez, destaca-se que a presente pesquisa não buscou incorrer em separação
dicotômica entre “real” versus “virtual”. Como apresentado ao longo da dissertação,
ações efetuadas em plataformas digitais possuem consequências em contextos não
mediados. Além disso, em alguns casos as ações que originam as acusações de desvio são
realizadas fora do espaço público em rede. A opção da presente pesquisa pela adoção da
nomenclatura se justifica através da função dentro do sistema a qual pertence. Cabe
enfatizar que comportamentos violentos em plataformas digitais não devem ser
menosprezados ou tratados como “menos reais” nem para seus praticantes, nem para
suas vítimas.
Por fim, cabe realçar que essa pesquisa não sustenta pretensão de encerrar os objetivos
a que se propõe. Acredita-se, antes, que sua leitura deve ser norteada considerando a
tentativa de se levantar questões relevantes a respeito do fenômeno linchamento virtual.
Pesquisas futuras podem suprir algumas lacunas deixadas, como por exemplo, o
mapeamento da frequência dos linchamentos virtuais na sociedade brasileira; a questão
sobre como a desigualdade de gênero pode impactar as ações dos linchadores e o rigor
das punições aplicadas; e a pergunta sobre quais as consequências a longo prazo do
linchamento virtual para a vida das vítimas. Como se pode perceber, há um vasto campo
a ser explorado.
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