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1. OBSERVE A CHARGE ABAIXO, LEIA O TEXTO E RESPONDA: 

 

O que é a "cultura do 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 personalidades, mas também anônimos.  

(Mariana Sanches) 

 

a) Justifique o título dado ao texto, respondendo-o, com as suas palavras:  

 

b) A chamada "cultura do cancelamento" é um tema recente? Comprove sua resposta com uma passagem do 

texto:  

 

c) Qual das duas redes sociais citadas costuma, na sua opinião, ter mais rapidez e alcance nos 

compartilhamentos? Por quê? Qual delas você costuma usar mais?   

 

d) Quem, neste momento, você desejaria "cancelar"? Por quê?  

 

e) De que maneira a charge inicial dialoga com o texto? Explique: 
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