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Pensar o quanto os efeitos online podem se converterem em offline é refle-
tir, por exemplo, a relação simbiótica entre violência simbólica e física. Isso
quer dizer que a violência simbólica traz sofrimentos e efeitos físicos, que mui-
tas vezes terminam nos mais diversos tipos de doenças psíquicas, bem como
dispepsia, enxaqueca e uma miríade de transtornos ligados a ansiedade. Con-
tudo, é imperativo afirmar que via de regra a violência física efetiva costuma
ser mais traumatizante representando a cólera ignara de uma sociedade que
regularmente tem sido cultivada, em tempos digitais, nas redes sociais online.
Quem já não presenciou um massacre online nas caixas de comentários?

Quanto que muitas violências físicas têm as suas continuidades nos linchamen-
tos de julgamentos morais de comentários digitais? A internet – os comentários
e as postagens alojadas nela que estão lá como mecanismos de reviravolta –
a liberação da morte, a suspensão de direitos, a disseminação do preconceito
que começa simbolicamente entre curtidas e compartilhamentos. Por isso, é
preciso nos adiantar e frisar que não existe essa separação de real e virtual,
pois não há dois mundos. Existe sim uma realidade composta do online que
faz parte do offline, portanto, uma é complementação da outra. Inclusive a
palavra virtual no campo das Ciências Sociais tem sido aposentada para não
criar essa sensação que no mundo virtual “as coisas são de brincadeira” porque
ele tem “menor valor” ou apenas “é de mentirinha”.
Os estudos antropológicos e sociológicos têm compreendido que o online é

extensão do offline e vice versa (PELÚCIO; PAIT; SABATINE, 2015). Tal
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que assim como existe uma extensão da violência do offline para o online em
matérias nos portais jornalísticos 1, o online pode também estender a violência
postada no digital para a violência de socos, pontapés e pauladas no offline.
Basta lembrar-se do caso de espancamento até a morte de Fabiane Maria de
Jesus devido boatos em rede social de que praticava magia negra com crianças
(CASTRO; ROSSI, 2014). Uma das primeiras fake news no Brasil que teve
essa proporção de ver a violência online convertida em violência física. O online
pode causar proporções desastrosas e cruéis como ocorreu com Fabiane e a fake
news é parte desse processo de violência.
A partir do historiador Sémelin (2009) pode se observar que o massacre é

tanto físico como simbólico. A violência física está em simbiose com a violên-
cia simbólica como aconteceu no linchamento da mulher acusada injustamente
de magia negra e que lhe custou a vida. Basta um olhar pouco mais atento
e veremos que muitos são alvos da agressividade da notícia ou de não pode-
rem se defender se mostram desarmados enquanto os seus massacradores se
apresentam armados com seus comentários de ódio e violência.
Aqueles que vão se tornar massacradores se apresentam como vítimas. Pois,

junto deles há o dispositivo da negação, nunca se sentem culpados ou errados
até porque estão em uma missão. E quando são denunciados ou descobertos
enxergam a denúncia de sua agressão como uma violência. O questionamento
e o esclarecimento dela se torna agressão e violação da liberdade de expressão
para os linchadores digitais e propagadores de fake news.
Não há como pensar no empoderamento das mídias digitais ao ponto das

pessoas compartilharem fake news sem analisar o poder e as representações
simbólicas que ele assume para o sujeito social. Para isso, destaca-se o senso
comum quando se refere ao poder, geralmente o associa com a manifestação
da violência, quando na realidade é uma manifestação social compartilhada,
uma construção social, sendo reconhecido e legitimado pela sociedade, a sua
desintegração sinaliza e controle de uns sobre a maioria.
Os estudos e análises de pensadores como Arendt (2000) e Foucault (2010)

desconstroem essa percepção acrítica e apontam para a necessidade da discus-
são do poder como um conceito oposto à violência. Embora sejam divergentes,
não dá para pensar o poder sem fazer menção a violência, pois essa aparece
principalmente quando o poder deixa de existir. Antes de qualquer coisa, o
poder constitui nessa perspectiva que coloca as fake news como uma manifes-

1Em uma imersão antropológica em plataformas online, Mugnai (2018) percebeu que entre
os mais de 21.000 comentários realizados em matérias jornalísticas sobre transexualidade,
os ataques contra as pessoas trans continuavam nas caixas de comentários, mesmo que
as reportagens descrevessem violências contra elas, isso quer dizer, mesmo sendo vítimas,
elas são culpabilizadas. É a transfobia operando intimamente no online e offline.
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tação da violência quando ele é suprimido, sobressaindo interesses de poucos
sobre a maioria.
As análises tanto de Foucault (2010) como de Arendt (2000) revelam dis-

cussões que o poder se contrapõem a violência, e ao contrário do que é com-
partilhado pelo senso comum. A manifestação da violência não representa a
manifestação do poder, mas a supressão dele. As relações sociais estão per-
meadas por interesses pessoais e coletivos, dentre esses interesses estão os me-
canismos de poder. A definição desses mecanismos não é simples e facilmente
observada, para além das relações de dominação aparentemente visualizadas
entre opressores e oprimidos estão aquelas que são imperceptíveis, ou quase
não notadas, sendo o que conserva a sociedade e não o que a transforma, seu
conceito é, portanto abstruso e compreende um complexo conjunto de análises
sobre as relações onde o poder se manifesta. Assim, pode-se perceber como
essas relações de violência são ocultadas na realidade.
Quando se olha para as fake news e simplesmente se pensa em notícias

falsas, seus impactos levam a questões que vão para além da superficialidade.
Quem as produz? Quem as impulsiona? Quem as financia? São questões que
remetem a tocar as relações de violência que estão por trás das fake news.
Geralmente imbuídas de um gênero moral, elas são conservadoras e mantém
aspectos de dominação daqueles que as produziram.
Arendt (2000) ao discutir sobre o que é o poder ressalta que ele influência

as relações sociais de uma dada sociedade, por isso independente da estrutura
ou organização social, existe como uma característica comum. Nesse sentido,
ele pode se constituir em algo que perpetua as relações de dominação e é
inerente a qualquer comunidade política, resulta da capacidade humana para
agir em conjunto, que por sua vez, demanda um consenso de muitos a um curso
comum de ação. Assim, o poder se baseia essencialmente na capacidade das
ações humanas para fundar algo inteiramente novo, em suas análises Arendt
(2000) caracteriza a oposição entre poder e violência. A afirmação absoluta de
um significa a ausência da outro, ou seja onde há poder não há violência, essa
só pode existir pela desagregração do poder.
As fake news interferem no poder ou consenso social, incitam a violência

onde num clique ou comentário, se viola as regras mínimas de relacionamentos
online e extrapola a violência, seja pela difusão de uma notícia falsa ou pela
forma de como ela pode atingir a sociedade, expressando nas mais variadas
formas de violência. Foucault (2010) também concebe o poder como algo
que interfere nas ações dos sujeitos e se manifesta nas relações de obediência
e subordinação. Observou sua manifestação quando analisou as mudanças
dos processos punitivos impostos aos delinquentes. Nesse sentido, ressalta
ser fundamental a compreensão das metamorfoses dos métodos punitivos, a
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partir de uma tecnologia política do corpo que evidenciam uma história comum
existente entre as relações de poder e de objeto.
A suavidade penal se constituiu como nova técnica de poder, Foucault (2010)

ressalta que e os sistemas punitivos não podem ser compreendidos apenas como
o ato de punir. Esses são, antes de tudo, construções sociais, não se explicam
somente pela armadura jurídica da sociedade, tão pouco por ações éticas, mas
elas imprimem sentidos positivos percebidos na própria aceitação das medidas
punitivas e a subserviência a elas.

Mas podemos sem dúvida ressaltar esse tema geral de
que, em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem
ser recolocados em uma certa “economia política do corpo:
ainda que não recorram a castigos violentos ou sangren-
tos, mesmo quando utilizam métodos ’suaves’ de trancar
ou corrigir, é sempre do corpo que se trata – do corpo e
de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua
repartição e de sua submissão” Foucault (2010, pg.28).

As relações no mundo online indicam a metamorfose da violência expressa
nas relações de poder que não estão mais num corpo individualizado, mas
estão na ideologia e no compartilhamento de formas de dominação moral que
permeiam a síntese das fake news. Elas ganham força na sociedade por serem
a reprodução de uma forma de pensamento que domina gostos e mentes e se
configuram na mais nova forma de poder e violência.
É o poder do simbólico! Convoca-se aqui no final, Bourdieu (1989) para en-

tender como muitas vezes uma curtida, um compartilhamento, ou seguir uma
página de ódio na rede social simboliza e se torna um gatilho para que precon-
ceito se torne discriminação. É o poder do discurso! Tão enfatizado por Fou-
cault (2011) que mostra que os discursos estão nas práticas. E aqui, entre nós,
quantos não presenciaram em momento de pandemia o discurso daqueles que
representam politicamente na fala e no comportamento das pessoas nas ruas em
relação à covid-19? O simbólico se expressa em muitas camadas, seja no micro
cotidiano seja no macro político econômico. O seu efeito quando acompanhado
de fake news tem resultados avassaladores e, ainda quando combinado com o
preconceito, pode romper parcerias comerciais e criar crises diplomáticas.
Quanto de fake news sobre a China foram convertidas em agressões no caso

da “Estudante diz ter sido chamada de ’chinesa porca’ por idosa no metrô do
Rio e registra queixa na polícia” (RODRIGUES, 2020). Ademais, chamar o
coronavírus de vírus chinês significa de certa forma dizer o quanto os chineses
devem ser culpabilizados, combatidos e eliminados. Tudo isso pode ainda ser
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mais assustador e trágico quando a fake news está no discurso de governo. A
ignorância, o racismo e o desrespeito do ex-ministro (choca-se) da educação,
Abraham Weintraub, sobre o povo chinês ainda constrange e causa enrubesci-
mento no Brasil diante do mundo (GLOBO, 2020). Convertida de uma pátria
que simbolizava amiga de todos agora anunciada como inimiga de todos colo-
cando o país a um passo de se tornar uma pária.
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