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Era 5 de agosto de 2015 quando, por volta das 18h, digito facebook.com em meu
computador. Na página inicial, notificações de mensagens e curtidas de amigos nas mais
diversas redes: atuais e antigos contatos convergem em fotos, textos, vídeos, músicas. Movo o
mouse para desvelar o feed de notícias, uma ferramenta do site que apresenta as histórias
consideradas relevantes para meu perfil mediante um algoritmo de seleção da empresa, um de
seus principais produtos à disposição dos usuários.
Links de notícias, fotos de uma viagem qualquer, gifs de gatos, militância política, textão.
Nada de novo sob o sol, penso, até me deparar com um apelo no grupo “Derrubando páginas
machistas, lgbtfóbicas, racistas, gordofóbicas, etc1”. Era um pedido de denúncia para uma
página nada usual: “Odeio Crianças”.
Talvez isso passasse desapercebido como outros tantos textos e imagens diariamente
expostos, não fosse a imagem chocante que me incitou imediata repulsa: na foto de perfil, uma
criança chora com uma mulher a gritar em seus ouvidos; acima, o rosto roxo de um bebê
enforcado por uma mão adulta.

Sou um usuário frequente do Facebook, acessando minha conta mais de uma vez por dia, e
tenho um certo gosto por participar de redes com temáticas diversas, desde culinária vegana a
desenhos japoneses ou jardinagem. Não raro observo polêmicas envolvendo temas sensíveis
como racismo, machismo, maus tratos a animais, transfobia. Este caso, no entanto, foi diferente.
A conjunção de fatores – conteúdo chocante envolvendo crianças, discurso de ódio objetivo,
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https://www.facebook.com/groups/derrubaremostudo/?fref=ts. Grupo qualificado como "secreto",
sendo portanto acessível apenas às pessoas que já nele estão. Para ser adicionada, uma pessoa deve ser
convidada por um membro previamente incluso. O grupo também já não existe nos servidores da
empresa.

difusão da página entre redes de pessoas inconformadas com as imagens – era ideal para um
possível objeto de pesquisa; no entanto, pensei, provavelmente será alvo de denúncias por parte
dos usuários e usuárias, possivelmente chocados com a mensagem propagada, acionando assim
o mecanismo de censura do site.
Foi o que aconteceu. Por volta de 1h40 do dia seguinte, 06/08/2015, a página fora retirada
do ar. Ao longo do seu tempo de existência, houve um total de 11 publicações, todas fotos, com
crianças enforcadas, fetos ao lixo e bebês chorando. Às 1h35 do dia seis, contava-se 6.001
curtidas da página e milhares de comentários.
Este trabalho é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada em ambiente virtual (LÉVY,
1996), especificamente uma “Página” de Facebook, em duas etapas distintas: a primeira, online, na qual acompanhei a produção de dados entre as 18h00 do dia 5/08/2015 a 1h do dia
06/08/2015, lapso de tempo no qual houve a observação e registro dos mesmos; a segunda, offline, referente à leitura e análise dos documentos armazenados.
Relato aqui os diferentes momentos desta pesquisa e como executei meu trabalho. Analiso
os dados produzidos enquanto um registro coletivamente autoral (LÉVY, 1996) na qual os
agentes expressam suas reações por meio de dispositivos morais (WERNECK, 2015) frente a
uma situação-tipo (WERNECK, 2015) diante da qual um estatuto moral – no caso, a inocência
e pureza de crianças – é abalado a partir de imagens que representam cenas de violência infantil.
Metodologia de registro
A particularidade de um campo diverso das tradicionais etnografias – sem presença física
dos corpos, tão somente a comunicação mediada por computadores – exige do pesquisador em
ciências humanas adequar-se às diferentes modalidades de expressão possíveis.
Em “The Internet: An ethnographic Approach”, Dhiraj Murthy e Don Slater lamentam a
pouca utilização das novas tecnologias enquanto ferramentas metodológicas em comparação a
instrumentos tradicionais como o caderno de campo físico. O antropólogo, afirmam, não pode
e não deve se esquivar da nova realidade virtual. Expõem, também, como diversas novas
técnicas foram incorporadas ao trabalho etnográfico na medida em que se desenvolviam novas
tecnologias: gravação de sons, fotografia, vídeo. Eles argumentam que todos esses métodos
tiveram seus usos e suas experimentações com o intuito de apreender aspectos da realidade
social estudada.

Concordando com tal argumento, apresento as formas de registro utilizadas para a apreensão
dos dados em análise neste trabalho. As especificidades do meio estudado exigem não o
abandono do famoso caderno de campo, mas sua atualização frente aos desafios impostos.
Foram três os principais programas para acesso, codificação, registro e armazenamento dos
dados:
1. Plataforma Windows: o primeiro programa utilizado foi o Windows, sistema operacional
de meu computador, o artefato que utilizo para mediar minha comunicação em rede.
Todos os programas listados abaixo são da extensão .exe, arquivo de execução de
aplicativos dentro do sistema operacional da Microsoft.
2. Google Chrome: para acessar a internet é preciso, além de uma conexão estável, um
navegador que leia e ordene os códigos de programação das diferentes páginas da web.
Nesse caso, utilizei o navegador Google Chrome e sua função “Salvar como...”,
acionável ao clicar com o botão direito do mouse. Este comando permite salvar no
computador qualquer página da internet, facilitando o acesso posterior, mesmo off-line.
No presente caso este foi o recurso fundamental, uma vez algumas horas após o início
da etnografia a página foi retirada do ar.
3. Gadwin Printscreen: os computadores da Microsoft possuem uma tecla para ativar a
função “printscreen”, impressão da tela, que registra os elementos gráficos expostos para
o usuário naquele momento. No entanto, esta função não salva a imagem
automaticamente, tornando necessária a mediação desta função por algum programa de
edição de imagens, como o Paint (Microsoft) ou Photoshop (Adobe). Evitei esse trabalho
utilizando o programa Gadwin Printscreen, que salva automaticamente o arquivo gerado
a partir do acionamento da tecla “printscreen”.
É preciso ressaltar que a rotina de registro não era aleatória: havia uma racionalização prévia
do que deveria ser salvo e, mais importante ainda, como deveria ser salvo.
O principal cuidado neste campo – o Facebook – foi o de preservar o máximo de interações
possíveis, tendo uma gama mais ou menos diversa de comentários, curtidas e
compartilhamentos. Desse modo, registrei as interações em torno da foto de perfil, foto de capa,
postagens e publicações dos visitantes. Nesta fase da pesquisa, o maior esforço era o de exibir
todos os comentários em dado hiperlink, uma vez que o código do site Facebook exibe a priori
apenas os comentários que considera relevantes, ocultando todos os demais. Após isto, era
preciso também exibir o restante dos comentários mais longos, também ocultados pela estrutura

do site. É um trabalho mecânico e minucioso que demonstrou ser fundamental na segunda fase,
off-line, ao permitir uma análise mais completa das interações registradas.
Aponto, por fim, que nunca foi o objetivo da pesquisa registrar a totalidade das interações
ocorridas enquanto a página esteve no ar. Tratava-se de uma impossibilidade metodológica,
uma vez que não detinha técnicas necessárias para apreensão de todos os dados. Ressalto,
porém, que isto não impede as análises e questões aqui discorridas. A narrativa proposta é
menos quantitativa que qualitativa: não importa tanto à antropologia a precisão numérica das
interações por minuto, mas sim os sentidos destas interações em certo espaço-tempo.
Agentes e interações em campo
É condição necessária e fundamental para participar do debate travado dentro dos servidores
do Facebook que a pessoa efetue um cadastro prévio, informando nome, sobrenome, e-mail,
senha de acesso, data de aniversário e gênero. Uma vez fornecidas tais informações, um perfil
é criado: trata-se de um avatar, uma representação gráfica de determinado indivíduo que tem a
posse do usuário e senha de acesso àquele cadastro.
Levy define este fenômeno como uma forma da virtualização do corpo: projeções do corpo
no ciberespaço (LÉVY, 1996, p. 28), aludindo à ideia de telepresença, o estar no ambiente não
de forma física, mas simbólica, através de imagens e textos.
A este perfil são autorizadas determinadas interações, especificamente “curtir”, “comentar”
e “compartilhar”. Ao efetuar tais comandos, o usuário registra dados no servidor da empresa
que serão repassados para os demais usuários que estejam observando o conteúdo em questão.
Estas funções (curtir, comentar e compartilhar) são analisadas, neste trabalho, enquanto
interações.
Erving Goffman define interação como “influência recíproca dos indivíduos sobre as ações
uns dos outros, quando em presença física imediata” (GOFFMAN, 1985, p. 23) (grifos meus),
sendo um conceito fundamental para a problemática antropológica.
Fruto de pesquisas empíricas, toda etnografia resulta do olhar do pesquisador diante de um
campo, com suas personagens, palco e ações ocorridas no lapso de tempo analisado. O resultado
dessa experiência é traduzido, então, em palavras, imagens e sons, a reconfigurar os elementos
vivenciados de modo a implicar um dado sentido àquelas práticas sociais, sempre em
consonância com o debate antropológico em voga.

A particularidade do ciberespaço obriga a problematizar tal conceito de modo a defini-lo
com contornos mais nítidos. Ao contrário do campo ‘físico’, no qual o tom de voz, gestos,
olhares e piscadelas orientam o trabalho de campo, um endereço da internet potencializa o
contato entre diferentes pessoas, mas também limita a expressão humana a alguns elementos,
condicionando sempre todas as ações às máquinas que realizam a intermediação
comunicacional.
Segundo Lévy, tanto uma chamada telefônica quanto um videogame podem ser consideradas
práticas interativas, diferenciando-se em seu grau de interatividade: “A possibilidade de
reapropriação e de recombinação da mensagem por seu receptor é um parâmetro fundamental
para avaliar o grau de interatividade do produto” (LÉVY, 1999, p. 81).
Nos dois exemplos, a ação humana é orientada de acordo com a mensagem recebida
mediante o objeto – saída de voz do telefone ou tela do videogame. A ação da pessoa do outro
lado da linha é condicionada pelo “bom dia” recebido, assim como o jogador vai para a direita
ou para a esquerda de acordo com a posição do inimigo no jogo. A diferença é estabelecida de
acordo com o emissor da mensagem e as ações possíveis: numa conversa, sendo o emissor outra
pessoa, há uma infinidade latente de possibilidades uma vez que os assuntos podem ser diversos
depois do “bom dia” – uma conversa casual sobre o último fim de semana ou reclamação com
a empresa de tv a cabo – enquanto num videogame, também de infinitas latentes possiblidades,
restringem-se à programação narrativa do jogo, previamente impostas a quem for jogá-lo.
É a partir desta perspectiva de interação que abordo o Facebook, fazendo uso das categorias
criadas por Lévy: trata-se de um “mundo virtual no sentido de dispositivo informacional”, no
qual “a mensagem é um espaço de interação por proximidade dentro do qual o explorador pode
controlar um representante de si mesmo” (LÉVY, 1999, p. 76); ou seja, mediante um cadastro
prévio de um perfil pessoal, sinaliza-se que determinada mensagem (seja comentário,
compartilhamento ou curtida) é referente a determinada pessoa, evocando, portanto, sua
identidade no ‘mundo real’. É, além disso, um “diálogo entre vários participantes que implica
participação na mensagem” (LÉVY, 1999, p. 85), uma vez que diversas pessoas podem usar
seus perfis para comentar a mesma publicação, tendo um caráter, portanto, de esfera pública,
ao permitir a expressão de diversas pessoas mediante um mesmo conteúdo divulgado.
Afronta à moralidade cotidiana
Dotados de um perfil próprio, os usuários e usuárias do Facebook utilizam a mídia social
para os mais diversos fins, desde a comunicação entre amigos à divulgação de notícias e

produtos. Quase como uma revista diária e interativa, há um parâmetro moral estabelecido pelo
seu uso constante, seja com os mecanismos de denúncia dos usuários ou estruturas do próprio
site, como filtros de imagens (seios femininos, vaginas e pênis são censurados, por exemplo),
a experiência cotidiana da maioria dos usuários e usuárias não é permeada por cenas de
agressividade ou nojo.
Qual não foi a surpresa de muitas pessoas ao depararem-se com cenas como a de fetos
jogados no lixo com a legenda: “tem que pilhar esses Lixos mesmo”.

Diante de uma realidade na qual crianças que haviam sido maltratadas estavam sendo
divulgadas com um discurso de ódio, digno de “curtidas”, uma grande quantidade de pessoas
optou por expressar sua discordância frente àquilo. Para isso, utilizaram-se dos recursos
ofertados pela mídia social para efetivar suas estratégias de condenação do conteúdo e de quem
criou a página, bem como divulgação das atrocidades.
Analiso esta mobilização contra a divulgação deste tipo de conteúdo enquanto dispositivos
morais, tal como sugere Werneck: “o dispositivo se torna uma coisa da qual se pode lançar
mão, algo que pode ser mobilizado para lidar com os desafios gramaticais” (2015).
Na página “Odeio Crianças”, o desafio gramatical é a própria existência da endereço na
internet, que afronta a ideia de inocência das crianças e a necessidade de proteção destes seres
por parte da sociedade. As interações registradas tornam-se, assim,
“algo que adquire um sentido centrado na agência dos atores, indivíduos
autônomos que fazem escolhas de direcionamento das ações, e que descreve
vida social como encontro de indivíduos dotados de agência competente
(Schütz, 1943; Garfinkel, 1967; Boltanski e Thévenot, 1983), sem configurar

individualismo metodológico ou primazia do interesse. Agir no social, dessa
maneira, passa a ser se deparar com os desafios situacionais e lançar mão
competentemente de coisas do mundo para efetivar as ações/situações.”
(WERNECK, 2015, p. 192)

A efetivação almejada difere de pessoa em pessoa, mas pode-se dizer que, em geral, é a
punição do criador da página, bem como a retirada do ar deste tipo de conteúdo.
Ao analisar os comentários individualmente, comecei a notar uma certa padronização nos
temas por eles propostos. Praticamente todos expressavam descontentamento de alguma forma
– indignação, ódio, raiva, enfim, expressões em forma de texto sempre nesse sentido – mas
alguns continham elementos que se destacavam e se repetiam. Entendo esses elementos como
eixos que podem orientar a análise desse movimento coletivo.
Denúncia
Com o objetivo de derrubar a página, ou seja, de torna-la inacessível, os usuários e usuárias
que comentavam nas publicações também se mobilizavam para denunciá-la. A denúncia, assim,
é um primeiro eixo que analiso.
Em geral, os pedidos de denúncia eram relativos ao mecanismo do próprio Facebook, mas
algumas pessoas disponibilizavam links da polícia federal e da ONG SaferNet. É interessante
notar, ainda, que outras “marcavam” perfis e páginas do Facebook, uma ação que notifica
diretamente a pessoa para aquela publicação em referência.
Muitos dos comentários marcam o que parecem ser amizades da própria rede social, com
nomes e sobrenomes de pessoas. Há, entretanto, marcações referentes a perfis institucionais,
como órgãos da polícia ou, em um caso cômico, do criador da mídia social, Mark Zuckerberg.
A importância desta forma de agir é a mobilização de outros indivíduos para indignar-se frente
ao exposto, podendo inclusive auxiliar na denúncia.

Ameaça
Encontrei comentários que remetiam a algum tipo de ameaça no sentido de encontrar a
pessoa, evitando a impunidade. “O IP que vc criou essa pagina mesmo que seja fake vai ser
descoberto”, afirma Guardiões Patrimonial, obtendo 15 curtidas. A aprovação do comentário
demonstra, assim como em outros, que esse tipo de estratégia é aprovada por muitas pessoas
que, se não de fato ameaçam a encontrar a pessoa através de IPs – “tenho amigos Policiais e já
mandei o link para eles provavelmente já localizaram o IP”, diz uma usuária – ao menos
desejam ter tal capacidade técnica. Por vezes também indicavam outros meios de denúncia,
como o registro da página através de prints levando à delegacia.
aaaa

Gênero
Outro eixo que considero importante para a análise é a questão do gênero: na língua
portuguesa, o gênero utilizado para generalização é sempre o masculino, tido como “neutro”.
A grande maioria dos comentários segue tal linha ao se referir a quem teria criado a página,
mas alguns cogitam a possibilidade de não ser um criador da página, mas sim uma criadora.
Assim, destaquei os comentários que se referem à pessoa pelo gênero feminino.
Observei, ainda, que a grande maioria dos comentários em geral são feitos por mulheres,
algumas inclusive com fotos de perfil com suas crianças. Muitas vezes apontam a incapacidade
de gerar bebês como um fator para o ódio com crianças.

Religião
O quarto eixo é a religião. Muitas pessoas evocavam as imagens de deus, céu, inferno, diabo
e demônios para atribuir um sentido, uma explicação à suposta desumanidade das publicações.
Os comentários são ainda espantosos pela agressividade da fé: se a crença em um deus almeja
o bem e a paz, os votos de morte violenta e idas ao inferno expõem uma imposição moral
contrastante com os objetivos de qualquer religião.

Parâmetros éticos na etnografia solitária
O debate ético tem presença constante em pesquisas da antropologia, seja em trabalhos
clássicos ou recentes. Garcia, Standlee, Bechkoff e Cui (2009) defendem que a privacidade na
internet é um tema sensível, uma vez que os limites entre público e privado não são nítidos.
Além disso, o anonimato – tanto do pesquisador quanto dos “nativos” submetidos à observação
e à análise – é um fator a ser considerado quando da pesquisa, já que não são poucas as
plataformas que possibilitam a expressão sem reconhecimento imediato da pessoa que utiliza o
computador.
Diante de um tema extremamente recente e em constante mudança, não é possível
esquivar-se do debate, tampouco deixar de contribuir para o mesmo. A construção dos
parâmetros éticos para a pesquisa etnográfica virtual, por não ter bases fixas, é feita a cada
trabalho, cabendo a quem pesquisa discernir da melhor maneira possível sobre como trabalhar
com os dados recolhidos.
Minha experiência de etnografia no ciberespaço foi um tanto estranha. Ao mesmo tempo
que sabia estar em diálogo – mesmo que indireto – com outras tantas pessoas, na realidade
sentia como se tudo fosse uma estranha simbiose com o computador em minha mesa.
É que os ícones gráficos que representavam meus “informantes” não diziam muita coisa
sobre quem seriam estas pessoas – se é que eram “pessoas de verdade”. Mais do que isso, era
impossível criar qualquer laço, ter qualquer opinião ou afeto por quem proferiu umas poucas
frases e jamais voltou a interagir; não havia tempo, tampouco modo de engajar-me com a
“comunidade” quando essa “comunidade” foi estabelecida com um simples parâmetro: uma
interação pública dentro dos servidores do Facebook.
O fenômeno social que pesquisei foi uma volátil expressão coletiva de valores morais:
gravitaram em torno dos mesmos hiperlinks um amontado de pessoas para ações pontuais, sem
haver diálogo, troca, conversa.
Meu papel foi de mero espectador, e por isso senti-me apático frente às expressões de ódio
mais violentas ou os pedidos mais comoventes.
Não me era permitido, ali, julgar quem mandou dar um tiro na cara do culpado – e se for
uma mera expressão, sem a vontade real de fazer isso? – ou se o culpado era mesmo culpado –
não poderia ter recolhido aquelas imagens no google?

Por este motivo ocultei os nomes das pessoas que comentaram algo em “Odeio Crianças”.
Meu objetivo, aqui, não é personificar as interações, apontando quem as fez, mas pensa-las
enquanto documento coletivamente autoral, criado em um ambiente propício para estas
expressões, no qual é debatida a pertinência do conteúdo divulgado.
Assim, não é importante debater se quem criou a página cometeu algum crime e merece
punição, se as ameaças também são imorais ou se um cristão deveria ser mais piedoso. O
fundamental é perceber como a exposição de determinado conteúdo para um dado público pode
incitar certas ações, mesmo que meramente virtuais.
Apontamentos finais
Provavelmente nenhuma dessas pessoas sabe quem criou a página. Talvez as ameaças de
localização do IP fossem blefes ocasionais, quiçá sequer a polícia federal procurou pelo
culpado. Nunca mais ouvi falar do incidente e ninguém da minha rede próxima de contatos
soube desta página, somente talvez quando eu mencionava ser esta minha monografia.
Nenhuma notícia, nenhuma conversa de bar.
Mesmo não sendo um objeto de grande repercussão social, a execução deste trabalho me
permitiu contato com uma etnografia fora dos moldes tradicionais, exigindo uma reflexão
crítica e interdisciplinar acerca das práticas sociais em ambientes virtualizados. Repensar
interações, parâmetros éticos e formas de sociabilidade entre redes de pessoas convergindo em
torno de determinado conteúdo me ajudaram a construir um novo modo de olhar o Facebook –
e o “mundo virtual” como um todo –, mas também me fez perceber a similaridade inerente às
práticas sociais off-line.
No presente caso, a disputa de moralidade em torno da necessidade, decência e validade
da divulgação de imagens de crianças mortas ou feridas, junto a um discurso de ódio, incitou a
mobilização de um grupo de pessoas que, utilizando ações possíveis que julgassem apropriadas
dentro do ambiente analisado, buscavam, coletivamente, reintegrar um estado de paz outrora
garantido, mas ameaçado com a existência de uma página como a “Odeio Crianças”.
O cálculo das interações possíveis e a vontade de deslegitimar quem criou a página
geraram comentários como os acima expostos. Desde hiperlinks ao site da Polícia Federal à
denúncia ao Facebook, passando pelo castigo divino ou mesmo a incredulidade frente ao
exposto, um coletivo de pessoas agregou-se em determinado ambiente para a construção de um

determinado sentido a práticas humanas, materializando-o através de códigos, expressando suas
ânsias, desejos, medos.
Espero, com esta pesquisa, contribuir de alguma forma com a pesquisa antropológica
nestes novos ambientes ainda não tão explorados. A massificação da criação de dados e a
importância destas interações social, econômica e politicamente ensejam uma maior
aproximação da disciplina com tais práticas, que se tornam, a cada dia, mais influentes na
construção da vida social contemporânea.
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