
 

 

 

Proposta de Redação 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita 

formal da língua portuguesa sobre o tema “Debate sobre a cultura do cancelamento na 

sociedade contemporânea”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 

e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

TEXTO I 

O que é a 'cultura de cancelamento' 
 

O movimento hoje conhecido como "cultura do cancelamento" começou, há alguns anos, 

como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação 

ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações 

políticas de marcas ou figuras públicas. 

Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato 

que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de 

marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros 

influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em 

questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. 

A cascata de menções a uma empresa costuma precipitar atitudes sumárias para estancar o 

desgaste de imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender 

amplamente. 

O cancelamento é diferente da trollagem típica de internet, eventualmente com insultos 

coordenados, frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. O 

"cancelamento" é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de 

subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela 

hoje abate personalidade, mas também anônimos. 

"Você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos 

estranhos se um deles tiver feito um vídeo, ou por uma piada que soou mal nas mídias 

sociais ou por algo que você disse ou fez há muito tempo atrás e sobre o qual há algum 

registro na internet. E você não precisa ser proeminente, famoso ou político para ser 

publicamente envergonhado e permanentemente marcado: tudo o que você precisa fazer é 

ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google 

existir", definiu o colunista do The New York Times Ross Douthat em uma coluna sobre 

cancelamento há alguns dias. 

O fenômeno acontece também no Brasil, mas frequentemente tem como alvo famosos. Um 

exemplo recente de cancelamento foi o da blogueira Gabriela Pugliesi. Depois de postar 

imagens de uma festa que deu em sua casa, em abril, em meio a uma quarentena por conta 

da epidemia de coronavírus, uma multidão online passou a cobrar as marcas que a 

patrocinavam para que rescindissem os contratos de publicidade com ela. Pugliesi perdeu 

pelo menos cinco contratos e seu prejuízo teria superado os R$ 2 milhões. 
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TEXTO II 

 

Quais os efeitos da cultura do cancelamento 

Fenômeno nas redes sociais, ato de boicotar figuras públicas que agem de forma 

considerada ofensiva é muitas vezes menos efetivo do que gostariam seus adeptos e 

do que alardeiam seus críticos 

(...) Muitos daqueles que foram alvo de cancelamentos, ou que se solidarizam com 

pessoas que tenham sido criticadas dessa forma, se queixam de uma perseguição 

inquisitorial que cercearia o discurso e as ações de comediantes, artistas, políticos e 

youtubers. 

Críticos apontam ainda que as reações muitas vezes alcançam dimensões 

desproporcionais ou se dão sem base em fatos. 

“Não existe qualquer zona cinzenta a partir da lógica do espetáculo”, pondera o doutor 

em psicologia Leonardo Goldberg. “E a cultura do cancelamento entra nessa esteira de 

modo completamente arbitrário, porque [faz parte] da lógica da não contradição, tão 

presente na internet. Não existe conversa ou escuta”. 

“Acho que o [aspecto] negativo é a forma como a gente lida numa certa cultura do 

‘hater’, do ódio, esquecendo que precisa fazer críticas mais embasadas e ter mais 

consciência coletiva da nossa responsabilidade”, disse ao Nexo a colunista e feminista 

Stephanie Ribeiro. 

Os efeitos da cultura do cancelamento, no entanto, são em geral menos efetivos do que 

os “canceladores” poderiam desejar e do que os “cancelados” costumam alardear. 

“Às vezes, é uma forma até meio rasa de lidar com questões que são estruturalmente 

muito complexas”, afirma Ribeiro. “Não vejo impactos muito reais em relação a 

manifestações virtuais que confrontam comportamentos ou falas”. 

Ela cita o caso do jornalista William Waack, que foi demitido da Rede Globo após o 

vazamento de um vídeo no qual fazia comentários racistas, e teve sua contratação 

recentemente anunciada por uma nova emissora. 

Ela afirma que a duração e o impacto do cancelamento têm “muito a ver com o lugar 

social que cada qual desses atingidos ocupa e o peso que a sociedade dá ou não para o 

que está sendo apontado”, lembrando do caso do músico Wilson Simonal, um homem 

negro, “cancelado” pela classe artística e intelectual na época da ditadura militar por ser 

visto como informante do regime. 

O autor do artigo da New Republic, Osita Nwanevu, vai ao encontro desses 

questionamentos sobre o verdadeiro impacto da cultura do cancelamento, sugerindo 

um entendimento mundano da questão: enxergá-la como expressões públicas e 

corriqueiras de desagrado, manifestadas por pessoas comuns em novas plataformas. 

“Se nos vemos passando vertiginosamente de ultraje em ultraje a cada semana, devemos 

considerar que isso nunca custou tão pouco ou resultou em provocadores e 

‘contrariadores profissionais’ ganhando tanto”, escreveu. 

Embora critique a ausência de diálogo que impede “qualquer operação simbólica que 

possa fazer aquela pessoa mudar de opinião, porque ela é simplesmente cancelada”, 

Goldberg vê de maneira positiva que as críticas transformam os discursos públicos “em 

algo atravessado por uma política daquilo que concerne a população, ao bem maior. 

Todos aqueles que passam a emitir discursos públicos vão ter que se haver com aquilo 

que dizem”. 



Além de mostrar que temas como o feminismo e o combate ao racismo estão mais 

difundidos, o efeito sobre discursos preconceituosos de figuras públicas também é o 

aspecto da cultura do cancelamento que Stephanie Ribeiro identifica como positivo. 

“Hoje uma pessoa não pode dar uma entrevista e falar algo racialmente absurdo, porque 

alguém vai dizer 'não, isso está errado'. E aí isso vira uma chuva de comentários e de 

tuítes, de falas, ações, respostas, vídeos. É muito positivo perceber que as pessoas estão 

identificando mais facilmente determinadas condutas”, disse. 

 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/01/Quais-os-efeitos-da- 

cultura-do-cancelamento (Adaptado) 
 

TEXTO III 
 

Disponível em: http://www.willtirando.com.br/ 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/01/Quais-os-efeitos-da-cultura-do-cancelamento
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/01/Quais-os-efeitos-da-cultura-do-cancelamento
http://www.willtirando.com.br/

