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O cancelamento tornou-se uma nova forma de fazer 

justiça social por meio da internet.  

- Pensamento Vincular  

 

A Internet proporciona, todos os dias, o 

surgimento de novas formas comportamentais, em 

que muita informação e opiniões são 

compartilhadas constantemente. Nesse cenário, as 

pessoas ditam regras, criam tendências e até 

mesmo estabelecem expressões que saem do 

mundo digital para se popularizarem nas falas e 

ações da vida cotidiana. O termo “cancelamento” 

tornou-se comum e conhecido entre os usuários 

de redes sociais, como o Twitter e o Instagram. O 

verbo “cancelar”, portanto, ganha uma nova 

finalidade, para a construção de uma cultura na 

qual pessoas cancelam outras pessoas, tendo 

como base o julgamento de atitudes consideradas 

moralmente erradas. É uma nova forma de julgar. 

É um novo jeito de apontar erros. No entanto, até 

que ponto isso é correto e como pode afetar a 

saúde emocional e as relações entre os indivíduos? 
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A sociedade é construída com base 

em valores, que vão se 

perpetuando de geração em 

geração, percorrendo épocas e 

ganhando novas roupagens. Para o 

filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 

os valores são produzidos 

historicamente, de acordo com a 

situação do indivíduo no contexto 

social. Ao fazer uma reflexão 

rápida, percebe-se que 

frequentemente o ser humano se 

depara com situações em que 

precisa tomar uma decisão e, 

muitas vezes, essas escolhas 

dependem da forma como cada um 

considera algo bom, justo ou 

correto. É uma situação que 

envolve JULGAMENTO MORAL, a 

partir do qual o indivíduo vai agir, 

rejeitar ou acolher a ação de outra 

pessoa. Para Aristóteles, a 

característica específica do homem 

em comparação com outros 

animais é que somente ele tem o 

sentimento do bem e do mal, 

o sentimento do bem e do mal, do 

justo e do injusto e de outras 

qualidades morais. Assim, pode-se 

concluir que a palavra moral 

refere-se ao conjunto de normas 

que orientam o comportamento 

humano, visto que cada pessoa 

assimila, desde a infância, as 

noções do que é bom e desejável, 

bem como daquilo que é ruim, 

desaconselhável e repugnante. O 

ser humano tende a julgar seu 

próprio comportamento e o dos 

outros, conforme valores 

reconhecidos e aceitáveis pelo 

grupo ao qual pertence, inclusive 

alinhados aos próprios códigos 

morais adquiridos durante a vida. 

Nesse sentido, convém falar a 

respeito da CULTURA DO 

CANCELAMENTO, prática que 

acontece de forma mais comum 

entre pessoas e personalidades da 

área do entretenimento e que se 

tornou muito comum no espaço 
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no espaço online. Importante 

destacar, a princípio, o contexto 

em que tudo isso começou, assim 

como exemplificar, na prática, de 

que maneira funciona e quais 

motivos existem por trás do 

cancelamento. Internacionalmente, 

a ideia de cancelar alguém tem 

origem no movimento #MeToo 

(#EuTambém, em português), 

campanha online que reuniu 

testemunhos de mulheres vítimas 

de crimes sexuais. Encabeçado por 

celebridades hollywoodianas, o 

movimento começou em 2017, 

após a série de denúncias contra o 

produtor Harvey Weinstein, 

acusado, por dezenas de mulheres, 

de abuso sexual e estupro. No 

mesmo período, o jornal The New 

York Times citou o cancelamento, 

ao afirmar que "todo mundo estava 

sendo cancelado", mencionando na 

reportagem celebridades, como o 

rapper Kanye West, 
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a cantora Taylor Swift e o 

empresário Bill Gates. De lá para 

cá, a Internet se tornou um 

verdadeiro “tribunal”, no qual 

personalidades têm sido 

frequentemente canceladas em 

virtude de alguma atitude, fala, 

posicionamento (ou falta de 

posicionamento) que incomode ou 

seja considerado moralmente 

errado pelos padrões de 

determinado grupo. Na prática, o 

cancelamento funciona como uma 

espécie de boicote: a pessoa é 

exposta pela sua conduta e depois 

o público deixa de segui-la e 

consumir seus conteúdos online ou 

mesmo físicos. Artistas, 

influenciadores, atletas e qualquer 

personalidade pública estão 

sujeitos ao cancelamento, caso 

digam ou façam algo que as 

pessoas julguem como controverso 

e preconceituoso. A ideia é fazer 

com que o cancelado pague, de 

alguma forma, pelo erro que 

cometeu e isso envolve comentar o 

caso nas redes sociais, como uma 

cometeu e isso envolve comentar o 

caso nas redes sociais, como uma 

espécie de protesto. O indivíduo 

fica em evidência, perde 

seguidores, popularidade e, até 

mesmo, patrocínios. Para alguns, é 

uma maneira de fazer JUSTIÇA 

SOCIAL por meio da Internet, 

espaço em que rapidamente as 

informações são compartilhadas, 

proliferadas e reproduzidas.  Tal 

tendência reflete também a noção 

de PERTENCIMENTO. O indivíduo, 

ainda que não perceba de forma 

explícita, sente-se parte daquela 

comunidade. O fato de todos 

estarem unidos, juntos contra uma 

atitude que, na opinião da maioria, 

é errada e imoral, serve para 

reforçar a ideia de coletividade e 

criar laços ainda mais fortes entre 

os membros do grupo. As pessoas 

se sentem motivadas e engajadas 

para comentar algo, quando 

encontram outras pessoas que 

compartilham da mesma opinião. 

Um caso de grande repercussão foi o da 

influenciadora Gabriela Pugliese, que, em 

meio à pandemia do novo coronavírus, 

ignorou as recomendações de isolamento 

social divulgadas pelos órgãos de saúde e 

marcou uma festa com amigos em sua 

residência. Ao postar fotos e stories na 

sua conta do Instagram, foi severamente 

criticada e cancelada pelos internautas, 

que enxergaram na atitude da blogueira 

grande desrespeito com a situação e com 
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errado em alguém, caso queira 

fazer isso, sem necessariamente 

desrespeitar e disseminar ódio. Até 

porque, é preciso considerar que as 

consequências disso podem ir além 

da perda de seguidores, patrocínios 

e contratos. A SAÚDE MENTAL do 

indivíduo pode ser afetada, 

desencadeando crises de ansiedade 

e quadros de depressão, entre 

outros problemas de saúde que 

podem estar vinculados à conduta 

do cancelamento. As relações 

sociais também são prejudicadas, 

visto que o cancelado sofre uma 

grande REJEIÇÃO por parte das 

outras pessoas, fazendo com que 

se isole e seja excluído de situações 

do dia a dia. As pessoas não 

querem estar perto de quem foi 

cancelado, pois isso pode 

repercutir de forma negativa para 

elas. Por fim, cabe fazer um 

questionamento: será que não 

deveria existir mais prudência na 

hora de manifestar uma ação, cujas 

consequências podem ser severas? 

consequências podem ser severas? 

Será que alguém que postou nas 

redes sociais uma fala errada sobre 

determinada coisa merece o 

mesmo boicote que um diretor de 

cinema que abusou sexualmente 

de diversas atrizes? O 

cancelamento tornou-se algo tão 

comum e banal que qualquer 

pessoa é cancelada por qualquer 

motivo. Não se trata de deixar 

passar coisas indefensáveis, nem 

tolerar falas erradas, agressivas e 

preconceituosas, mas talvez tentar 

entender que, muitas vezes, o ser 

humano se posiciona de maneira 

equivocada realmente por não ter 

conhecimento suficiente em 

relação àquela questão. Seria mais 

efetivo, portanto, ajudar aquela 

pessoa a compreender que errou, 

em vez de simplesmente cancelar. 

O cancelamento ficaria para 

questões que realmente 

merecessem tal prática.  

 

os profissionais de saúde. Segundo 

divulgado pela Forbes, a agência 

BRUNCH calculou que as perdas de 

Pugliesi podem chegar a R$ 3 

milhões. Não se pode deixar de 

pontuar que, junto com o 

cancelamento, o indivíduo é 

exposto a todo um LINCHAMENTO 

VIRTUAL, que na maioria das vezes 

vem acompanhado de discursos de 

ódio, ofensas e intolerância. Nesse 

aspecto, há uma certa contradição 

no que diz respeito a alguém estar 

criticando uma atitude e agindo de 

forma semelhante. O problema não 

é a manifestação de uma opinião 

em si, visto que o direito de 

liberdade de expressão é garantido 

pela própria Constituição Federal.  

O debate gira em torno da forma 

como essa opinião é colocada, 

manifestada com base em 

agressões verbais de grande 

desrespeito, falta de educação e 

antipatia. É possível você apontar 

um comportamento que julgue 

errado em alguém,  



 

Você sabia que a cultura do 

cancelamento foi eleita 

como "palavra do ano" em 

2019?  

 

Nas palavras do dicionário 

australiano Macquarie, o termo 

captura um aspecto importante do 

estilo de vida de 2019: "uma atitude 

tão persuasiva, que ganhou seu 

próprio nome e se tornou, para o 

bem ou para o mal, uma força 

poderosa”. 
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 Apesar de se usar o termo "cancelamento" 

para se referir a pessoas famosas e 

influenciadores digitais, as pessoas anônimas 

também podem ser "canceladas" pelo seu 

ciclo de amizade, quando diz algo controverso 

e os amigos deixam de ter contato com ela;  

 

 Quando uma pessoa diz que está cancelando 

uma celebridade, o que está tentando fazer é 

colocá-la numa posição de evidência, a partir 

da atitude que considera errada. Por meio 

desse processo, a ideia é fazer com que o 

indivíduo seja exposto para perder prestígio, 

seguidores e ser, de algum modo, punido pelo 

que disse ou fez; 

 

 No Brasil, a cantora Anitta já foi cancelada por 

inúmeras razões, principalmente por questões 

políticas. A cantora já foi acusada de se valer 

do público LGBT sem defender as bandeiras da 

causa e de usar a negritude apenas quando lhe 

convém; 

 

ANOTA AÍ 

 O professor e filósofo Erico Andrade, da 

Universidade Federal de Pernambuco, enxerga 

o cancelamento como um processo histórico. 

Grupos sociais, como as mulheres, os negros e 

os indígenas foram historicamente silenciados 

e cancelados. As redes sociais permitem uma 

democratização do cancelamento. Entretanto, 

segundo ele, não se pode deixar de perceber 

que o cancelamento é algo histórico que 

sempre foi feito;   

 

 Nem sempre as tentativas de boicote 

promovidas na web abalam a carreira das 

celebridades. Muitos se aproveitam da 

repercussão para aumentar o engajamento e a 

audiência enquanto estão cancelados;  

 

 Uma empresa ou marca também pode ser 

cancelada. Em 2018, a morte cruel de um 

cachorro por um segurança da rede de 

supermercados Carrefour foi motivo para 

internautas fazerem uma campanha de 

boicote ao estabelecimento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGANDO MOMENTO FILOSÓFICO 

Qual o posicionamento das marcas e empresas, diante da cultura 

do cancelamento e por que algumas pessoas consideram 

importante cancelar?  

As empresas e marcas tendem a acatar o posicionamento dos 

consumidores, até mesmo para atender as demandas e pedidos do 

público, que consome seus produtos e serviços. Gabriela Pugliese, 

citada no texto inicial, perdeu mais de oito contratos publicitários 

com marcas, como HOPE, Desinchá, Evolution Coffee e Rappi. A 

estimativa do prejuízo para a influenciadora é de até R$ 3 milhões.  

Para alguns, a prática do cancelamento é importante, pois 

estabelece limites publicamente. "É inevitável que a redenção 

chegará para o cancelado. No entanto, antes disso, a melhor 

ferramenta continua sendo que o corte da opinião pública exija um 

pedido de desculpas e use as redes sociais para cobrar 

responsabilidade, criando um exemplo para as pessoas do 

entretenimento que realmente se importam com as comunidades 

que consomem seu conteúdo", escreve a autora Shamira Ibrahim, 

em matéria publicada pela Vice. Não se pode esquecer, também, 

que o ser humano, em toda a sua história, sempre usou pessoas 

públicas e renomadas como uma referência de comportamento. 

Nesse sentido, o cancelamento é uma maneira de fazer com aquela 

conduta não seja reproduzida.  

 

Com a popularização das redes sociais e da Internet, o processo de 

emitir uma opinião foi amplificado de modo tal que várias pessoas 

conseguem se manifestar ao mesmo tempo sobre algo. Isso faz uma 

informação se disseminar de forma rápida, atingindo um número 

incalculável de pessoas. É dessa forma que acontecem as principais 

ondas de cancelamento, prática que tem sido cada vez mais 

frequente e serve como pauta para levantar o debate sobre a 

capacidade do ser humano em saber lidar com os erros alheios. Não 

seria mais prudente tentar compreender o motivo que levou alguém 

a falar ou fazer algo equivocado, em vez de simplesmente cancelar? 

Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, existe uma diferença 

significativa na vida, quando se pensa na relação com os outros, 

entre compreender e aceitar. Isso pode ser ilustrado, de certa forma, 

também na cultura do cancelamento.  Para ele, o fato de você 

compreender alguém não significa que aceite o que aquela pessoa 

faz. A discordância é um sinal de amorosidade, quando feita com 

respeito. Desse modo, a partir do momento que o indivíduo 

compreende que todo ser humano é capaz de errar, e que às vezes 

não faz isso por mal, mas sim porque não tem conhecimento sobre 

determinado assunto, ele entende que o erro é um processo 

natural. A cultura do cancelamento tem contribuído para que muitas 

pessoas se esforcem para não errar, perpetuando uma ideia de 

indivíduo perfeito que na realidade não existe. É preciso naturalizar 

o erro. Isso não significa que você deve compactuar com ele, mas 

apontá-lo com respeito, fazendo a pessoa entender que errou e 

buscando contribuir para um possível processo de evolução.  
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