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RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico em conjunto com o advento da internet 

proporcionou o surgimento de novos padrões comunicacionais e de trocas de 

informações. As relações e interações interpessoais passaram a ser firmadas 

através de trocas de mensagens instantâneas e de outras mídias digitais, como 

fotos e vídeos. A partir disso, são estabelecidas redes sociais dentro de um novo 

contexto, que é o ambiente virtual. Assim como nas redes sociais off-line, conflitos 

entre os indivíduos se manifestam na esfera on-line. Nesse contexto, a presente 

pesquisa tem como objetivo investigar as práticas do fenômeno do linchamento 

virtual. Para tal, foi realizada uma compreensão histórica sobre o desenvolvimento 

da internet e, logo após, a conceituação do fenômeno do linchamento virtual. 

Contudo, para compreendê-lo de maneira assertiva, foi necessária a produção de 

um estudo aprofundado acerca de um antigo conflito social que, devido à 

presença de características semelhantes, deu nome aos casos de ataques em 

massa no âmbito virtual: o linchamento físico propriamente dito. E também das 

possíveis implicações legais ao ato linchar física e virtualmente. Além da 

característica de ataque coletivo, os fenômenos convergem em relação aos 

resultados de suas práticas: as consequências legais nem sempre recaem sobre 

os linchadores, porém não há escapatória para os linchados em relação aos 

danos, sejam eles a violência física do linchamento tradicional ou a violência 

simbólica do linchamento virtual. Por fim, foram escolhidos três casos recentes e 

distintos (tanto em relação às motivações quanto em relação às consequências) 

para retratar os linchamentos virtuais perpetrados nos sites de redes sociais on-

line. 

Palavras-chave: Linchamento virtual. Conflito. Redes sociais. 
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INTRODUÇÃO 

Devido à pandemia do novo coronavírus1 — que chegou ao Brasil em março 

de 2020 — pesquisadores e estudantes tiveram dificuldades de acesso ao campo de 

pesquisa, uma vez que a quarentena e o isolamento social foram estabelecidos para 

evitar a propagação do vírus. Meu tema inicialmente tratava da questão das políticas 

públicas voltadas para as mulheres do município de Niterói. Além de não ter sido 

mais possível observar o campo, que era a sede da Coordenadoria de Políticas e 

Direitos das Mulheres (CODIM — Niterói), notei que não conseguia desenvolver o 

trabalho voltado para essa temática, pois havia perdido o interesse. Dessa maneira, 

percebi a necessidade de reinventar minha pesquisa para a produção do trabalho de 

conclusão de curso. No período da pandemia ficou evidente o aumento da 

frequência de uso dos canais virtuais e do fluxo de informações dos sites de redes 

sociais on-line. A partir disso, passei a encarar o ambiente virtual como um potencial 

campo a ser estudado. 

Com as inovações comunicacionais proporcionadas pelo surgimento da 

internet, novos conflitos sociais surgiram e outros já existentes migraram e 

adquiriram novas características no ambiente virtual. Antes mesmo de pensar na 

pesquisa monográfica, durante o uso de sites das redes sociais on-line, já havia 

observado a recorrência de uma prática específica: o ataque coletivo contra um 

usuário em razão de uma conduta mal vista pela massa2. São os chamados 

linchamentos virtuais. Por ter despendido de maior tempo nos perfis dos sites de 

redes sociais virtuais no contexto da pandemia, o conflito me despertou maior 

interesse e tornou-se o tema dessa pesquisa. A metodologia utilizada para a 

                                                           
1
 “Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, 

incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem 
infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, 
houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na 
China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.” Fonte: 
site do Ministério da Saúde. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-
e-covid> Acesso em: 31 de julho de 2020. 
 
2 

O conceito de massa está atrelado à temática da sociedade de massa. A sociedade em massa 
refere-se a “uma sociedade em que a grande maioria da população está envolvida na produção, na 
distribuição e no consumo de bens e serviços, além de seguirem um modelo de comportamento 
generalizado, participando do meio político e da vida cultural por meio do uso dos meios de 
comunicação de massa.” Fonte: Matéria publicada pelo portal on-line Mundo Educação. Disponível 
em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/sociedade-
massa.htm#:~:text=Podemos%20descrev%C3%AA%2Dla%20como%20uma,meios%20de%20comun
ica%C3%A7%C3%A3o%20de%20massa.> Acesso em: 18 de agosto de 2020. 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/sociedade-massa.htm#:~:text=Podemos%20descrev%C3%AA%2Dla%20como%20uma,meios%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%20massa.
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/sociedade-massa.htm#:~:text=Podemos%20descrev%C3%AA%2Dla%20como%20uma,meios%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%20massa.
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/sociedade-massa.htm#:~:text=Podemos%20descrev%C3%AA%2Dla%20como%20uma,meios%20de%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%20massa.
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produção foi o embasamento teórico, para validar os argumentos, por meio do 

estudo de trabalhos relacionados ao tema; e a observação empírica do conflito, a 

partir da realização de um estudo etnográfico no ambiente virtual.  

Manuel Castells em a Sociedade em Rede alerta-nos para uma questão das 

relações que são estabelecidas no ambiente virtual: “o espaço quanto o tempo estão 

sendo transformados sob o efeito combinado do paradigma da tecnologia da 

informação e das formas e processos sociais induzidos pelo processo atual de 

transformação histórica” (CASTELLS, 1996/2005, p. 467). Ainda com Castells (2005) 

que afirma sobre o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas e de informações 

propiciarem uma ascendente separação entre proximidade espacial e o 

desempenho das atividades de funções rotineiras, como, por exemplo, trabalho, 

compras, entretenimento, assistência à saúde, serviços públicos, dentre outros; 

nesse sentido, a pandemia reforça ainda mais essa ideia, pois coloca-nos uma 

pergunta em relação aos porquês das pessoas agredirem tantos umas as outras na 

internet. Acusando sujeitos de crimes bárbaros, como pedofilia, por exemplo. 

Temos, portanto, um distanciamento, porém, uma invasão na privacidade que nos 

faz indagar, aqui, porque ocorrem os crimes de linchamento virtual. 

O objetivo do trabalho será demonstrar como a violência simbólica presente 

nos linchamentos virtuais desencadeia em consequências nocivas, mesmo o usuário 

achando que seu comentário é apenas mais um frente a muitos. Para chegar a tal 

conclusão, a organização do trabalho se deu da seguinte forma: no primeiro capítulo 

é realizada a conceituação do fenômeno do linchamento virtual e sua relação com 

outros fenômenos, sejam eles virtuais ou não. Linchar alguém virtualmente significa 

proferir comentários de ódio munidos de xingamentos, ameaças e depreciação 

contra a imagem. Uma conduta errônea é suficiente para linchar e “cancelar” uma 

pessoa na rede social on-line. Para compreender o fenômeno de forma consistente, 

é necessário o estudo de outro conflito antigo e presente até hoje na sociedade: o 

linchamento físico propriamente dito. A expressão “linchamento virtual” é utilizada 

devido à prática conter características semelhantes ao linchamento físico e por ter 

potencial para desencadear tal ato (MACEDO, 2016). 

No capítulo dois serão apresentadas as possíveis respostas legais ao ato de 

linchar virtualmente e as consequências que se manifestam na vida de quem é 
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linchado. Os linchadores virtuais acreditam estarem seguros para praticarem a 

violência simbólica contra outrem muito em decorrência da distância física 

proporcionada pelo canal comunicacional e pela possibilidade do anonimato. Além 

disso, utilizam o direito a liberdade de expressão para justificarem suas atitudes. 

Entretanto, nos casos em que os ataques são compostos por comentários extremos 

de ódio e incitação a violência, a prática deixa de ser meramente corretiva e torna-se 

passível de implicações legais. Os casos passíveis de processos judiciais, no 

entanto, não correspondem à maioria.  

Dessa forma, é possível dizer que as consequências às vidas dos linchadores 

são mais brandas que às dos linchados, pois os últimos sempre sentem, seja em 

maior ou menor grau, os resultados nocivos da prática do linchamento. As vítimas 

dos linchamentos virtuais estão sujeitas, entre outras coisas, a perda de emprego; a 

depreciação da imagem e o ferimento da honra; ao agravamento e desenvolvimento 

de distúrbios mentais que podem acarretar em suicídio; ao risco do linchamento 

transpassar a esfera virtual e a violência ser cometida também fisicamente. O 

terceiro e último capítulo retratará três casos de linchamentos virtuais que possuem 

motivações e consequências distintas, perpetrados nos perfis de personalidades 

assíduas e conhecidas pelo grande público em geral e que possuem páginas 

seguidas por milhões de usuários dos sites de redes sociais virtuais: Gabriela 

Pugliesi, Felipe Neto e Byron Reckful. 
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CAPÍTULO 1 

LINCHAMENTO VIRTUAL: CONCEITUAÇÃO E ANÁLISE DO FENÔMENO 

As sociedades passaram por grandes transformações no decorrer do tempo e 

continuam esse processo constantemente. Uma parcela significativa das mudanças 

sociais que ocorreram nas últimas décadas está atrelada à evolução das tecnologias 

de informação e comunicação, consequência do advento da internet. O surgimento 

da internet tem seus indícios no contexto da Guerra Fria, nos Estados Unidos, 

quando é criada uma rede de computadores, a ARPAnet, com objetivo estratégico-

militar de descentralização de informações, como aponta MONTEIRO (2001): 

Em outubro de 1969, com uma comunicação entre a Universidade da 
Califórnia e um centro de pesquisa em Stanford, entrou em operação 
a ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network), 
inicialmente ligando quatro computadores. Posteriormente, mais 
computadores se juntaram a estes, pertencentes a outras 
universidades, centros de pesquisa com fins militares e indústrias 
bélicas. (MONTEIRO, 2001, p.28) 

Nos anos seguintes a ARPAnet é expandida e transforma-se em “NSFnet3 

(National Science Foundation’s Network), se ligando a outras redes existentes, 

inclusive fora dos Estados Unidos, passando a interconectar centros de pesquisa e 

universidades em todo o mundo.” (MONTEIRO, 2001, p. 28). E é dessa forma que a 

conexão virtual começa a se disseminar, mesmo que em um primeiro momento 

voltada apenas para o ambiente acadêmico. No final da década de 1980, 

universidades brasileiras já tinham acesso à rede para compartilhar informações 

com universidades dos Estados Unidos.  

A partir dos anos de 1990 a comercialização da rede é feita em larga escala, 

possibilitando sua popularização através de empresas provedoras do acesso a 

internet; acabando com o monopólio de uso do meio acadêmico e iniciando uma 

nova era digital. A partir do aprimoramento e do aumento do número de usuários, 

                                                           
3
 A National Science Foundation Network (NSFnet) foi um programa de financiamento da internet, 

patrocinado pela National Science Foundation (NSF) entre 1985 e 1995, para promover uma rede de 
educação e pesquisa nos Estados Unidos. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation_Network>. Acesso em: 29 de junho de 
2020. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation_Network
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inicia-se a formação de redes sociais dentro de um ambiente virtual. De acordo com 

AGUIAR (2008): 

Redes sociais são, antes de tudo, relações entre pessoas, estejam 
elas interagindo em causa própria, em defesa de outrem ou em nome 
de uma organização, mediadas ou não por sistemas informatizados; 
são métodos de interação que sempre visam algum tipo de mudança 
concreta na vida das pessoas, no coletivo e/ou nas organizações 
participantes. As interações de indivíduos em suas relações 
cotidianas – familiares, comunitárias, em círculos de amizades, 
trabalho, estudo, militância etc – caracterizam as redes sociais 
informais, que surgem espontaneamente, sob as demandas das 
subjetividades, das necessidades e das identidades. (AGUIAR, 2008, 
p. 2) 

 

O desenvolvimento tecnológico digital teve como consequência o 

aparecimento de um novo espaço onde redes sociais são construídas. Nesse 

sentido, a emergência de mídias digitais, como, por exemplo, o Facebook4, 

Instagram5, Twitter6 e Youtube7, propiciaram grandes mudanças sociais no âmbito 

das relações interpessoais. Um dos principais e mais importantes aspectos que 

apresentaram transformações foi a “conversação”, que a autora Raquel Recuero em 

sua obra Atos de ameaça a face e a conversação em redes sociais na internet 

(2013), define como “[...] um evento onde os atores, através das interações verbais 

negociam sentido, constroem relações sociais e dividem informações e valores 

sociais.” (RECUERO, 2013, p.3) A conversação é fundamental para que relações 

sejam firmadas. Ainda segundo RECUERO (2013):  

É através da conversação, assim, que conseguimos conhecer melhor 
o Outro, estabelecer relações e construir os laços sociais que vão 

                                                           
4
 O Facebook é a maior rede social on-line do mundo, criada em 2004 nos Estados Unidos. Suas 

ferramentas possibilitam a interação entre os usuários por meio de mensagens instantâneas, 
compartilhamento de informações e permite reagir às postagens alheias (dar “curtidas”, por exemplo). 
A plataforma pode ser acessada através do link: < https://www.facebook.com/>.  
 
5
 O Instagram é uma rede social on-line, lançada em 2010, voltada para o compartilhamento de 

mídias digitais, sejam elas fotos os vídeos. A plataforma pode ser acessada através do link: < 
https://www.instagram.com/>.  
 
6
 O Twitter, fundado em 2006, é uma rede social onl-ine que funciona como um microblog. Nele, os 

usuários compartilham mensagens por meio de tweets que podem ser repostadas através do retweet 
ou que serem simplesmente curtidas, por meio da ferramenta curtir. Permite ainda que os usuários 
respondam as publicações de outros e troquem mensagens privadas. A plataforma pode ser 
acessada através do link: < https://twitter.com/>. 
 
7
 O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos criado em 2005. A plataforma pode ser 

acessada através do link: < https://www.youtube.com/>. 

 

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/


13 
 

estruturar os grupos sociais e a sociedade como um todo. Por isso, a 
conversação precisa ser organizada, ou seja, necessita de 
cooperação entre os atores (seja na negociação das regras, seja no 
objetivo, seja na legitimação dos discursos). (RECUERO, 2013, p. 3) 

 

A autora aponta que as conversas que antes eram pautadas pela oralidade 

agora podem ser realizadas de forma on-line8 através de elementos textuais. Isso 

graças à figura de um mediador, representado pela figura do computador e, 

atualmente, por meio do aparelho celular, tablet e outros dispositivos. Contudo, 

antigos problemas sociais também se manifestam nas redes sociais virtuais. No 

artigo Conflitos Sociais contemporâneos: possíveis causas e consequências dos 

linchamentos virtuais (2018), a autora Karen Mercuri Macedo, explica que “[...] o 

ciberespaço também abriu possibilidades para que antigos conflitos sociais se 

popularizassem e ganhassem força [...]”. (MACEDO, 2018, p. 198).  

Em A sociedade em rede (1996/2005) Manuel Castells aponta que as 

interações entre as pessoas passaram por transformações sociais provocando um 

grande impacto no cotidiano das cidades e, consequentemente, dos indivíduos. A 

interatividade entre as pessoas é rompida pela tela que passa a ocupar o lugar de 

fala em uma rede fluida de intercâmbio que forma a base para um surgimento de um 

novo tipo de espaço com fluxos que desencadeiam novas formas de conflitos. 

(CATELLS, 1996/2005, p. 487). 

Dentre esses conflitos, podemos observar características do linchamento se 

manifestando também no ambiente virtual. A autora Jacqueline Sinhoretto em sua 

dissertação de mestrado, intitulada Os justiçadores e sua justiça: linchamentos, 

costume e conflito (2001), conceitua o fenômeno do linchamento da seguinte forma:  

Os linchamentos são práticas coletivas de execução sumária de 
pessoas consideradas criminosas. Sua característica diferenciadora 
de outros tipos de execução sumária é o seu caráter de ação única, 
ou seja, o grupo linchador se forma em torno de uma vítima, ou 
grupo de vítimas, e após a ação, se dissolve. (SINHORETTO, 2001, 
p.34)  
 

Linchamento virtual é uma expressão usada pela mídia eletrônica MACEDO 

(2016) para se referir aos casos em que um usuário das mídias digitais vira alvo de 

                                                           
8
 Estar on-line significa estar conectado direta ou remotamente a um dispositivo computacional. 
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ataques de vários outros usuários em decorrência de uma denúncia (podendo ser 

anônima ou não) de transgressão ou por posicionamentos e opiniões feitas pelo 

mesmo que se qualifiquem como uma conduta que fira os valores morais9, 

premissas e contratos firmados pelo grupo que o ataca. As razões atuais pelas quais 

um usuário se torna passível de ser linchado estão ligadas, em sua grande maioria, 

a práticas tidas como vergonhosas e a exposição de discursos que contenham 

atitudes irresponsáveis ou posicionamentos considerados insensíveis, munidos de 

preconceitos contra minorias — negros, indígenas, imigrantes, mulheres, 

homossexuais, portadores de deficiência. — ou que descumpram regras sociais 

específicas.  

Importante ressaltar que muitas das práticas virtuais de linchamento estão 

embasadas na justificativa de que não há mais espaço em um mundo desconstruído 

para pensamentos que não sejam compatíveis com os discursos e os ideais que o 

compõe. Ou seja, os usuários precisam tomar cuidado, pois erros podem não ser 

facilmente tolerados. Em um ambiente privado, com poucas pessoas e com regras 

de sociabilidade bem estabelecidas, atitudes e posicionamentos não encontram 

muitas vozes contrárias dispostas a puni-los. Todavia, o contexto atual é composto 

por uma hiperconexão das redes (RECUERO, 2013), que faz com que um 

comentário se dissemine em questão de segundos. A hiperconexão está atrelada a 

outro importante conceito também exposto por RECUERO (2013), o fenômeno da 

“adição”. A adição consiste no ato de criar conexões on-line com diversos usuários. 

Cada vez mais os indivíduos estão estabelecendo conexões superficiais uns com os 

outros nos sites de redes sociais e a grande maioria não possui nenhum tipo de 

relação ou vínculo na vida off-line, mas na rede social digital são designados como 

                                                           
9
 O objetivo principal do presente trabalho não é o de realizar um estudo aprofundado, 

filosoficamente, sobre o conceito de valores morais. Entretanto é importante compreendê-lo para uma 
reflexão sobre o tema abordado aqui, o linchamento virtual. Segundo o Dicionário Online de 
Português, valores morais são “princípios, preceitos, regras morais ou sociais que, transmitidas de 
uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura, para outras, guiam ações dos indivíduos, seguindo a 
justiça e a equidade social: a sociedade indica os valores morais e éticos que guiam o cidadão em 
relação ao que é certo e errado”. Isto posto, pode-se abordar a obra Genealogia da Moral (1887) do 
filósofo Friedrich Nietzsche. O autor aborda a origem dos valores morais e a sua ligação com os 
conceitos de bom e de mau. Nesse caso, o “bom” para um indivíduo é aquilo que vem do outro e é 
conveniente, favorável ou adequado para ele. Dessa forma, Nietzsche aponta que os valores morais 
são criados pelos próprios indivíduos de acordo com seus interesses. Significado de valores morais, 
supracitado, disponível em: <https://www.dicio.com.br/valores-
morais/#:~:text=substantivo%20masculino%20plural%20Princ%C3%ADpios%2C%20preceitos,ao%2
0que%20%C3%A9%20certo%20e>. Acesso em: 29 de julho de 2020. 

https://www.dicio.com.br/valores-morais/#:~:text=substantivo%20masculino%20plural%20Princ%C3%ADpios%2C%20preceitos,ao%20que%20%C3%A9%20certo%20e
https://www.dicio.com.br/valores-morais/#:~:text=substantivo%20masculino%20plural%20Princ%C3%ADpios%2C%20preceitos,ao%20que%20%C3%A9%20certo%20e
https://www.dicio.com.br/valores-morais/#:~:text=substantivo%20masculino%20plural%20Princ%C3%ADpios%2C%20preceitos,ao%20que%20%C3%A9%20certo%20e
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“amigos”. Essas características potencializam o poder de propagação de 

informações: 

Quanto mais conexões um determinado ator tem, mais próxima está 
sua rede de outros atores. Essa ideia está presente na discussão dos 
chamados "mundos pequenos", onde as conexões-pontes (ou laços 
fracos ou conhecidos), que os atores possuem em muito maior 
número do que as dos laços fortes (os amigos), são as que conectam 
os diversos clusters (grupos) nas redes sociais, reduzindo os graus 
de conexão entre todos. É delas a importância fundamental para a 
circulação de informações entre os grupos sociais. (RECUERO, 
2013, p. 4). 

Desse modo, estamos diante de um ambiente propício para o surgimento de 

um linchamento. A viralização de uma conduta seguida por uma denúncia, através 

do compartilhamento de “amigo” em “amigo”, composta por críticas, ofensas e 

incitações à violência, dão início ao linchamento virtual. Não é verificado, antemão, 

se a informação que está sendo repassada é verdadeira ou não. De acordo com o 

pensamento de MACEDO (2018):  

Alguns dispositivos computacionais dessas mídias permitem que 
uma postagem ganhe: status de verdade, mesmo sendo um boato ou 
uma montagem; proporções gigantescas de alcance, pelo comando 
compartilhar; punições também são mais severas, sejam elas por 
insultos nas próprias mídias ou problemas de ordem psicológica e 
social para o acusado, devido à exposição pública.  (MACEDO, 2018, 
p. 198) 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu, na obra O poder simbólico (1989/2005), 

ao abordar a existência de um sistema de trocas simbólicas, que tem como base o 

poder simbólico — um mecanismo de poder e dominação através da linguagem — 

mostra que o que permite a realização de trocas é a linguagem universal. As 

disputas giram em torno dos capitais simbólicos e aquele que possui maior capital 

simbólico é chamado de “dominante”. Nesse universo, obter o poder da enunciação 

é a principal meta. Os dominantes, mesmo sem ter conhecimento, exercem uma 

grande violência simbólica.  

Fazendo alusão ao campo do direito, a violência no mundo digital também 

pode ser compreendida como violência simbólica. CUNHA & SANTOS, em Violência 

simbólica nas redes sociais: incitação à violência coletiva (linchamento) (2014), 

importante leitura para a compreensão do fenômeno do linchamento virtual e da 

existência de diferentes formas de violência, definem esse conceito do seguinte 
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modo: “A violência simbólica é aquela que acontece através de linguagem, das 

imposições discursivas que criam “verdades” e são instrumentos de dominação e 

formação de uma cultura de massa, que aliena e desorienta.”. (CUNHA; SANTOS, 

2014, p. 11).  A violência simbólica dos linchamentos virtuais começa na veiculação 

de um discurso que ofende valores específicos e termina com novos discursos 

ofensivos, feitos pela massa, que repreendem o primeiro. Sendo assim, “Os 

linchadores são ao mesmo tempo vítimas da violência simbólica exercida pela 

linguagem que incitou a violência, mas também algozes.” (CUNHA; SANTOS, 2014, 

p.13).  

O linchador espera como resultado de sua conduta a aniquilação do linchado 

para que se mantenha o status quo. De acordo com o que SOARES (2018) aborda 

em Linchamento virtual: direitos humanos e responsabilidades à luz da lei 

12.965/14-Marco Civil da Internet: “O linchamento virtual aparece como o 

apedrejamento e a violência física dos tempos medievais, quando havia a agressão 

incansável do suposto transgressor com mensagens pejorativas até obter seu 

“assassinato”.” (SOARES, 2018, p.191) Nesse ponto, pode-se fazer uma analogia do 

referido assassinato dos tempos medievais10 com a cultura do cancelamento virtual.  

A cultura do cancelamento é uma expressão nova que foi eleita como a 

palavra do ano em 2019 pelo Dicionário Macquarie11, dicionário australiano 

projetado pela editora educacional Jacaranda Press12, que anualmente elege 

palavras e expressões que remetem ao comportamento dos seres humanos 

(DEMARTINI, 2019)13. 

                                                           
10

 “A Idade Média é um dos quatro grandes períodos da história segundo a divisão moderna realizada 
pelos historiadores. Nela a Idade Média localiza-se entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, 
estendendo-se de 476 a 1453. Sabe-se atualmente que o período medievo trata-se de uma divisão 
eurocêntrica, uma vez leva em consideração, sobretudo, os acontecimentos relacionados ao 
continente europeu.” Fonte: Site História do Mundo. Disponível em: 
<https://www.historiadomundo.com.br/idade-media> Acesso em: 08 de julho de 2020. 
 
11

 Disponível em: <https://www.macquariedictionary.com.au/>. Acesso em 01 de julho de 2020. 
 
12

 Disponível em:< https://www.jacaranda.com.au/about-us/>. Acesso em 08 de julho de 2020. 
 
13

 Fonte: Matéria publicada no site Canal Tech de autoria de DAMARTINI, Felipe (2019). Disponível 
em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-
em-2019-156809/ >. Acesso em: 08 de julho de 2020.  
 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga
https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media
https://www.macquariedictionary.com.au/
https://www.jacaranda.com.au/about-us/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-em-2019-156809/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/a-cultura-de-cancelamento-foi-eleita-como-termo-do-ano-em-2019-156809/
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Figura 1 – Tradução: Palavra do ano de 2019. Anunciando a palavra escolhida pelo Comitê do 
Dicionário Macquarie como “cultura do cancelamento”. Descubra porque essa palavra foi escolhida e 

nossas três menções honrosas e o restante da lista curta em nosso website ow.ly/1XK750xnrja 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, da página do Macquarie Dictionary 
no Twitter

14
.  

 

Segundo RECUERO (2013, p.6): “[...] sites de rede social também permitem 

aos atores criar e manter uma "identidade" que pode ser legitimada pelos demais, 

gerando ainda outros valores, tais como reputação e autoridade.” O ato de 

“cancelar” um indivíduo significa deslegitimar essa identidade, logo após sua 

reputação ter sido ferida com o linchamento. A perda da autoridade ocorre por meio 

de humilhações, exposições e, por fim, pelo silenciamento.  Nos casos de perfis de 

empresas ou empresas on-line, o chamado e-commerce15, ligada a uma pessoa 

“cancelada” ou não, ocorre também a tentativa de boicote de seus produtos ou 

serviços. Em junho de 2020, a empresa Bombril tornou-se alvo de críticas e foi 

acusada de racismo devido à comercialização de um produto intitulado “krespinha”. 

Os usuários consideraram um retrocesso e viralizaram o assunto por meio da 

                                                           
14

 Disponível em:<https://twitter.com/macqdictionary/status/1201199453090263040?s=12>. Acesso 
em: 29 de junho de 2020. 
 
15

 “Este é o caso de empresas que vendem os seus produtos on-line e que, deste modo, fazem parte 
do crescente mercado de e-commerce no Brasil. Trata-se de um mercado com faturamento de 
bilhões e que apresenta comodidade e rapidez para o cliente no ato da compra, além de permitir um 
crescimento da receita muito mais rápido, com custos menores que lojas físicas, por exemplo.” 
(BRITO; MALHEIROS, 2013, p.3).  
 

https://twitter.com/macqdictionary/status/1201199453090263040?s=12
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hashtag16 #BombrilRacista. A repercussão fez com que a marca retirasse o produto 

de seu catálogo de vendas17. Todavia, o “cancelamento” nem sempre é definitivo. 

Incisivas manifestações de arrependimento, demonstrações de desconstrução, 

produção de novos discursos para um público alvo diferente daquele que a 

“cancelou”, mudança visual das plataformas digitais, são fatores que permitem a 

concessão do perdão pela internet. 

Ao abordar a incitação à violência, as similaridades e a linha tênue entre um 

linchamento virtual e um linchamento físico ficam mais evidentes. A figura 1, 

apresentada anteriormente, publicada no perfil do Twitter do Dicionário Macquarie 

para noticiar a expressão eleita como a palavra do ano, é composta por uma 

multidão munida de instrumentos que aparentam ser pedaços de pau, foices e da 

presença de fogo ao fundo. A mensagem contida na imagem nos remete a 

características do linchamento físico. A partir disso, fica evidente a importância de 

um estudo mais aprofundado a cerca do linchamento tradicional para a 

compreensão do fenômeno do linchamento on-line.  

Inicialmente, é importante ressaltar, como suscita MACEDO (2018) que “[...] a 

escolha do vocábulo “linchamento” da expressão “linchamento virtual” é devido à 

sua carga de veracidade – não se finda no virtual - e a algumas semelhanças com 

os casos de linchamento físico.” (MACEDO, 2018, p. 198). Contudo, os dois 

fenômenos não configuram um tipo penal no Brasil. Em casos físicos o linchador 

pode responder, ao mesmo tempo, por crimes como lesão corporal, tortura, 

homicídio. E nos casos virtuais os delitos podem ser vistos como incitação a 

violência através da propagação de discurso de ódio e serem tipificados como 

crimes contra a honra (injúria, calúnia, difamação). 

Isto posto, fica evidente que a tipologia do crime não é a mesma. Em um 

linchamento dito tradicional, diferentemente do virtual, não é o discurso que impera, 

                                                           
16

 Palavra ou frase antecedida do símbolo “#” utilizada nos sites de redes sociais, principalmente no 
Twitter, para categorizar os conteúdos e para encontrar o que os outros usuários estão falando sobre 
o assunto mencionado por meio dela. Disponível em: <https://www.significados.com.br/hashtag/>. 
Acesso em: 12 de julho de 2020. 
 
17

 Fonte: Matéria publicada pelo portal on-line da revista Veja. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/brasil/bombril-lanca-produto-dos-anos-50-com-nome-associado-a-racismo/.> 
Acesso em: 12 de julho de 2020. 
 
 

https://www.significados.com.br/hashtag/
https://veja.abril.com.br/brasil/bombril-lanca-produto-dos-anos-50-com-nome-associado-a-racismo/
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mas sim a violência física. Movidos pelo ódio, os linchadores podem utilizar de 

objetos para desferir golpes, cuspir, amarrar, apedrejar e, em casos em que a polícia 

não chega a tempo de resgatar a vítima com vida, o corpo pode ser esquartejado, 

queimado ou pendurado em local público como parte do ritual de aniquilação mesmo 

após sua morte. Isso porque:  

Trata-se de impor ao criminoso expiação e suplício reais ou, no caso 
do que já está morto, expiação e suplício simbólicos, como é próprio 
dos ritos de vingança e sacrifício. E, além disso, eliminá-lo 
simbolicamente como pessoa. (MARTINS, 1996, p.20) 
 

O termo linchamento originou-se nos Estados Unidos, como consequência do 

ápice de sua prática durante a Revolução Americana, como explica a autora Danielle 

Rodrigues Oliveira em seu trabalho intitulado Quando pessoas de bem matam: um 

estudo sociológico sobre os linchamentos (2010): 

Atribui-se o nome “linchamento” ao coronel Charles Lynch, da 
Virgínia, líder de uma organização privada que visava punir 
criminosos e legalistas, durante a Revolução Americana. A “lei de 
Lynch” que era praticada por ele deu origem à palavra em 1837, 
designando o desencadeamento do ódio racial contra os índios e 
negros perseguidos pelos “comitês de vigilância” que deram origem a 
organização Ku Klux Klan. (OLIVEIRA, 2010, p. 2) 

O coronel Charles Lynch detinha o poder de julgar, condenar e matar os que 

praticassem crimes dentro daquele espaço (JUSBRASIL, 2014)18.  A popularização 

da Lei de Lynch dá origem a palavra linchamento, a partir do verbo em inglês to 

lynch19, que foi traduzido para o português como “linchar”; porém, a designação ao 

ato como “linchamento” só começa a ser utilizado no Brasil anos depois. Os 

linchamentos praticados nos Estados Unidos correspondiam, em grande número, a 

motivações de teor racial, ou seja, acometiam a população negra. Na região Sul, por 

exemplo, uma parcela da população, composta por pessoas brancas, limitava 

legalmente o que as pessoas negras poderiam ou não fazer, onde poderiam andar e 

com quem poderiam conviver. Em As condições do estudo sociológico dos 

linchamentos no Brasil, MARTINS (1995) realiza um estudo aprofundado sobre as 

                                                           
18

 Fonte: Notícia publicada em 2014 pelo perfil Espaço Vital no site jurídico JusBrasil. Disponível em: 
<https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/119656824/linchar-e-a-lei-de-lynch> Acesso em: 04 de 
julho de 2020. 
 
19

 Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lynch. >. Acesso em: 04 de 
julho de 2020. 

 

https://espaco-vital.jusbrasil.com.br/noticias/119656824/linchar-e-a-lei-de-lynch
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/lynch
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particularidades do linchamento praticado nos EUA como base para o entendimento 

sociológico da prática no Brasil. Como aponta um importante trecho da obra 

supracitada: 

Os linchamentos no Sul parecem indicar uma tentativa dos brancos, 
alcançados pela decadência, de preservar as linhas de casta e seus 
privilégios mesmo onde e quando eles já não tinham mais sentido 
nem viabilidade econômica, impondo predominantemente aos negros 
a inferioridade e a sujeição por meio do terror da violência privada. 
(MARTINS, 1995, p. 297) 

Não é possível traçar com total assertividade uma lista de motivações que 

levam ao ato de linchar, pois é importante levar em consideração que cada 

linchamento tem sua excepcionalidade. Porém, as que estão sendo aqui 

apresentadas possuem certo grau de recorrência, como pode ser observado no 

estudo das bibliografias que compuseram o enredo desta pesquisa. Apesar de nos 

dias atuais os linchamentos não terem as suas motivações marcadas unicamente 

pela questão do racismo “[...] a prontidão para linchar um negro é, na maioria dos 

casos, maior do que para linchar um branco que tenha cometido o mesmo delito.” 

(MARTINS, 1996, p.12). Em relação aos casos cometidos no Brasil, o autor mostra 

que seus indícios também foram marcados pela cor da pele:  

O mais antigo de que tenho notícia é o de Antônio Tamandaré, em 
1585, em Salvador, Bahia, índio que liderava um movimento 
messiânico que encontrara grande número de adeptos entre os 
brancos, inclusive brancos ricos. Os próprios índios seus seguidores 
queimaram-lhe o templo, prenderam-no, maltrataram-no, cortaram-
lhe a língua e o estrangularam (cf. Vainfas,1995, p. 219 ss.). Um 
comportamento completamente estranho às tradições tribais e 
claramente referido a uma cultura punitiva branca, católica e 
inquisitorial, de acordo com a concepção de castigo e os valores da 
época. (MARTINS, 1996, p.12).  
 

Dando ênfase ao contexto brasileiro, uma das particularidades de seus casos 

está na ocorrência pouca de uma grande multidão anônima que testemunhou um 

caso. Como explica o autor, seria melhor considerar as multidões como “fechadas, 

localistas e corporativas, geralmente hostis aos estranhos, entre os quais, aliás, 

encontram vítimas para os linchamentos que praticam.” (MARTINS, 1996, p. 17). As 

questões estão muito ligadas ao âmbito das emoções, já que uma causa comum de 

linchamento no Brasil, segundo o autor, remete à proximidade entre os linchadores e 

o indivíduo que foi vítima do linchado. Por isso, é preciso ter o cuidado de não 
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remeter o termo multidão a todo tempo à questão do número de pessoas, mas sim 

pelas características de sua mobilização e participação nos atos de linchar 

(MARTINS, 1996). 

O autor disserta ainda sobre a ideia de que os linchamentos praticados em 

tempos avançados e democráticos no Brasil têm sua causalidade ligada à descrença 

da população em relação à justiça e a polícia, que emergiu no período da Ditadura 

Militar20:  

Nos linchamentos é possível “ler” a interpretação prática, para o 
homem comum, de que as instituições não retornaram ao seu leito 
natural, que é o do serviço ao cidadão e não prioritariamente ao 
próprio Estado. A função da polícia, sabemos todos, não é a de 
prestar um serviço a si mesma, como em grande parte acontecia 
durante a ditadura.” (MARTINS, 1996, p. 15) 

Essa descrença em relação à justiça encontra-se presente, além de em 

outras tipologias de crime, na execução privada do indivíduo que pratica um crime 

hediondo. Crime que possui uma penalidade mais rígida, pois é inafiançável, 

insuscetível de graça e fere a dignidade humana e os valores morais. São exemplos 

de crimes hediondos o homicídio, o estupro e a corrupção. Em casos de linchamento 

relacionados a esse tipo de transgressão, acredita-se que o processo legal não é 

capaz de punir o desviante de maneira proporcional ao crime que comeu. Nesses 

casos, há ainda a caracterização do transgressor como “monstro”. A figura da 

monstruosidade dada a um ser humano está ligada a ideia de que alguém com 

valores morais e sentimento de compaixão intrínseco não seria capaz de cometer tal 

conduta. Isso faz com que o linchado perca seu direito ao devido trâmite legal, 

restando para ele o incontestável julgamento da massa. Como aponta MARTINS 

(1996): 

Estamos em face de rituais de exclusão ou desincorporação e 
dessocialização de pessoas que, pelo crime cometido, revelaram-se 
incompatíveis com o gênero humano, como se tivessem exposto, por 
meio dele, que nelas prevalece a condição de não-humanas. Por 

                                                           
20

 “A Ditadura Militar é como chamamos o período em que os governos militares estiveram à frente do 
Brasil, entre 1964 e 1985. O período da Ditadura Militar foi um dos mais tensos da história brasileira e 
ficou marcado pela falta de liberdade, pelo uso de tortura contra os opositores políticos e pela prática 
de terrorismo de Estado.” Fonte: site História do Mundo. Disponível em: 
<https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ditadura-militar-no-brasil.htm> Acesso 
em: 15 de julho de 2020. 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/ditadura-militar-no-brasil.htm
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isso, são suprimidos seus direitos de ampla defesa e prova. 
(MARTINS, 1996, p. 20) 

Com isso, fica implícito que por meio da violência do linchamento a população 

impõe seus valores morais e “[...] busca sempre procurar mostrar qual o modelo de 

comportamento que é admitido naquela comunidade, que não é o praticado pela 

vítima em questão.” (JÚNIOR; VELOSO, 2015, p. 3). Uma vez que já tenha sido 

suprimido o direito de defesa do acusado e logo após comprova-se que a denúncia 

que desencadeou a ação era só um boato ou uma suspeita infundada, não há mais 

como voltar atrás.   

O impulso da massa cega por justiça encontra-se em conflito com os valores 

da justiça estatal moderna e com os mecanismos próprios da resolução pública de 

litígios, como aponta SINHORETTO (2010). Diante do exposto, no capítulo seguinte 

serão abordadas as possíveis consequências legais para os linchadores virtuais e os 

efeitos na “vida real” do linchado. 
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CAPÍTULO 2 

POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES LEGAIS E CONSEQUÊNCIAS DO LINCHAMENTO 

VIRTUAL 

A internet como canal comunicacional proporciona uma distância física entre 

o emissor da mensagem e o receptor, o que acaba gerando uma sensação de 

liberdade para falar tudo àquilo que se deseja em diferentes contextos. A 

comunicação virtual permite ao usuário escolher se quer ou não mostrar seu rosto 

(por meio de imagens) e se deseja ser encontrado nos sites de redes sociais pelo 

seu verdadeiro nome. Ou seja, muitas pessoas optam pelo anonimato. Nesse 

sentido, “[...] as pessoas passaram a cometer os linchamentos virtuais em demasia 

porque encontram a facilidade em não precisar se identificar completamente, já que 

muitos utilizam até mesmo contas falsas para cometer tais atos.” (CARVALHO et al., 

2018, p.12).  

Dessa forma, a possibilidade do anonimato e a distância física encorajam 

alguns usuários a serem mais impetuosos do que seriam frente a um mesmo 

problema que ocorresse em uma interação face a face. Tal cenário os faz crer que 

não serão descobertos ou punidos em certas situações, como, por exemplo, nas 

dinâmicas dos linchamentos virtuais. Vale ressaltar, porém, que mesmo que o 

indivíduo esteja presente nos sites de redes sociais de forma anônima, as 

ferramentas de investigação da polícia podem levar a identificação do usuário caso 

necessário. Apesar de em grande parte dos casos o linchado não recorrer a 

medidas judiciais, seja pelo episódio não configurar crime ou pelo desconhecimento 

da vítima quando configura, existem leis que regulam o uso da internet e outras que 

punem transgressões sociais no mundo off-line21 e se enquadram também em 

condutas praticadas on-line. Essas leis poderão ser aplicadas nos casos de 

manifestações extremas de ódio, preconceito e incitação à violência. 

A lei 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, “[...] é 

considerada um marco regulatório e é vista pela mídia como “a constituição da 

internet”, isto porque estabelece princípios, garantias, deveres e direitos para o seu 

                                                           
21

 Off-line remete àquilo que não está conectado a um computador.  
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uso no país, bem como regulação jurídica acerca do tema.” (SOARES, 2018, p.201). 

Em seu Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 

respeito à liberdade de expressão (BRASIL, 2014) e fica estabelecido: 

I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos 
humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da 
cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a 
abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a 
defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede. (BRASIL, 
2014) 

Já no Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes 

princípios (BRASIL, 2014): 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação 
de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da 
privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - 
preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da 
estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de 
medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo 
estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes 
de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação 
da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de 
negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os 
demais princípios estabelecidos nesta Lei. (BRASIL, 2014) 

Diante do exposto, percebe-se a relevância do direito a liberdade de 

expressão no que diz respeito à legislação do uso da internet no Brasil. A liberdade 

de expressão é um importante princípio constitucional presente em Estados 

democráticos e, nesse ponto, vale ressaltar que a Constituição Federal Brasileira de 

1988 é considerada moderna e avançada, pois, após a Ditadura Militar, os direitos 

fundamentais e sociais foram elevados ao patamar de direitos constitucionais. 

Norberto Bobbio trata dessa questão em sua obra intitulada A Era dos Direitos 

(2004). Segundo o autor, as Constituições modernas se baseiam na proteção dos 

direitos do cidadão e essa proteção depende da paz e da democracia. Os direitos 

naturais são construções históricas e podem ser vistos como sinais de progresso de 

uma sociedade. 

O princípio da liberdade de expressão no Brasil está garantido por lei e 

encontra-se principalmente no Art. 5º da Constituição Federal. O inciso IX deste 

artigo, por exemplo, deixa posto que: - é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; 
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(BRASIL, 1988). STROPPA & ROTHENBURG, no texto Liberdade de expressão e 

discurso de ódio: o conflito discursivo nas redes sociais (2015), ao tratarem do tema 

destacam: 

O reconhecimento constitucional do direito de expressão 
compreende a possibilidade de exteriorização de crenças, 
convicções, ideias, ideologias, opiniões, sentimentos e emoções, 
pelas mais diversificadas plataformas informativas hoje existentes. A 
proteção conferida pelo direito de expressão vai além do ato de 
poder pensar e alcança a possibilidade de divulgar o que se pensa, 
com o mais variado conteúdo, visto que as mensagens não podem 
ser restritas em razão das motivações políticas, econômicas ou 
filosóficas que lhes sejam subjacentes, ou em função de sua suposta 
banalidade ou relevância. (STROPPA; ROTHENBURG, 2015, p. 3) 
 

Falar em impor limites ao direito de se expressar causa espanto e no Brasil 

isso se deve principalmente ao peso histórico da censura instaurada no período da 

ditadura. A censura foi um mecanismo utilizado durante o regime para frear a 

circulação de mensagens e informações que fossem de oposição aos interesses 

daqueles que estavam no poder. A liberdade de expor pensamentos, ideias e 

discordâncias frente a um contexto específico é uma importante forma de se exercer 

a cidadania. Contudo, a fim de se justificarem, os linchadores virtuais alegam que 

seus discursos não configuram uma violência, mas sim uma opinião e que a mesma 

não pode ser suprimida devido ao direito de liberdade de expressão.  Como aponta 

SOARES (2018): “[...] embora existam a liberdade de expressão e opinião, não se 

pode admitir que isto afetasse a vida privada, imagem e honra de outrem, que são 

considerados invioláveis.” (SOARES, 2018, p. 201). Dessa forma, exercitar o direito 

supracitado com responsabilidade requer conhecer aos demais preceitos 

encontrados na Constituição.  Segundo STROPPA & ROTHENBURG (2015): 

A própria Constituição, ao tratar generosamente do direito de 
expressão, explicitou que não haverá restrições, mas que haverá de 
ser “observado o disposto nesta Constituição”, ou seja, só os demais 
direitos fundamentais e bens constitucionais servem como restrição. 
(STROPPA; ROTHENBURG, 2015, p. 3). 

Os incisos IV e X do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira estabelecem, 

respectivamente, a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação (BRASIL, 1988). Tomando como base o inciso IV, os usuários que se 
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apresentam de forma anônima, quando identificados por meio de investigações 

policiais, ao alegarem estar exercendo sua liberdade de expressão, podem ser 

questionados quanto à validade dessa forma de defesa. Já no caso do inciso X, fica 

evidente que caso sejam provados que determinada conduta ocasionou prejuízos à 

vida íntima do lesado, se utilizado o mesmo mecanismo de defesa citado 

anteriormente, cabe analisar também sua validade.  

Este último ponto permite uma nova reflexão acerca de outro direito 

fundamental: a dignidade da pessoa humana. Princípio protegido por lei, presente no 

Art. 1º inciso II da Constituição Federal de 1988, corresponde a um valor moral 

inerente à pessoa; esse princípio é atribuído a todo ser humano a partir de seu 

nascimento. Como aponta Luis Roberto Barroso na obra A Dignidade da Pessoa 

Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos 

Mínimos e Critérios de Aplicação (2010): 

A dignidade da pessoa humana, na sua acepção contemporânea, 

tem origem religiosa, bíblica: o homem feito à imagem e semelhança 

de Deus. Com o Iluminismo e a centralidade do homem, ela migra 

para a filosofia, tendo por fundamento a razão, a capacidade de 

valoração moral e autodeterminação do indivíduo. Ao longo do 

século XX, ela se torna um objetivo político, um fim a ser buscado 

pelo Estado e pela sociedade. (BARROSO, 2010, p.4) 

Já o Art. 11, inciso I da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(CADH)22, do ano de 1969, estabelece que toda pessoa tem direito ao respeito de 

sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Esse respeito cabe tanto ao 

Estado quanto aos demais membros da sociedade. A partir disso, é possível 

perceber a existência de uma linha tênue entre expor uma opinião e ferir a dignidade 

de alguém na internet. Seguindo essa linha de raciocínio, vale destacar um 

importante trecho da obra de CUNHA & SANTOS (2014): 

Nota-se que nos casos em que existe o debate entre direitos 
fundamentais é necessário que apreciemos com determinada 
cautela, evidente que a incitação ao ódio deve ser coagida, no 
entanto, necessário ressaltar que a liberdade de expressão não pode 
ser suprimida. De maneira que é importante buscar um equilíbrio 

                                                           
22

 Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm> Acesso 
em: 17 de julho de 2020. 

 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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entre a liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana. 
(CUNHA & SANTOS, 2014, p. 18). 
 

Como abordado no capítulo anterior, o linchamento virtual não se encontra 

tipificado na legislação brasileira, porém ele pode ser tratado como propagação de 

discurso de ódio munido de incitação à violência e podem ser tipificados, entre 

outros, como crimes contra a honra (injúria, calúnia, difamação). O discurso de ódio, 

termo que também é utilizado por alguns autores em sua tradução para o inglês hate 

speech, consiste em um tipo de violência verbal pautada na discriminação e na 

ofensa. É uma forma de violência simbólica que fere o princípio da dignidade 

humana, supracitado. Daniel Sarmento em seu trabalho intitulado A liberdade de 

expressão e o problema do “hate speech” (2006), o define da seguinte forma: “[...] 

manifestações de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, 

motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou 

mental e orientação sexual, dentre outros fatores” (SARMENTO, 2006, p.2).  

Em alguns casos de linchamentos virtuais, usuários demonstram vontade de 

agredir fisicamente ou que alguém agrida seu alvo, sob a justificativa de estarem 

sentindo ódio. Percebe-se que as mensagens proferidas estão imbuídas de ímpeto 

para aplicar justiça com as próprias mãos, isso porque, como aponta CUNHA & 

SANTOS (2014) “Incitar à violência e estimular a prática de crimes são elementos 

constitutivos do chamado discurso do ódio” (CUNHA & SANTOS, 2014, p. 15). O Art. 

286 do Código Penal brasileiro estabelece a incitação da violência como crime, sob 

pena de detenção de três a seis meses ou pagamento de multa (BRASIL, 

DECRETO-LEI Nº 2.848, 1940). 

A utilização da expressão “linchamento virtual”, como apontado no capítulo 

anterior, muito se deve a sua similaridade com a prática do linchamento físico e pela 

possibilidade da incitação a violência física dos discursos ultrapassar a esfera virtual 

e findar em ataques físicos coletivos. No dia 03 de maio de 2014, Fabiane Maria de 

Jesus foi espancada até a morte na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, após 

ser associada ao retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças que as 

levava para a realização de magia negra. Esse fato viralizou em uma página do site 

de redes sociais Facebook. A informação, no entanto, tratava-se de um boato que 

iniciou um linchamento on-line e teve fim no “justiçamento” popular equivocado de 
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uma inocente23. Nesse caso, além da possibilidade de penalização por crimes contra 

a vida, como lesão corporal24 e homicídio25 contra aqueles que agrediram 

fisicamente a vítima, o administrador da página que postou o boato e os usuários 

que o compartilharam e incitaram a violência cometida também podem ser 

penalizados, por exemplo, por incitação a violência e discurso de ódio. 

Quando os discursos apontam para questões de cunho racial, de etnia, 

gênero, orientação sexual, deficiência física; e quando são viralizadas informações 

falsas ou que atentem contra a reputação e honra de um indivíduo, as implicações 

legais ao usuário que praticou o ato podem corresponder aos chamados crimes 

contra a honra. O significado da palavra honra é segundo, o Dicionário Online da 

Língua Portuguesa26 (criado e mantido pela empresa 7Graus), “o princípio de 

conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto; cujas qualidades são consideradas 

virtuosas”. Na doutrina do direito, a honra é dividida em subjetiva e objetiva. A honra 

subjetiva trata do próprio juízo valorativo que a pessoa faz de si mesmo, enquanto a 

objetiva diz respeito à reputação que a coletividade dedica a alguém (DANTAS, 

2012). E, como citado anteriormente, o inciso X do artigo 5º da Constituição 

assegura, entre outras coisas, a inviolabilidade da honra.  Nesse sentido, alguns 

discursos de ódio proferidos atentam contra honra e, com isso, os agressores 

virtuais podem estar cometendo uma ou mais das três tipologias de crime: calúnia 

(Art. 138), difamação (Art. 139) e injúria (Art. 140).   

                                                           
23

 Fonte: página on-line do portal de notícias da Globo (G1). Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-
enterrada-nao-vou-aguentar.html>. Acesso em: 20 de julho de 2020. 
 
24

 Lesão corporal. Art. 129 do Código Penal Brasileiro. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 
outrem. (BRASIL, DECRETO-LEI Nº 2.848, 1940. Grifos do autor). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 20 de julho de 
2020. 
 
25

 Homicídio simples. Art. 121 do Código Penal Brasileiro. Matar alguém. (BRASIL, DECRETO-LEI 
Nº 2.848, 1940. Grifos do autor). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 20 de julho de 2020. 
 
26

 “O Dicio é o maior e mais completo dicionário on-line de português contemporâneo, nele você pode 
encontrar uma infinidade de palavras definidas, além do significado, classificação gramatical, 
etimologia, sinônimos e antônimos, sendo possível consultar, ainda, outras informações relevantes, 
como a separação silábica, os plurais e os femininos, as rimas e os anagramas, além de exemplos e 
de citações.” Fonte: site do Dicio. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sobre.html> Acesso em 
19 de julho de 2020. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
https://www.dicio.com.br/sobre.html
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No Código Penal Brasileiro, Capítulo V, os artigos 138, 139 e 140 conceituam 

as três tipologias de crime e as penaliza da seguinte forma:  

Calúnia: Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato 
definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 
imputação, a propala ou divulga. § 2º - É punível a calúnia contra os 
mortos. Exceção da verdade: § 3º - Admite-se a prova da verdade, 
salvo: I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o 
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é 
imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 141; III - 
se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi 
absolvido por sentença irrecorrível. Difamação: Art. 139 - Difamar 
alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - 
detenção, de três meses a um ano, e multa. Exceção da verdade 
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o 
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de 
suas funções. Injúria: Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou 
multa.  § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o 
ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no 
caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.  § 2º - Se a 
injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou 
pelo meio empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de 
três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à 
violência.§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos 
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de 
pessoa idosa ou portadora de deficiência:        (Redação dada pela 
Lei nº 10.741, de 2003) Pena - reclusão de um a três anos e 
multa.        (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997). (BRASIL, 
DECRETO-LEI Nº 2.848, 1940. Grifos do autor). 

Em síntese, nos casos de linchamento virtual em que são perpetrados 

discursos de ódio caracterizados de liberdade de expressão, a honra e a dignidade 

da pessoa humana podem ser lesionadas e conferir argumento legal para devida 

punição. A calúnia, como vista no capítulo V do Código Penal, referenciado, é o ato 

de acusar um indivíduo e colocá-lo publicamente na categoria de criminoso. A 

difamação consiste na desonra e descrédito por meio da disseminação de uma falsa 

informação. Ambas ferem a honra objetiva do cidadão. O crime de injúria, por sua 

vez, é cometido por meio de xingamentos que constroem uma imagem negativa da 

vítima. Ele fere, ao contrário das outras duas tipificações, a honra subjetiva do 

cidadão. As repostas legais para as narrativas coléricas dos usuários dos sites de 

redes sociais on-line são importantes, porém, há de ter cuidado ao enquadra-las 

desta maneira, como demonstra STROPPA & ROTHENBURG (2015): 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
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A valoração e a proscrição de mensagens sob a argumentação de 
que seja discurso de ódio não pode ser banalizada e alargada sob o 
jugo “do politicamente correto” e, assim, somente as manifestações 
explícitas e que tenham aptidão para ocasionar atitudes e práticas 
discriminatórias estão fora do âmbito de proteção do direito de 
expressão. (STROPPA; ROTHENBURG, 2015, p.13). 

 

Os discursos de ódio que compõem o linchamento virtual, além de, nos casos 

mais extremos, corresponderem a transgressões penais, também cumprem papel de 

reprodutores de preconceitos já enraizados na sociedade; através de humilhações e 

xingamentos de cunho racista, sexista, homofóbico; e, também, de discursos 

ofensivos contra pessoas com deficiência e a psicofobia27 Nesse contexto, os 

linchadores “[...] sem levarem em conta o grande alcance desse meio 

computacional, ao incitarem a violência, também poderão ocasionar danos 

concretos à vítima.” (MACEDO, 2016, p. 100). Entre eles estão o desenvolvimento 

ou a piora de transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão; a demissão e a 

quebra de contratos, problemas com a família e o medo das mensagens 

desencadearem em linchamento físico. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que, além da ameaça a vida 

proporcionada pelo linchamento físico, há também o risco de cometimento de 

violência autodirigida28. O linchado pode se sentir culpado pelos seus atos, 

humilhado pela massa e não enxergar uma boa forma de sair da situação em que se 

encontra. Em alguns casos, é de conhecimento público que a vítima possui 

transtornos mentais, porém, mesmo com o acesso a essa informação, os usuários 

continuam a praticar violência simbólica contra ela. Esse foi o caso da influenciadora 

digital29 Alinne Araújo. Alinne expôs em seu perfil do aplicativo Instagram, como 

forma de desabafo, o fim de seu noivado as vésperas do casamento. Seu histórico 
                                                           
27

 Corresponde ao preconceito contra indivíduos que possuem algum tipo de transtornou ou doença 
mental. 
 
28

 Violência autodirigida é a classificação utilizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para 
se referir ao suicídio. Disponível em: <https://www.cevs.rs.gov.br/tipologia-da-violencia> Acesso em 
20 de julho de 2020 
 
29

 “Digital influencer (ou, traduzindo literalmente, influenciadores digitais), basicamente, é a pessoa 
que detém o poder de influência em um determinado grupo de pessoas. Esses profissionais das 
redes sociais impactam centenas e até milhares de seguidores, todos os dias, com o seu estilo de 
vida, opiniões e hábitos.” Fonte: matéria publicada na página on-line “Canal Tech”. Disponível em: < 
https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-
redes-162554/>. Acesso em: 20 de julho de 2020. 

 

https://www.cevs.rs.gov.br/tipologia-da-violencia
https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-redes-162554/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-redes-162554/
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de depressão era de conhecimento daqueles que a acompanhavam. Porém, após as 

postagens, a influenciadora começou a receber uma grande quantidade de críticas 

vindas de outros usuários da plataforma, que alegavam que a vítima estava se 

aproveitando da situação delicada pela qual estava passando para se promover nas 

redes. Após outro desabafo, dessa vez em relação aos julgamentos que estava 

recebendo, Alinne cometeu suicídio30. 

Após a construção textual dos dois capítulos anteriores, que tiveram como 

método a utilização de referenciais teóricos para embasar os argumentos aqui 

analisados, o próximo capítulo irá retratar três diferentes casos de linchamento 

virtual que ocorreram nos sites de redes sociais Instagram, Twitter e Facebook. Para 

tal, realizei uma formulação etnográfica virtual. No artigo Etnografia: saberes e 

práticas (2008), as autoras Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert 

destacam que: 

Vale ressaltar que uma das últimas fronteiras, hoje, é a produção de 
novas escritas etnográficas com base no contexto enunciativo que 
constituem as novas textualidades eletrônicas e digitais. Uma 
antropologia do cyberspace ou no cyberspace é hoje uma das formas 
possíveis de expressão do trabalho de campo em Antropologia 
através do uso do método etnográfico clássico em ambientes virtuais, 
o que tem gerado uma reflexão cada vez maior em torno do processo 
de desterritoralização da representação etnográfica e a 
desmaterialização do texto etnográfico no âmbito das ciências 
sociais. (ROCHA; ECKERT, 2008, p.18. Grifos do autor). 

 

É importante ressaltar que, como citado inicialmente neste capítulo, as 

condutas extremas de manifestação de ódio, preconceito e incitação à violência no 

ambiente virtual são passíveis de punição pela lei. Entretanto nem todos os 

linchamentos virtuais são desse tipo; apontar as implicações legais não será o 

objetivo principal da análise dos casos relatados nessa etnografia. Porém, como 

será possível perceber, serão retratadas as motivações iniciais, os discursos dos 

linchadores e, por fim, os impactos negativos do linchamento virtual na vida do 

linchado. 

 

                                                           
30

 Fonte: página on-line do jornal Estadão. Disponível em: 
<https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-noivo-terminar-com-
ela-na-vespera-do-casamento,70002924093>. Acesso em: 20 de julho de 2020. 
 

https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-noivo-terminar-com-ela-na-vespera-do-casamento,70002924093
https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-noivo-terminar-com-ela-na-vespera-do-casamento,70002924093
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CAPÍTULO 3 

UMA ANÁLISE ETNOGRÁFICA DO CONFLITO  

A seguir serão abordadas três ocorrências atuais de linchamento virtual que 

se manifestaram nos sites de rede social Twitter, Instagram e Facebook no decorrer 

do ano de 2020. Os casos referem-se aos linchamentos virtuais sofridos pelos 

influenciadores digitais Gabriela Pugliesi, Felipe Neto e Byron Reckful. O fenômeno, 

como será possível perceber, possui características distintas em cada um dos 

casos, uma vez que as causas que motivaram os linchadores e os impactos gerados 

na vida dos linchados não foram os mesmos. Porém, ao observá-los, me chamou 

atenção a existência de pontos em comum: discursos imbuídos de xingamentos, de 

ódio e de intolerância compõem o enredo de todos eles.  

3.1. Caso Gabriela Pugliesi 

Inicialmente será abordado o linchamento virtual sofrido pela influenciadora 

digital do ramo de exercícios físicos e estilo de vida saudável, Gabriela Pugliesi. A 

influenciadora digital de 34 anos reside em São Paulo, porém é natural da Bahia. 

Pugliesi utiliza a plataforma de rede social Instagram31 para registrar momentos de 

sua vida e também como instrumento de trabalho, por meio de contratos de ações 

publicitárias com grandes marcas para divulgação de produtos e serviços. Em seu 

perfil seguido por mais de quatro milhões de usuários, a referência fitness32 dá dicas 

de como alcançar uma boa forma, saúde, alimentação saudável e de como manter 

uma vida espiritualmente positiva. A influenciadora também possui um canal no 

Youtube com cerca de 700 mil inscritos, intitulado “Vendi meu sofá, com Gabriela 

Pugliesi”33. Os vídeos do canal são compostos por entrevistas com convidados, a 

rotina da influenciadora e conteúdo fitness. 

                                                           
31

 Perfil da influenciadora Gabriela Pugliesi no Instagram disponível em: < 
https://www.instagram.com/gabrielapugliesi/>. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
 
32

 A palavra em inglês fitness, em sua tradução para o português, designa o ato de praticar atividade 
física, fazer ginástica e estar em boa forma física. 
 
33

 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCpk58NDdaKdX0QiiA2e79tg>. Acesso em: 20 
de agosto de 2020 

https://www.instagram.com/gabrielapugliesi/
https://www.youtube.com/channel/UCpk58NDdaKdX0QiiA2e79tg
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Diante da pandemia da COVID-1934, doença causada pelo novo coronavírus, 

Pugliesi foi uma das primeiras figuras públicas brasileiras a ser contaminada em 

março de 2020. Apesar disso, no dia 25 de abril de 2020, já recuperada da doença, 

realizou uma festa em sua residência para reunir amigos que não via há muito 

tempo, quebrando os protocolos e orientações de isolamento social das autoridades 

de saúde. A informação tornou-se pública por meio do próprio perfil da 

influenciadora e de seus convidados no Instagram. Pugliesi divulgou uma série de 

vídeos de sua festa privada, e o mais polêmico deles repercutiu levando ao estopim 

que culminou no linchamento virtual. No vídeo, a referência em vida saudável — 

tanto física quanto emocional e espiritual — profere a seguinte frase: “F***-se a 

vida”. Com a viralização do vídeo deu-se início ao linchamento virtual. A conduta de 

Pugliesi causou revolta em meio aos usuários e o nome da influenciadora digital se 

tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.  

Figura 2 — Tweets de usuários do site de rede social Twitter incentivando o xingamento, ódio e a 

violência contra a influenciadora digital Gabriela Pugliesi. 

 

Fonte: print screen, elaborados pela autora da presente pesquisa, de tweets encontrados na aba 
“Busca do Twitter” ao pesquisar pelo nome “Gabriela Pugliesi”. 
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 “A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta 
um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser 
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.” Fonte: matéria publicada pelo site do 
Ministério da Saúde. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>. Acesso em: 
19 de agosto de 2020 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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O ataque direto ocorreu no perfil da linchada no Instagram. Os usuários 

deixaram mensagens contendo xingamentos, críticas e até mesmo ameaças nos 

comentários de diversas fotos postadas pela influenciadora antes do ocorrido. Em 

algumas postagens, Pugliesi chegou a excluir comentários e limitar35 quais usuários 

poderiam fazê-los, devido ao ataque. 

Figura 3: Linchamento virtual realizado por usuários do site Instagram em uma foto do perfil 

de Gabriela Pugliesi 

 

Fonte: print screen, elaborados pela autora da presente pesquisa, de comentários realizados 

em postagem de Gabriela Pugliesi no site de redes sociais Instagram
36

.  

                                                           
35

 No ano de 2017 a plataforma Instagram anunciou uma nova atualização que, caso o perfil seja 
público, permite ao usuário escolher quem ele quer que comente em suas publicações. A 
possibilidade de limitar os comentários, segundo o Instagram, tem por objetivo diminuir os casos de 
assédio e de uso de palavras impróprias nos perfis da rede social on-line. Disponível em: 
<https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-agora-permite-moderar-comentarios-em-fotos-
101032/>. Acesso em: 12 de agosto de 2020. 
 
36

 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B-xAduMhjSF/> Acesso em: 19 de agosto de 2020. 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-agora-permite-moderar-comentarios-em-fotos-101032/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/instagram-agora-permite-moderar-comentarios-em-fotos-101032/
https://www.instagram.com/p/B-xAduMhjSF/
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Após receber grande quantidade de comentários de reprovação e ódio, 

Pugliesi publicou um vídeo pedindo desculpas e afirmou estar arrependida. Porém, 

os usuários continuaram a praticar o linchamento, o que levou a influenciadora a 

desativar sua conta no Instagram no dia 27 de abril de 2020. Com a conta 

desativada, cessa os comentários e a perda excessiva de seguidores em seu perfil. 

A partir desse momento, é possível perceber os impactos na vida da linchada. 

Como exposto em um comentário presente na imagem anterior, os 

linchadores mencionaram empresas as quais a vítima do linchamento virtual tinha 

contratos de trabalho e cobraram o posicionamento das mesmas. Estima-se que 

Pugliesi possa ter tido um prejuízo de três milhões de reais com quebras de 

contratos publicitários37. Os contratantes justificaram suas ações dizendo que não 

concordavam e compactuavam com a conduta e que, por isso, suas empresas não 

mais teriam ligação com a influenciadora. Além disso, as redes sociais on-line do 

marido da linchada, o também influenciador digital Erasmo Viana, se tornaram alvos 

de ataques. Uma divulgação feita por ele em seu perfil do Instagram, referente a um 

projeto social para profissionais de saúde que se expõem diariamente ao novo 

coronavírus, foi considerada por alguns usuários como um ato oportunista, pois na 

visão deles era apenas uma tentativa de melhorar a imagem depreciada da 

influenciadora e do casal38. 

Após quase três meses de conta desativada, Gabriela Pugliesi retornou ao 

Instagram no dia 20 de julho de 2020 e publicou um novo vídeo39 de desculpas. 

Nesse momento, a influenciadora discorre sobre os aprendizados que teria extraído 

do linchamento que sofreu e que a teriam feito mudar. Um importante trecho me 

despertou atenção e merece ser destacado: Pugliesi afirma que “a galera do 

linchamento e do cancelamento de pessoas” a ajudaram a se tornar uma pessoa 

                                                                                                                                                                                     
 
37

 Fonte: Matéria publicada pelo portal F5 do jornal on-line Folha de São Paulo. Disponível em: 
<https://f5.folha.uol.com.br/amp/celebridades/2020/05/gabriela-pugliesi-pode-ter-tido-prejuizo-de-r-3-
milhoes-ao-dar-festa-em-
quarentena.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impres
sion=true> Acesso em: 03 de agosto de 2020. 
 
38

 Fonte: Matéria publicada pelo portal on-line da Revista Quem. Disponível em: 
<https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/05/marido-de-gabriela-pugliesi-responde-
acusacao-de-usar-projeto-na-pandemia-para-melhor-imagem-pense-como-quiser.html> Acesso em: 
03 de agosto de 2020. 
 
39

 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CC4LErsBr8M/> Acesso em: 19 de agosto de 2020 

https://f5.folha.uol.com.br/amp/celebridades/2020/05/gabriela-pugliesi-pode-ter-tido-prejuizo-de-r-3-milhoes-ao-dar-festa-em-quarentena.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://f5.folha.uol.com.br/amp/celebridades/2020/05/gabriela-pugliesi-pode-ter-tido-prejuizo-de-r-3-milhoes-ao-dar-festa-em-quarentena.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://f5.folha.uol.com.br/amp/celebridades/2020/05/gabriela-pugliesi-pode-ter-tido-prejuizo-de-r-3-milhoes-ao-dar-festa-em-quarentena.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://f5.folha.uol.com.br/amp/celebridades/2020/05/gabriela-pugliesi-pode-ter-tido-prejuizo-de-r-3-milhoes-ao-dar-festa-em-quarentena.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/05/marido-de-gabriela-pugliesi-responde-acusacao-de-usar-projeto-na-pandemia-para-melhor-imagem-pense-como-quiser.html
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/05/marido-de-gabriela-pugliesi-responde-acusacao-de-usar-projeto-na-pandemia-para-melhor-imagem-pense-como-quiser.html
https://www.instagram.com/p/CC4LErsBr8M/
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melhor. Entretanto, mesmo se mostrando arrependida pelos seus atos, as respostas 

ao vídeo ainda continham críticas e julgamentos contra a imagem de Gabriela 

Pugliesi. À medida que novos assuntos não relacionados com o episódio que levou 

ao fenômeno do linchamento virtual foram sendo abordados nas postagens 

seguintes da influenciadora, os comentários negativos começaram a diminuir 

gradualmente. O linchamento virtual de Gabriela Pugliesi representa os casos em 

que os linchadores foram motivados por condutas consideradas por eles como 

irresponsáveis e insensíveis por parte da linchada.  

No próximo caso, as motivações estão ligadas a outro fenômeno recorrente 

nas redes sociais on-line: as fake news. Como aponta o autor Holdamir M. Gomes 

em seu trabalho intitulado Fake News: (Des)Construção Democrática? (2019) 

“Mesmo com etimologias diferentes, os dois termos: boato e fake news, designam 

uma conduta comum: o compartilhamento de informação falsa, a manipulação 

maldosa de fatos, de dados e de informações.” (GOMES, 2019, p.3). Além disso, 

trata-se de um exemplo de linchamento virtual que pode ter implicações legais. 

3.2. Caso Felipe Neto 

Felipe Neto Rodrigues Vieira é youtuber40, empresário e ator brasileiro. Aos 

32 anos, Neto possui mais de 39 milhões de inscritos em seu canal no Youtube41, 

que tem cerca de 10 bilhões de visualizações; além disso, é seguido por 12 milhões 

de usuários nos perfis do Twitter42 e Instagram43. Após analisar alguns vídeos, 

observei que as temáticas são de entretenimento como, por exemplo, opinião sobre 

jogos, curiosidades sobre famosos e desafios criados por ele. Isso justifica o fato de 

seu público ser composto, em grande maioria, por crianças e adolescentes. O 

youtuber, recentemente, vem sofrendo diversos ataques devido à viralização de 

informações falsas sobre ele nos mais diversos sites de redes sociais. 

                                                           
40

 Usuário que utiliza o site de compartilhamento de vídeos Youtube para criar conteúdos e, até 
mesmo, como ferramenta de trabalho. 
 
41

 Link de acesso ao canal do Youtube de Felipe Neto disponível em: < 
https://www.youtube.com/felipeneto>. Acesso em: 20 de agosto de 2020.  
 
42

 Perfil do Twitter de Felipe Neto disponível em:< https://twitter.com/felipeneto>. Acesso em 20 de 
agosto de 2020. 
 
43

 Perfil do Instagram de Felipe Neto disponível em: < https://www.instagram.com/felipeneto/>. 
Acesso em: 20 de agosto de 2020.  

https://www.youtube.com/felipeneto
https://twitter.com/felipeneto
https://www.instagram.com/felipeneto/
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Contudo, nos períodos pré e pós-eleições presidenciais de 2018, que elegeu 

o presidente Jair Bolsonaro, Felipe Neto utilizou seus meios de comunicação virtual 

e sua popularidade na internet para compartilhar argumentos de oposição ao atual 

governo. Desde então, tornou-se alvo das chamadas fake news. O youtuber em 

entrevista ao jornal Folha de São Paulo44 aponta para existência de grupos virtuais 

em aplicativos de mensagens instantâneas, como o Whatsapp e o Telegram, que 

constroem e coordenam a divulgação de informações falsas com o intuito de 

descredibilizar a oposição e valorizar os apoiadores e o próprio governo. 

Nesse contexto, Neto tem sido acusado por usuários das redes sociais on-line 

de pedofilia. A pedofilia é uma patologia sexual presente em um adulto que se sente 

sexualmente atraído por uma criança ou um adolescente. De um ponto de vista 

jurídico “a pedofilia é comumente conceituada como o abuso sexual de crianças e 

adolescentes, ensejando inúmeros crimes previstos tanto no ECA, quanto no CP.” 

(COUTO, 2015). A sigla “ECA” corresponde ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente e “CP” corresponde ao Código Penal. No caso do empresário, estão 

sendo divulgadas montagens45 que mostram o perfil de Felipe Neto no Twitter 

fazendo publicações como “A culpa da pedofilia é dessas crianças gostosas”46 e 

“Criança é que nem doce, eu como escondido”47. 

Em decorrência da viralização das fake news, alguns usuários passaram a 

desferir mensagens de ódio e acusações contra Felipe Neto nos sites de redes 

sociais, principalmente no Twitter e no Facebook. A partir disso, foi possível 

observar a prática do linchamento virtual. No dia 28 de julho de 2020 a hashtag 

#TodosContraFelipeNeto chegou ao topo da lista dos Trending Topics48do Twitter. 

                                                           
44

 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/06/felipe-neto-diz-que-gabinete-do-
odio-tem-inteligencia-de-uma-geladeira-frost-free.shtml> Acesso em: 05 de agosto de 2020 
 
45

 Ambas as montagens podem ser encontradas ao realizar uma busca pela frase no próprio site do 
Twitter. 
 
46

 Montagem 1: Disponível em: <https://twitter.com/agencialupa/status/1265379313853108230> 
Acesso em 05 de agosto de 2020. 
 
47

 Montagem 2: <https://twitter.com/aosfatos/status/1288233254672375810> Acesso em: 05 de 
agosto de 2020. 

 
48

 Ferramenta do Twitter que seleciona e lista os assuntos mais comentados no site em determinado 

período de tempo.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984038/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/06/felipe-neto-diz-que-gabinete-do-odio-tem-inteligencia-de-uma-geladeira-frost-free.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/06/felipe-neto-diz-que-gabinete-do-odio-tem-inteligencia-de-uma-geladeira-frost-free.shtml
https://twitter.com/agencialupa/status/1265379313853108230
https://twitter.com/aosfatos/status/1288233254672375810
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Figura 4 — Usuários compartilhando a Hashtag #TodosContraFelipeNeto no Twitter e desferindo 

mensagens de ódio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, de tweets, encontrados ao 
pesquisar pela hashtag #TodosContraFelipeNeto

49
. 

 

No dia 27 de julho de 2020, Felipe Neto fez uma publicação em seu perfil do 

Twitter mostrando as consequências do compartilhamento das fakes news. Nas 

imagens, uma usuária compartilha uma das montagens citadas anteriormente e 

inicia-se um linchamento virtual contra o youtuber nos comentários por outros 

usuários que acreditaram na informação, sem antes checá-las.  
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 Disponível em: <https://twitter.com/search?q=%23todoscontrafelipeneto&src=typed_query> Acesso 
em: 19 de agosto de 2020. 

https://twitter.com/search?q=%23todoscontrafelipeneto&src=typed_query
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Figura 5 — Publicação feita no perfil do Twitter do youtuber e empresário Felipe Neto sobre a 
veiculação de fake news contra ele. 

 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, de publicação
50

 feita no Twitter por 
Felipe Neto. 

 

Figura 6 — Primeira imagem anexada pelo youtuber no tweet retratado na figura anterior; ela mostra 
uma usuária do site de redes sociais Facebook compartilhando fake news contra Felipe Neto. 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, de publicação feita no Twitter por 
Felipe Neto.  
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 Disponível em: <https://twitter.com/felipeneto/status/1287843155962929156> Acesso em: 05 de 
agosto de 2020. 

https://twitter.com/felipeneto/status/1287843155962929156
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Figura 7 — Segunda imagem anexada pelo youtuber no tweet retratado na figura 5; nela está 
presente o linchamento virtual perpetuado nos comentários da publicação feita pela usuária do 

Facebook a respeito do empresário. 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, da publicação feita no Twitter por 
Felipe Neto.  

 

O linchamento retratado nas figuras acima traz como consequência a 

deturpação da imagem do linchado e têm potencial para que as agressões 

transpassem o virtual e afete a integridade física, como é citado pela própria vítima 

no tweet apresentado na figura 5. Os usuários, tanto aquele que compartilha quanto 

os que fazem os comentários, ao acusarem de ação pedófila e manifestarem o 

desejo de ver o youtuber preso o enquadram na categoria de criminoso. Essa 

conduta dos linchadores ultrapassa os limites da liberdade de expressão, pois fere a 

honra e a dignidade humana do indivíduo. Desse modo, praticam crime contra a 

honra e o linchamento virtual pode acarretar em implicações legais.  

Considerei pertinente, para fim de exemplificação, abordar a decisão judicial 

de um processo em que Felipe Neto abriu em fevereiro de 2020 em decorrência de 

um acontecimento similar ao apontado anteriormente nas figuras 6 e 7. No início do 

ano de 2020, Felipe Neto processou o deputado estadual Bruno Engler (PSL-MG) 
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por postar um vídeo, no dia 5 de fevereiro de 2020, em seus perfis dos sites de 

redes sociais, que continha montagens de teor sexual que associavam o autor do 

processo a informações não verídicas. A decisão judicial interlocutória dada pelo 

Magistrado de primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considera, 

entre outras coisas:  

Assim, há evidência de ofensa à honra e ao nome do autor perante o 
seu público, criando-se um factoide sem indicação de qualquer 
veracidade, expondo o demandante a situação de reprovação, 
desconforto e perda de credibilidade, o que não deve ser tolerado. 
Assim, cabe a remoção imediata dos conteúdos ofensivos, ante a 
verossimilhança dos fatos e do direito, bem como o evidente risco - 
cada vez maior a cada dia que passa - de dano, devendo-se 
conceder a tutela de urgência, de forma antecipada. (RIO DE 
JANEIRO, TJRJ, processo 0004795-04.2020.8.19.0209 RJ, 2020, 
on-line). 

Caso o vídeo não fosse removido dentro do prazo de 24 horas, seria 

imputada multa diária de cinco mil reais. Em informação fornecida ao portal de 

notícias G151, Felipe Neto afirma ainda não ter encerrado o processo, sob a 

justificativa de que o deputado e o assessor terão que responder por suas condutas 

ilícitas. Além de ter sua honra ferida nos linchamentos virtuais, os ataques saíram da 

esfera virtual e passaram para o mundo off-line. No dia 29 de julho de 2020, um 

homem se dirigiu até a entrada do condomínio onde Neto mora e, com o auxílio de 

um carro de som, desfere as seguintes provocações contra o empresário: "Cadê 

você, Felipe Neto? Venha debater comigo aqui. Nós estamos numa democracia. 

Cadê você, Felipe Neto? Cadê você, Felipe Neto? Destruidor de famílias 

brasileiras".52 Em seguida, o chama de pessoa imunda e sem escrúpulos. O carro de 

som também reproduz vozes de crianças pedindo pelo fim da ideologia de gênero. 

 Nesse sentido, vale relembrar o caso do linchamento iniciado no ambiente 

virtual de Fabiane Maria de Jesus, abordado no capítulo anterior. Fabiane foi 

linchada até a morte na cidade do Guarujá, litoral do estado de São Paulo, após ser 

associada a um retrato falado que viralizou na internet de uma suposta 

                                                           
51

 Fonte: Matéria publicada pelo site G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2020/02/19/justica-do-rj-manda-deputado-retirar-video-editado-com-montagens-de-
imagens-de-felipe-neto.ghtml> Acesso em: 06 de agosto de 2020. 
 
52

 Fonte: Portal do Holanda. Vídeo e matéria que retrata o caso disponível em: 
<https://www.portaldoholanda.com.br/apoiadores-de-bolsonaro/apoiadores-de-bolsonaro-vao-casa-
de-felipe-neto-com> Acesso em: 06 de agosto de 2020. 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/justica-do-rj-manda-deputado-retirar-video-editado-com-montagens-de-imagens-de-felipe-neto.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/justica-do-rj-manda-deputado-retirar-video-editado-com-montagens-de-imagens-de-felipe-neto.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/02/19/justica-do-rj-manda-deputado-retirar-video-editado-com-montagens-de-imagens-de-felipe-neto.ghtml
https://www.portaldoholanda.com.br/apoiadores-de-bolsonaro/apoiadores-de-bolsonaro-vao-casa-de-felipe-neto-com
https://www.portaldoholanda.com.br/apoiadores-de-bolsonaro/apoiadores-de-bolsonaro-vao-casa-de-felipe-neto-com
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sequestradora de crianças para fins de práticas de magia negra. Fabiane, no 

entanto, não era a mulher do retrato falado. Com a incitação da violência no 

linchamento virtual, a integridade física de Felipe Neto acaba correndo o risco de ser 

violada assim como foi a de Fabiane. 

3.3. Caso Byron Reckful 

Por fim, o último caso observado se findou em uma tragédia. No dia 2 de julho 

de 2020, aos 31 anos de idade, o streamer53 e jogador profissional norte-americano 

de E-sports54 Byron Daniel Bernstein, conhecido como Byron Reckful nas redes 

sociais em que mantinha, cometeu suicídio após receber diversas críticas por uma 

publicação feita em seu perfil do Twitter55, que conta com mais de 439 mil 

seguidores. Assim como o caso da influenciadora digital Alinne Araújo, citado no 

capítulo 2, o linchamento virtual foi um atenuante para um histórico de depressão a 

qual Reckful enfrentava. A publicação se tratava de um pedido de casamento a 

namorada, também jogadora profissional de E-sports, Rebecca Cho: “Eu sei que 

sempre serei um pouco louco demais... e isso é prova... mas pelo menos você 

nunca ficará entediada. Você quer casar comigo, becca?” 56 (tradução pessoal). 

Mesmo cientes do distúrbio mental a qual o streamer enfrentava seu público não o 

poupou de comentários negativos e críticas. Desse modo, o tweet de Reckful foi 

considerado constrangedor pelos usuários e motivou a prática do linchamento 

virtual. 

 

 

 

                                                           
53

 São considerados streamers os usuários que produzem conteúdo on-line em plataformas de 
streaming (Twitch, Facebook Gaming, Youtube Gaming são exemplos). Ou seja, transmitem por meio 
de lives as partidas dos jogos que estão jogando e interagem com o público. O perfil de Reckful na 
plataforma de streaming Twitch, que pode ser acessado através do link: https://www.twitch.tv/reckful, 
tem cerca de 960 mil seguidores.  
  
54

  E-Sports, ou electronic sports, são jogos eletrônicos disputados em competições virtuais a nível 
profissional. Byron Reckful era jogador profissional do jogo World of Warcraft. 
 
55

 Perfil de Byron Reckful no Twitter disponível em: <https://twitter.com/byron> Acesso em: 20 de 
agosto de 2020 
 
56

 Publicação original de Byron Reckful, em Inglês, disponível em: 
<https://twitter.com/Byron/status/1278666209421135875> Acesso em: 09 de agosto de 2020. 

https://www.twitch.tv/reckful
https://twitter.com/byron
https://twitter.com/Byron/status/1278666209421135875
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Figura 8 — Usuário do Twitter responde a publicação de Byron Reckful a respeito do pedido de 
casamento: “Isso vai ser vergonhoso”. A palavra em inglês cringe denota algo que faça estremecer de 

nojo, dor ou extrema vergonha alheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte — print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, da resposta de um usuário a 

publicação feita por Byron Reckful. 

 

Figura 9 — Usuário do Twitter responde a publicação de Byron Reckful a respeito do pedido de 

casamento: “Isso apenas soa como uma última tentativa de encontrar algo feliz para agarrar”. 

 

Fonte: print screen, elaborado pela autora da presente pesquisa, da resposta de um usuário a 

publicação feita por Byron Reckful. 
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Diante da repercussão negativa, Byron fez outra publicação, a qual dizia: 

“Não a façam sentir-se pressionada a dizer sim, estou completamente louco aqui. Eu 

não a vejo há seis meses. O motivo da postagem é: eu sei que ela é a pessoa que 

eu quero para sempre e, eu queria que ela soubesse que meu compromisso é real”57 

(tradução pessoal). E, logo em seguida diz se sentir mal por quem precisa lidar com 

sua insanidade e pede para que “Por favor, saibam que nessas situações a pessoa 

insana não se sente no controle de suas ações”58 (tradução pessoal). Horas após a 

realização das publicações, familiares e amigos de Byron Reckful informaram que o 

jogador havia cometido suicídio.  

O linchamento virtual, no entanto, não cessou após o anúncio da morte de 

Reckful. Alguns usuários consideraram oportuno fazer piadas com a morte do 

streamer. Na publicação em que Reckful dizia se sentir mal por aqueles que 

precisavam lidar com sua insanidade, é possível observar, após a tragédia, 

comentários como “Bem, ninguém precisa lidar mais com isso” e “Infelizmente ele 

está no inferno” (tradução pessoal). Com a repercussão do caso, usuários e 

jogadores profissionais de E-sports se manifestaram sobre o ocorrido. 

Figura 10: Mensagem de pesar e crítica ao linchamento virtual praticado contra Byron Reckful 

 

Fonte: Portal de notícias Uol
59

. Julho de 2020 

                                                           
57

 Publicação original de Byron Reckful, em inglês, disponível em: 
<https://twitter.com/Byron/status/1278675863911841792> Acesso em: 09 de agosto de 2020. 
 
58

 Publicação original de Byron Reckful, em inglês, disponível em: 
<https://twitter.com/Byron/status/1278678249334353921> Acesso em: 09 de agosto de 2020. 
 
59

 Disponível em: <https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2020/07/02/streamer-reckful-astro-do-
world-of-warcraft-morre-aos-31-anos.htm> Acesso em: 10 de agosto de 2020. 

https://twitter.com/Byron/status/1278675863911841792
https://twitter.com/Byron/status/1278678249334353921
https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2020/07/02/streamer-reckful-astro-do-world-of-warcraft-morre-aos-31-anos.htm
https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2020/07/02/streamer-reckful-astro-do-world-of-warcraft-morre-aos-31-anos.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a evolução tecnológica e o advento da internet, surgiram plataformas 

digitais que possibilitaram o estabelecimento de um novo modelo de rede social: as 

pessoas passaram a se relacionar, interagir e estabelecer vínculos afetivos e 

emocionais no ambiente virtual. Com isso, assim como na vida em sociedade off-

line, conflitos se manifestaram entre os usuários. Os casos abordados no capítulo 

anterior são exemplos de um conflito que acontece frequentemente nos sites de 

redes sociais da internet e que vêm se manifestando com maior incidência nos 

últimos tempos: o linchamento virtual. O fenômeno consiste no ataque coletivo 

contra um usuário ou perfil das redes sociais on-line. 

Castells (1996/2005) no capítulo intitulado A cultura da virtualidade real do 

livro supracitado, sugere que os universos reais e virtuais não são diferentes entre 

si. Ambos os campos revelam o que existe de fato na sociedade. Os sujeitos usam 

códigos e se apropriam de novas formas de utilizações dos símbolos que são 

criados pela indústria. Com a internet não é diferente. O universo das redes é 

complexo, versátil e é capaz de abranger todas as formas de expressões, 

provocando, inclusive, novas formas de conflitos sociais. Esse é o preço a ser pago 

pela inclusão do sujeito no sistema on-line. Os sujeitos devem adaptar-se a essa 

lógica de inclusão, e o Estado deve garantir a ele possibilidades de convivência 

baseado na ética e na moral sem fugir às regras estabelecidas em Lei. (CASTELLS, 

1996/2005, p. 458). 

Assim como no linchamento físico, o ato de atacar em massa virtualmente 

tem por objetivo exercer justiça com as próprias mãos. A viralização de uma conduta 

incorreta de um usuário ou até mesmo uma falsa informação veiculada, devido a 

facilidade de disseminação proporcionada pela internet, leva a imputação de 

violência simbólica para puni-lo. Isso quer dizer que as agressões on-line são feitas 

por meio dos discursos, ou seja, através de mensagens que contêm xingamentos, 

ameaças e humilhações. Os comentários e publicações podem ser encarados pelos 

usuários como inofensivos, apenas mais um em meio a vários; porém, como pode 

ser visto as consequências na vida do linchado podem ser devastadoras: elas são 

diversas e variam, por exemplo, entre desemprego e descredibilização da imagem 

pública a assassinatos e suicídio.  
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Todavia, em alguns casos os efeitos também são sentidos por parte dos 

linchadores. Realizando a pesquisa foi possível perceber a existência de uma linha 

tênue entre expor uma opinião e ferir a honra de outra pessoa. Isso porque muitos 

linchadores justificam suas condutas virtuais como mero exercício de liberdade de 

expressão. Contudo, a prática de violência simbólica contra outrem, em certos 

casos, não constitui uma opinião, mas sim uma infração penal. A depender das 

particularidades dos discursos proferidos no linchamento virtual, o linchador pode 

cometer, entre outros, os crimes de calúnia, difamação e injúria e se tornar réu de 

um processo jurídico.  

O fenômeno do linchamento virtual é complexo e ainda pouco explorado no 

âmbito acadêmico, talvez pelo fato de ser uma violência recente. Assim como os 

conflitos e problemas off-line desestabilizam a ordem social, os embates on-line 

afetam as relações e interações interpessoais na rede social a qual manifestam e, 

dessa forma, também carecem de atenção. Nesse sentido, é importante conhecer 

para então transformar. A realização de pesquisas empíricas – por meio da 

metodologia etnográfica e comparativa – permite o entendimento das mazelas 

sociais. Os sites e plataformas digitais onde as redes sociais se instalam são 

verdadeiros campos de pesquisa, como aponta NOVELI (2010) 

O etnógrafo levanta, mas se encontra em sua casa, liga o 
computador, digita o endereço da comunidade virtual no browser e já 
está no campo. Lá, já transcritos e em farta quantidade, estão os 
discursos dos membros da comunidade. Uma comunidade da 
internet, cujo interesse comum é o consumo de algo. Opiniões, 
reclamações, dicas, sugestões, palpites. Um conjunto de discursos 
permeando o mesmo tema. Sujeitos de pesquisa: homens, mulheres 
e anônimos. Uma coleta de dados de pesquisa pronta e praticamente 
organizada para a análise do pesquisador. (NOVELI, 2010, pp.108-
109). 

A compreensão histórica do linchamento, num aspecto geral, em conjunto 

com a análise das ocorrências atuais de linchamento virtual, como é o caso desta 

pesquisa monográfica, resulta na construção de uma reflexão sólida a respeito das 

motivações, dos impactos e dos malefícios que a prática pode causar ao linchado e 

ao linchador.  
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