
 

1 
 

 
A CULTURA DO CANCELAMENTO: UM OLHAR ATUAL 

 

CASAROTTO, Claudia Wust.1 
HOLDEFER, Ana Paula Gomes.2 

SILVA, Diocleide.3 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo o fenômeno denominado “Cultura do Cancelamento” e o seu grau de 
aceitação ou rejeição na sociedade, não tendo a pretensão de respostas conclusivas, mas instituindo um “campo 
problemático” em torno desse assunto. Para mensurar as atitudes dos respondentes, optou-se por elaborar um questionário 
que possibilitasse verificar o grau de concordância destes em relação a cada afirmação proposta, utilizando, para tanto, 
uma escala do tipo Likert. O levantamento dos dados da pesquisa indica que dos 434 respondentes 76,5% são 
desfavoráveis à "Cultura do Cancelamento” e 23,5% são favoráveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura do Cancelamento, Linchamento Virtual, Cancelamento, Liberdade de expressão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A cultura do cancelamento é uma forma moderna de exclusão em que uma pessoa ou um 

grupo é expulsa de uma posição de influência ou fama devido a atitudes consideradas (pelo 

cancelador) como questionáveis — seja online, no mundo real ou em ambos. 

A cultura do cancelamento diz respeito a comportamentos dentro de uma comunidade que 

pedem ou provocam a interrupção do apoio a atores, políticos, músicos, influenciadores digitais ou 

qualquer outra figura pública, geralmente em resposta a algum tipo de postura considerada 

condenável, ofensiva ou preconceituosa. 

Parece ser um termo atual, mas na verdade a cultura do cancelamento existe desde que o ser 

humano existe, porém ela se apresenta ao longo da história com outros nomes. “Na Grécia era 

conhecido como Ostracismo, na Bíblia encontramos como bode expiatório, na Idade média temos 

registro do que se chamavam de berlinda (pilloy). ” (SUPER INTERESSANTE, 2021, p.54) os 

puritanos nos Estados Unidos da América não caçavam apenas as bruxas, mas todos que eram 

contrários aos seus pensamentos e iam contra suas regras, na Alemanha temos registro do que se 

chamava de Flauta da Vergonha, no Brasil temos os degredados e na época do Ato institucional 5  
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a História nos conta de muitos exilados, presos e torturados por discordar do pensamento político 

da época. A partir do ano de 2017 surge um movimento intitulado #metoo. Esse movimento opõe-

se o abuso sexual e mobilizou pessoas a quebrarem o silêncio contra abusadores. O movimento 

começou a se espalhar viralmente em outubro de 2017 como uma hashtag nas mídias sociais, na 

tentativa de demonstrar a prevalência generalizada de agressão sexual e assédio, especialmente no 

local de trabalho. Este movimento levou às acusações de abuso sexual contra muitas pessoas 

famosas e importantes no meio artístico. Nos dias atuais, vemos que a cultura do cancelamento traz 

de volta a praça pública onde se sentenciam as pessoas, cada um conforme seu entendimento sem 

dar oportunidade de defesa ao cancelado.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Para a análise deste estudo, buscamos apoio bibliográfico em artigos, livros, revistas 

científicas relacionadas à cultura do cancelamento e elencamos quatro temas/categorias como foco 

de estudo. São elas: restrição à liberdade de expressão/autonomia; prejuízo moral e material; justiça 

social e preconceito/sofomania. 

 

2.1 RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO/AUTONOMIA  

 

 Para Travain (2020, p. 37), "cancelar é, em si, o ato de tornar sem efeito, de anular, de retirar 

a validade, de eliminar, abortar, invalidar, rescindir ou infirmar". Dos tempos mais arcaicos para 

os tempos de hoje, o ato de cancelar se apresenta como um instrumento irregular de poder, de força, 

de controle de opiniões, conceitos, comportamentos e posicionamentos que tem por objetivo 

principal anular qualquer ameaça que possa se voltar contra os indivíduos e seus interesses e ao 

grupo ao qual estes pertencem. Suas estruturas se organizam sobre julgamentos de fatos reais ou 

não na intenção de calar a liberdade de expressão alheia (COSTA, 2021, TRAVAIN, 2020).  

 Ideias são tomadas como verdades absolutas, propagadas e defendidas ferrenhamente 

refutando todo e qualquer argumento opositor. O desinteresse pelo diálogo e abertura para se ouvir 

outros argumentos faz com que se desenvolva o conflito que prejudica indivíduos e grupos nas 

mais diversas esferas da vida (SILVA, 2020). 
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 Em nossa cultura a punição é vista como uma maneira de reconduzir os indivíduos à 

obediência (FOUCALT, 2013) e cultura do cancelamento não se distancia deste desejo de punir 

quem foge à regra, aos valores previamente estabelecidos, desintegrando esse “estranho” dos laços 

sociais. O cancelado hoje, é o protótipo do criminoso que na antiguidade era brutalmente 

assassinado por um carrasco diante de uma multidão que assistia ansiosa o fim daquele desviante. 

Porém, a peculiaridade da cultura do cancelamento é que não se trata necessariamente de um 

indivíduo que tenha cometido um crime bárbaro, trata-se de alguém que desvia mais ou menos de 

uma opinião ou posicionamento respeitado pela maioria. Pelo bem de todos, por respeito à ordem, 

o melhor é condenar o outro com os piores tratamentos (COSTA, 2021). 

O uso do termo cultura do cancelamento teve início a partir da mobilização de vítimas de 

assédio e abuso sexual (Movimento #MeToo), que ganhou maior visibilidade em 2017 por força 

das denúncias realizadas em Hollywood para conscientização de situações que até então não 

chegavam ao conhecimento do grande público. Porém, com ajuda da tecnologia, rapidamente os 

cancelamentos tomaram uma proporção maior. Através das redes sociais, as pessoas estão cada vez 

mais expostas e essa exposição contribui para a disseminação de ódio e intolerância um contra o 

outro (SILVA, 2020). 

Para Chiari et al. (2020, p. 9) "...a cultura do cancelamento, apesar de sua origem bem-

intencionada, trata-se atualmente de um comportamento social infesto e adverso ao ordenamento 

jurídico do país". Em seu artigo cita a opinião do STF que já se posicionou contrário a cultura do 

cancelamento e a define como um ato antidemocrático (CHIARI et al. 2020; HONDA 2020; 

TEIXEIRA, 2020). 

Os tribunais da internet ultrapassam os limites da liberdade de expressão quando cometem 

crimes e desconsideram os importantes princípios do contraditório e da ampla defesa. As 

“condenações” são imediatas e isso traz à tona certa intolerância e muita polarização, demonstrando 

assim que a sanção antecede a defesa (HONDA, 2020; SOUTO, 2021). 

Sakamoto (2016, p. 107)) diz em seu livro "O que aprendi sendo xingado na internet" que a 

"liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto...pois não há direitos fundamentais 

absolutos. Nem o direito à vida. Prova disso é o direito à legítima defesa." O autor afirma que a 

partir do momento em que alguém abusa de sua liberdade de expressão, indo além de expor a sua 

opinião, espalhando ódio e incitando à violência, isso pode trazer consequências mais graves à vida 

de outras pessoas. 
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2.2 PREJUÍZO MORAL E MATERIAL 

 

 Os pressupostos gerais da responsabilidade civil estão previstos no art. 186 do Código Civil 

que prevê:̂  

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).  

Diante disso existe possibilidade de judicialmente requerer responsabilização legal em 

decorrência da afronta à imagem e honra de pessoas que sofrem efeitos negativos consequentes da 

cultura do cancelamento. Tal responsabilidade abarcaria indenização por danos morais (em virtude 

de possível abalo psicológico), bem como danos materiais e lucros cessantes advindos dos 

prejuízos financeiros que essa conduta possa ocasionar (como rescisão de contratos e demissões).  

Ronson (2016, p. 2)) diz em seu livro "Humilhado - Como a era da internet mudou o 

julgamento público" que "nos tempos atuais, a humilhação pública ressurgiu das cinzas e está 

assumindo proporções devastadoras. A justiça foi democratizada e a maioria, antes silenciosa, 

ganhou voz… temos utilizado a humilhação como forma de controle social". 

Para algumas pessoas canceladas, principalmente no meio artístico, a perda de seguidores 

significa perder prestígio, contratos, patrocínios, geralmente envolvendo muito dinheiro; porém o 

cancelamento não atinge apenas celebridades, podendo causar além de perdas, problemas 

emocionais como a depressão (LIEDKE, 2020; TEIXEIRA, 2020; LEMOS, 2021). 

O ato de cancelar é capaz de destruir organizações (sejam elas grandes impérios corporativos 

ou pequenos estabelecimentos comerciais), carreiras e as vidas de grandes celebridades, homens 

públicos ou cidadãos comuns. Seus efeitos devastadores estão diretamente ligados à confiança. 

Todos aqueles que perdem a confiança dos seus clientes, funcionários, colaboradores, acionistas, 

investidores, fornecedores, fãs, familiares, eleitores, formadores de opinião etc., passam por 

dificuldades (MAIA, 2016). 

 

2.3 JUSTIÇA SOCIAL 

 

Se, por um lado, o cancelamento produz o efeito de interrupção do diálogo, por outro, ele 

sinaliza a possibilidade de um grupo de indivíduos se manifestarem na esfera pública, produzindo 

fluxos comunicacionais capazes de influenciar a cultura política e social. Discussões que até então 

eram exclusivas de ambientes universitários, elitizados e restritos aos poucos tornaram-se  
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discussões onde todos que têm acesso à rede podem contribuir. A cultura do cancelamento 

possibilita que vozes antes caladas possam agora ter instrumentos para silenciar os seus opressores, 

permitindo que oprimidos históricos possam agora cancelar seus "canceladores" (CAMILLOTO, 

2020, LEMOS 2021). 

Nem tudo é barbárie na prática do cancelamento. Ele pode representar uma alternativa de 

regulação social, necessária para conter a selvageria das redes sociais. O ato de cancelar pode ser 

uma reação social saudável para que o ofensor não seja reforçado em seu comportamento 

(TEIXEIRA, 2020). 

Para Carmo, (2021, p. 20) "...o senso de justiça é o que move a maioria dos casos de 

cancelamento que acontecem nas redes sociais, assim como foi com o movimento #MeToo, os 

usuários das redes sociais que se unem para promover um cancelamento estão ligados entre si por 

um propósito de promover justiça, defender uma causa, calar a voz de uma pessoa ou cancelar uma 

marca".  

A cultura do cancelamento pode ser entendida como um acerto público de contas e um pedido 

de ajustamento de condutas em relação à alguma transgressão social que não passou por um 

controle adequado nos canais tradicionais (RODRIGUES, 2020). 

No tribunal de cancelamento e linchamento, retira do judiciário o papel de julgar, colocando 

um grupo significativo de pessoas para julgar e condenar, determinado ato ou conduta de um 

indivíduo, retirando o protagonismo do Estado para lidar com essa demanda, e criando reações 

desproporcionais e desmedidas como forma de punir e corrigir (CARMO, 2021). 

 

2.4 PRECONCEITO/SOFOMANIA 

 

Teixeira, (2020, p. 18) diz que "a cultura do cancelamento, ao substituir o debate qualificado 

pelo cala-boca sumário, aprofunda a erosão do debate político em um universo de opiniões 

atomizadas nas bolhas ideológicas das redes sociais". O autor diz que ao nos tornarmos incapazes 

de pacificamente respeitar doutrinas religiosas, pertencimentos étnicos e visões de mundo 

entregando-nos a uma "guerra de todos contra todos".  

A atitude de participar de um ato de cancelamento diz respeito à identidade dos indivíduos 

que se entregam a uma sensação de pertencimento a um determinado grupo. Perigosamente, podem  
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se colocar numa posição de justiça divina onde os erros dos outros são apontados e estes se vêem 

como infalíveis (LIEDKE, 2020). 

Ao cancelar, confia-se no anonimato e se esquece que determinadas atitudes configuram-se 

em crimes contra a honra, injúria racial, racismo, homofobia e intolerância religiosa e muitas outras 

condutas tipificadas pelo Direito Penal. A liberdade de expressão termina no momento em que se 

invade a seara de direitos do próximo e, a partir disso, adentra-se em senda perigosa e que, ainda 

hoje, é ignorada, mas que não mais foge aos olhos da justiça (HONDA, 2020).  

Em entrevista a Hartmann (2020, p. 2) o Psicanalista Christian Dunker diz que "punimos o 

outro porque ele fica muito parecido com a parte insuficiente de nós. A gente pune para criar um 

sentimento ilusório de purificação da alma. Não fui eu, foi ele, eu nunca faria isso, nem os meus, e 

por isso cancelo. Esta pessoa, não vou dizer que quero corrigi-la e debater com ela para nos 

mantermos juntos, porque isso implicaria se responsabilizar." 

Havia uma expectativa que a internet estaria a serviço da fala como campo e espaço para 

debates generalizados, porém o que temos visto são cancelamentos massivos e vozes mais uma vez 

silenciadas (TEIXEIRA, 2020). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Buscando investigar esse fenômeno realizou-se uma pesquisa de campo para mensurar 

atitudes dos respondentes, optou-se por elaborar um instrumento que possibilitasse verificar o grau 

de concordância destes em relação a cada afirmação proposta, utilizando, para tanto, uma escala 

do tipo Likert (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Escala tipo Likert 
Fonte: https://docs.google.com/ 
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Foram elaboradas 17 afirmativas das quais 8 foram consideradas positivas e 9 negativas. Para 

elaboração das afirmativas, foram consultadas literaturas das áreas de Psicologia, Comunicação, 

Sociologia, e outras publicações relacionadas ao assunto. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 

e 28 de março de 2021. A aplicação do instrumento se deu em versão online, na qual o link da 

pesquisa foi compartilhado através de mídias sociais para públicos aleatórios.  A pesquisa realizada 

em março de 2021 contou com 434 participantes de várias regiões do Brasil através de formulário 

gerado no Google Forms. A maioria dos respondentes foram do sexo feminino e a faixa etária com 

maior representação ficou entre 14 a 24 anos de idade, A grande parcela dos respondentes possuía 

formação superior O catolicismo se mostrou predominante entre as religiões da amostra. A maior 

parte do público da amostra passa mais de duas horas por dia nas redes sociais, A maioria dos 

respondentes apresentou um grau de satisfação positivo em relação a sua vida. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

  Para análise das respostas obtidas na pesquisa de campo utilizou-se quatro categorias: 

Restrição à liberdade de expressão/autonomia, Prejuízo moral e material, Justiça Social e 

Preconceito/sofomania.  

 Na categoria Restrição de Liberdade de Expressão/autonomia foram feitas as seguintes 

perguntas e obtidos os seguintes resultados:  
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A maioria dos pesquisados concordam que a Cultura do Cancelamento faz com que os 

indivíduos pensem sobre a consequência de suas postagens e concordam que a Cultura do 

Cancelamento fere o direito de liberdade de expressão. 

Na categoria Prejuízo Moral e material foram elaboradas as seguintes afirmativas: 
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 Podemos ver que os pesquisados concordam que a cultura do cancelamento permite que 

outro decida o que se deve fazer ou não, pessoas são canceladas apenas por terem ponto de vista 

diferente e isso, na prática, gera prejuízos morais e materiais. 

Na categoria Justiça Social as afirmativas foram: 
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 Pode-se afirmar que as respostas obtidas nesta categoria trazem que os pesquisados 

entendem que a cultura do cancelamento dá sensação de poder ao cancelador. E este se acha um 

justiceiro com direito a punir todos que não agirem conforme ele quer, é um linchamento virtual, 

que não possui viés de educar e reintegrar, mas sim apenas excluir. A maioria dos pesquisados 

discordam que a Cultura do Cancelamento seja uma nova forma de justiça social. 
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Na categoria Preconceito e sofomania temos as seguintes afirmativas pesquisadas: 

 

 

 

 

 Dentre as respostas obtidas chega-se à conclusão que a amostra que respondeu a pesquisa 

entende que a Cultura do Cancelamento favorece debates sobre temas como racismo, preconceitos 

e intolerâncias e que é "um prato cheio" para pessoas com visões extremistas.  
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Diante disso, os levantamentos dos dados da pesquisa indicam que dos 434 respondentes: 

76,5% são desfavoráveis à "Cultura do Cancelamento" e 23,5% são favoráveis.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente aos resultados, a população entende que há restrição da liberdade de expressão e da 

autonomia das pessoas, que existe um prejuízo moral e material para quem é vítima do 

cancelamento. Mostrou que o cancelador se acha com poderes e que o cancelamento é um 

linchamento virtual, porém o resultado se mostrou bem dividido na questão de justiça social. Se 

mostrou favorável quanto a ser de cunho preconceituoso e de visão extremista. 

Por ser um fenômeno crescente no mundo mediado por relações virtuais, importa que a 

Psicologia continue a implicar-se na compreensão deste fenômeno, bem como nos danos que este 

provoca, de forma a contribuir para a intervenção e promoção de consciência junto à população. 

Assim, sugere-se que novos estudos possam ser realizados de forma a ampliar a compreensão sobre 

esta temática. Trabalhar junto à população adolescente e jovem se faz necessário, tendo um alcance 

não só de redução de danos, mas também preventivo. 
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