
erão punidos, na forma desta Lei, os 
crimes resultantes de discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional." Os bra-
sileiros já deveriam conhecer essa lei. Ela 
e outras equivalentes estão expressas em 
plaquetas coladas nas paredes de elevado-
res, teatros, bares e restaurantes. Valem na 
rua, na praia... e até na internet. Mas, na 
semana passada, centenas de pessoas pa-
recem ter esquecido que o mundo virtual 
está suscetível às regras de civilidade da 
vida lá fora. No domingo, o Twitter, rede 
social de troca de mensagens curtas com 
mais de 10 milhões de usuários brasileiros, 
serviu para uma vergonhosa enxurrada 
de textos de cidadãos do eixo Sul-Sudeste 
com manifestações de intolerância con-
tra pessoas de origem nordestina. O esto-
pim: a eleição da candidata do PT, Dilma 

Rousseff, ao cargo de presidente da Repú-
blica, com o apoio maciço do Nordeste. 

Em meio às centenas de mensagens 
agressivas, a estudante de Direito Mayara 
Petruso chamou a atenção pelo que publi-
cou no Twitter: "Nordestino não é gente. 
Faça um favor a Sp, mate um nordesti-
no afogado!". Foram apenas 71 toques. 
Ela levou poucos segundos para digitar 
e apertar "enter", no conforto seguro de 
seu computador. Mas deverá arcar com as 
conseqüências do ato por muitos anos. 
A Ordem dos Advogados do Brasil em 
Pernambuco (OAB-PE) entrou com uma 
notícia-crime contra Mayara. Ela pode ser 
acusada de dois crimes, segundo Henri-
que Mariano, presidente da OAB-PE. O 
primeiro, de discriminação em meio de 
comunicação, prevê pena de dois a cinco 
anos de reclusão e multa, sem direito a 

fiança. O segundo é de incitação ao ato 
criminoso (no caso, homicídio), com pena 
de três a seis meses de cadeia mais uma 
multa. Na quarta-feira, o escritório de 
advocacia em que Mayara estagiava soltou 
uma nota para a imprensa comunicando 
a demissão da estudante e expressando 
indignação pela atitude dela. Mayara não 
respondeu às tentativas de contato da re-
portagem. Sua situação é complicada. Vá-
rios advogados, procurados por ÉPOCA, 
tiveram dificuldade para elaborar uma 
linha de defesa. 

Mayara não está sozinha. O site Diga 
Não à Xenofobia! denunciou 110 men-
sagens de ódio aos nordestinos e apoio a 
Mayara postadas por outras pessoas. Um 
grupo de universitários fundou em abril 
o movimento São Paulo para os Paulistas, 
que pretende discutir a questão da migra-



ção e a suposta subvalorização da cultura 
do Estado diante da migração de outras 
regiões do país. O manifesto postado na in-
ternet pelo grupo já tem 1.400 assinaturas. 
Seu texto afirma que os nordestinos apro-
veitaram as manifestações de ódio para se 
"fazerem de vítima". É o que diz a atendente 
de suporte técnico Fabiana Pereira, de 35 
anos, uma das articuladoras do movimen-
to. "Acho que não estão sendo debatidas as 
causas da revolta dela (Mayara). Não que 
justifique. Mas o fato é que São Paulo sus-
tenta o Bolsa Família. São Paulo sustenta 
e eles (nordestinos) decidem quem vai nos 
governar", disse ao portal Terra. 

Parte da explosão de ódio pode ser 
produto do ambiente onde essas pessoas 
vivem. Segundo José Roberto Leite, psico-
terapeuta da Universidade Federal de São 
Paulo, os agressores são pessoas condicio-
nadas ao comportamento social de sua 
família, de amigos e da escola. "É prová-
vel que eles tenham esse tipo de conversa 
com pessoas próximas e achem normal." 
Mas a expressão pública da raiva seria 
algo patológico. "Mostra uma mistura de 
agressividade incontida com impulsivida-
de inconseqüente. Essas pessoas precisam 
ser responsabilizadas pelo que fazem." Por 
causa de manifestações como essas, Janice 
Ascari, procuradora regional da República 
em São Paulo, incluiu o nome de Mayara 
numa lista com dezenas de outros usuá-
rios do Twitter que publicaram mensagens 
preconceituosas. "É um absurdo e incom-
patível com os preceitos da Constituição", 
diz. Eles podem ter a mesma punição que 
Mayara. Assim como outras pessoas que 
continuam publicando mensagens de 
ódio e preconceito contra nordestinos na 
internet. E nordestinos que, para reagir, 
publicam frases de ódio regional. 

A tentativa de punir a intolerância em 
massa no Twitter pode marcar uma revi-
ravolta na internet brasileira. Contribui 
para o fim da ilusão de que você pode pu-
blicar o que bem entender, prejudicando 
outras pessoas, e ficar impune, protegido 
pelo anonimato ou pela distância do con-
tato virtual. "Punir todos os envolvidos é 
impossível", diz Mariano, da OAB. "Mas 
estamos empenhados em punir alguns 
com vigor. E uma medida exemplar para 
educar a sociedade virtual." Se funcionar, 
levará a um amadurecimento dos usuários 
de redes sociais. "A pessoa acha que está 
protegida, mas é o mesmo que gritar em 
praça pública", diz a procuradora Janice. 
"Não existe impunidade na internet." • 
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