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RESUMO  

 

O presente artigo tem o objetivo de analisar as mudanças de comportamento dos diversos 

usuários das mídias socais e as conseqüências que isto pode gerar. Ferramentas que 

deveriam ser usadas para proporcionar sociabilidade entre pessoas do mundo inteiro estão se 

tornando meios para publicações de comentários preconceituosos e conteúdos indevidos, 

gerando cada vez mais polêmica. Estas manifestações trouxeram para a sociedade discussões 

sobre novos temas, como cyberbulling. O que mudou foi o conceito de sociabilidade, o 

comportamento ou o interesse dos usuários? Este trabalho também trará e fará a análise de 

casos recentes de demonstrações preconceituosas em redes sociais e nos microblogging, em 

especial, o caso da jovem Mayara Petruso. 

 

PALAVRAS-CHAVE 1. Mídias Sociais; 2. Sociabilidade; 3. Preconceito. 

 

1. Introdução 

As redes sociais começaram a aparecer e ganhar usuários no Brasil por volta de 

2004 com o Orkut. A partir disto, houve uma identificação imediata da sociedade com 

relação às possibilidades que estes sites ofereciam, como o contato mais fácil com pessoas 

que estavam distantes. Com isto, pessoas que gostavam de uma mesma série de televisão ou 

de um determinado artista acabaram por se unir e formar as chamadas comunidades, que, 

como diria Levy (1999, p.127), é onde pessoas de mesmos interesses podem se identificar e 

trocar informação independente da distância geográfica. Um dos fatores preponderantes 

para a popularização das redes socais é o fato destas oferecerem uma comunicação imediata 

e fácil com qualquer pessoa do mundo.  

Mas com o passar do tempo, as pessoas não mais usavam as redes sociais ou 

microblogging somente para conversarem com seus amigos. Estes portais que antes serviam 

para aproximar pessoas, agora virou espaço destinado à demonstrações preconceituosas que 
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tomam proporções grandiosas. Seja relacionado à política ou à opção sexual, os 

comentários feitos pelos usuários acabam afetando psicologicamente toda uma nação. 

2. A chegada e o uso das redes sociais ao Brasil 

Em 2004, a primeira rede social a se popularizar no Brasil foi idealizada por um 

funcionário turco do Google chamado Orkut Büyükkökten, que a criou para diminuir a 

distância entre as pessoas e possibilitar a criação de novos vínculos. (Disponível em: 

<http://www.orkut.com/About>, acessado em: 2 de maio de 2011) 

De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

e Estatística Nielsen (Ibope Nielsen), cerca de 87% dos internautas brasileiros usam as 

redes socais. Em 2011, mais de 60 bilhões de tweets foram enviados em todo mundo de 

acordo com uma retrospectiva feita pelo microblogging Twitter. 

Facebook, Orkut, etc., todas as redes socais têm o objetivo de unir pessoas e, também, 

de compartilhar diversas informações. O contato tecnológico rápido proporcionado, ainda 

que não seja real, gerou choque de culturas: pessoas de mesmos interesses trocavam 

informações em comunidade, mas pessoas de interesses divergentes acabavam por criar 

brigas e discussões.  

De acordo com Hall (2005, p.14), “As sociedades modernas são, portanto, por 

definição sociedades de mudança constante, rápida e permanente”. As chegadas das novas 

tecnologias trouxeram impactos positivos e negativos à sociedade moderna. Dentre os 

negativos, o uso destas tecnologias para disseminação de preconceito e de cyberbullying. 

 

3. A mudança no uso das mídias sociais 

A evolução rápida das tecnologias e suas possibilidades somadas a uma liberdade 

oferecida pelas mídias sociais acarretaram na publicação de comentários indevidos e cheios 

de preconceito por parte dos usuários.  

 “Os meios técnicos possibilitam às pessoas comunicarem-se com outros de 

maneiras novas e eficientes, e as pessoas adaptam seu comportamento 
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comunicativo para corresponder às oportunidades oferecidas pelo 

desenvolvimento dos meios técnicos.” (Thompson 1995, p.301) 

A política de segurança com relação a isto é muito falha. Perfis podem ser 

denunciados, mas o internauta pode reabrir sua conta ou criar outra sem problema algum e 

assim continuar a espalhar seus comentários inapropriados. 

Estes episódios de preconceito nas redes sociais tomaram uma maior proporção em 31 

de outubro de 2010 após William Bonner anunciar: “o Brasil acaba de eleger a primeira 

mulher presidente da história brasileira”, no Plantão Globo.  

Muitos comentários infames foram disparados no Facebook, no Twitter e no Orkut, 

mas dentre todos, um chamou bastante atenção: Uma jovem de classe média alta, estudante 

de direito demonstrou toda a sua raiva e culpou todos os nordestinos por “afundarem o 

Brasil” em seus perfis do Orkut e do Twitter.  

Após escrever “Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo: mate um 

nordestino afogado!”, Mayara Petruso causou uma grande polêmica. Pouco tempo depois, 

os principais sites de notícias já comentavam o acontecido.  

 

FIGURA 1 (Reprodução/Twitter) 

No Twitter, muitas pessoas apoiaram Mayara em seu ato de xenofobia, como este 

garoto que publicou comentário anônimo em um blog: “Apoio a Mayara. Esse povo feio, 

burro e ignorante só vem para São Paulo para matar, roubar, estuprar e depois voltar pro 

sertão”. 

Diante do acontecido e das proporções que o caso tomou, até sites de notícia de outros 

países deram visibilidade a xenofobia da garota, como o Telegraph da Ucrânia. Um mês 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

após o acontecido, a família de Mayara contou que ela havia se arrependido do feito, largou 

a faculdade e passou a evitar lugares públicos. 

Desde este fato lamentável, muitos outros casos preconceituosos nas redes sociais têm 

ganhado grande repercussão. Recentemente, o vazamento de 13 questões da prova do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por um colégio tradicional da capital cearense 

foi a causa dos diversos comentários disparados conta os nordestinos. Pais de alunos desta 

escola contaram que os filhos estavam se sentindo envergonhados, e que isto os estava 

afetando psicologicamente.  

 

FIGURA 2 (Reprodução/Twitter) 

Este mau uso das redes sociais tem afetado até o ex-presidente do país. Após ser 

diagnosticado com um câncer na laringe, Lula virou motivo de piadas juntamente com o 

Sistema Único de Saúde (SUS). A revolta dos internautas seria motivada pela escolha do 

hospital onde Lula iria fazer seu tratamento quimio e radioterápico. O Hospital Sírio-

Libanês foi o mesmo onde a atual presidente Dilma Rousseff e o ex-vice-presidente José 

Alencar realizaram seus tratamentos contra câncer. 

4. As consequências do cyberbullying 

4.1. Aos que sofrem com este mal 

Ao contrário do que muitos pensam, o cyberbullying não traz conseqüências apenas 

para os que sofrem com ele, mas também para aquelas que o praticam. Uma criança que é 
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alvo de chacotas e piadas na escola por qualquer motivo pode ter transtornos psicológicos, 

como suicídio, insônia, baixa auto-estima ou baixo rendimento escolar.  

Um gordinho ou gordinha que recebe diversos apelidos sem graça pode ter 

problemas alimentícios mais tarde. A pessoa que sofre cyberbullying também pode buscar 

uma pessoa mais indefesa e passar a provocá-las. Cyberbullying gera cyberbullying. 

Recentemente, um adolescente invadiu uma escola no bairro de Realengo, no Rio de 

Janeiro, e atirou contra cerca de 13 crianças indefesas e depois cometeu suicídio. Em uma 

carta deixada para que a polícia pudesse ler, o rapaz contou ter sofrido bullying naquela 

mesma escola quando criança. 

4.2. Aos que praticam este mal 

De acordo com o Artigo 20, Lei nº 7716/89, “Praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” é 

considerado crime com pena de reclusão de um a três anos mais multa. Cyberbullying pode 

dar cadeia. 

Após investigar o conteúdo publicado por Mayara Petruso, o Ministério Público 

Federal decidiu denunciar o caso à Justiça Federal de São Paulo em 3 de maio de 2011. Um 

dia após a denúncia, a JF abriu um processo contra a jovem por publicar comentários 

preconceituosos contra nordestinos. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Pernambuco também entrou com ação 

penal contra Mayara. O presidente do órgão conta que ela teria praticados os crimes de 

racismo e de incitação publica ao crime de homicídio ao pedir em seu Twitter que “matem 

um nordestino afogado”. 

A família de Mayara conta que logo após o episódio em 31 de outubro de 2010, a 

jovem apagou seus perfis nas redes sociais e passou a evitar sair em lugares públicos. O 

irmão de Mayara, Sérgio Petruso, escreveu uma carta em seu blog (conta já apagada) 

pedindo desculpas e defendendo a ingenuidade da irmã.  
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FIGURA 3 (Reprodução / Revista Bahia) 

O pai da garota, Antonio Petruso sentiu-se envergonhado com a atitude da filha e 

disse que ela deveria ser punida pelo que fez. “Às vezes, as pessoas se transformam quando 

estão atrás de um monitor. É por isso que esse caso precisa ser punido, para que sirva de 

exemplo para outras pessoas que pensam a mesma coisa. É triste que tenha que ser a minha 

filha, mas é a lei” (Antonio Petruso em entrevista ao portal de notícias da Globo, G1). 

Além de estar sendo processada, Mayara é motivo de vergonha para seu pai. Suas 

outras irmãs acabaram sendo atingidas por causa dos seus comentários. A caçula, também 

estudante de direito, foi ridicularizada dentro da sala pelos colegas. Mayara também perdeu 

o namorado, que é paraibano.  

Mas o pior de tudo é que ela perdeu o respeito de uma sociedade e terá para sempre 

este episódio marcado em sua vida. 
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