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       scemo del villaggio   
  

A A  
onticia Universidade Catlica do io rande do ul 

rasil 

 A  
Universidade ederal da ronteira ul 

rasil

A his article begins ith the controversial statement given by Umberto co in urin 
in une 201 or hom the internet and articularly its social netorks gave voice to a 
legion o idiots that is it gave sace and visibility to the scemo del villaggio n the irst art 
o this article e dra on the ritings o antaella and Arendt critically discussing social 
netorks as ublic saces o inormal education that enables critical thinking or on the 
contrary romotes nonuestioning amliying the maniestation o orms o violence and 
the lack o ethical relations he second art o this article analyses the imact that social 
netorks had on to cases o violence a lynching and a rae that occurred resectively in 
rail in 201 and 2016 

 scemo del villaggio social netorks critical thinking Arendt antaella 



m de de unho de 201 durante cerimnia em ue oi homenageado com o ttulo de 
doutor honoris causa na Universidade de urim Umberto co airmou ue ara alm do 
ue aconteceu com a  na segunda metade do sculo assado ue teria roetado o scemo 
del villaggio1 a uma osio em ue ele se sentia suerior il drama di internet  che há 
romosso lo scemo del villaggio a ortatore di verit2  rimeiro imacto dessas duras 
alavras oi a rerovao or arte da comunidade internacional elo seu caráter 
aarentemente elitista e mesmo esnobe  ossvel or este rimeiro olhar airmar ue 
co aenas reeditou o ue elson odrigues airmara em crnica de deenove de agosto de 
16 na ual mostravase esantado e reocuado com o ue considerava uma invaso de 
idiotas 1 221 ara odrigues antigamente o idiota era o idiota  ascia numa 
amlia tambm de imbecs  o assava do uarto ano rimário  o imbecil no se 
envergonhava de o ser avia lena acomodao entre ele e sua insigniicncia orm isso 
teria mudado uando os idiotas erceberam ue so em maior nmero   certo dia um 

1 A traduo literal seria idiota da aldeia contudo o sentido euivalente no rasil seria aenas idiota co se 
reeria uele tio de diálogo ue aconteciam cotidianamente em lugares variados e ue no acarretavam em 
grandes imactos olticos e sociais o rasil o substitutivo do villaggio ode ser o boteuim haa vista a 
oular eresso ilosoia de boteuim 
2  drama da internet  ue ela romoveu o idiota  ortador da verdade he roblem o the internet is that 
it romoted the idiot to the bearer o truth 
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idiota resolveu testar o oder numrico treou num caiote e e um discurso Logo se 
imrovisou uma multido  m 
uine minutos mugia ali uma massa de meio milho Assim uestes antes tratadas 
eclusivamente no circulo echado dos intelectuais ganhou a rua e comeou a aarecer 
como obeto de eseculao em ualuer lugar e or ualuer essoa illela ereira 201 
1 A ena de odrigues estava direcionada ara os novos gruos ue assaram a reclamar 
direitos e a se organiar oliticamente nos anos 160 e 170 no rasil e sua reocuao era 
com a reservao da hieraruia eistente mesmo ue isso no signiicasse 
necessariamente uma melhora na vida oltica do as or outro lado acreditamos ue co 
estava eetivamente reocuado com esse sueito ue denominou scemo del villaggio no 
mal ue esse causava aos outros e a si rrio ao tornar blicas suas oinies sem ue 
estas assassem ela mediao elo crivo da releo ara odrigues o idiota era incaa 
de ensar isso estava na sua naturea enuanto o scemo del villaggio de co escolheu no 
ensar e ara isso oi educado isso a toda a dierena 

Assim o resente artigo arte dessa olmica declarao dada or Umberto co em 
urim em unho de 201 ara uem as redes sociais deram vo a uma legio de idiotas A 
artir da contraosio entre escritos de Lucia antaella e annah Arendt e da análise da 
reercusso nas redes sociais de dois casos de violncia um linchamento e um esturo 
buscamos discutir se a ubiuidade das redes sociais enuanto esaos de educao 
inormal ossibilitam eou avorecem a atividade do ensamento ou ao contrário odem 
amliicar maniestaes ue aem aologia a ormas de violncia e  alta de tica nas 
relaes 

      

As deinies de Coombs rosser and Ahmed 17 da educao inormal ormal e no 
ormal so clássicas e citadas etensivamente na literatura sobre educao 

normal ducation  the truly lielong rocess hereby every individual acuires 
attitudes values skills and knoledge rom daily eerience and the educative 
inluences and resources in his or her environmentrom amily and neighbours 
rom ork and lay rom the marketlace the library and the mass media  
ormal ducation  the hierarchically structured chronologically graded 
educational system running rom rimary school through the university and 
including in addition to general academic studies a variety o secialied 
rogrammes and institutions or ulltime technical and roessional training 
onormal ducation any organied educational activity outside the established 
ormal systemhether oerating searately or as an imortant eature o some 
broader activitythat is intended to serve identiiable learning clientele and learning 
obectives apud mith 201 

De acordo com essas deinies o ciberesao e as redes sociais marcados ela 
ubiuidade comreendem e ornecem ambientes rivilegiados de educao inormal 
orue so esaos em ue o indivduo ode se engaar num longo rocesso uma vida 
toda de auisio de valores atitudes habilidades erramentas e conhecimentos a artir 
das eerincias cotidianas das inluncias educativas e do ambiente ue o circunda  claro 
ue as redes sociais odem ser utiliadas em rocessos educativos ormais e no ormais 
sendo esses momentos organiados orm eternos com obetivos esecicos e com 



 edes sociais e educao inormal entre o scemo del villaggio e o ensamento crtico  

2 

clientela identiicável ntretanto ao tentar enuadrar em um rograma ormal ou no 
ormal erdese o ue  segundo antaella 201 e com o ual concordamos o ue há de 
mais caracterstico na cibercultura em geral e nas redes sociais em articular ou sea sua 
ubiuidade seu caráter catico  

Assim e com reerncia  educao inormal uilherme 201  nota ue it is a 
act that e do learn a great deal inormally esecially rom means and modes o 
communication on a daily basis rom eeds on titer and acebook to the ne rogrammes 
on our radios and s ntretanto a imortncia da educao inormal ara a ormao do 
caráter a arendiagem e mesmo ara o uturo roissional nem semre  areciada or 
educadores o ue di reseito a isso a ational cience oundation 17 dos stados 
Unidos comenta ue 

normal education consists o learning activities that are voluntary and sel
directed lielong and motivated mainly by intrinsic interests curiosity eloration 
maniulation antasy task comletion and social interaction normal learning 
occurs in an outoschool setting and can be linear or nonlinear and oten is sel
aced and visual or obectorientedhe outcomes o inormal learning eeriences 
in science mathematics and technology include a sense o un and onder in 
addition to a better understanding o concets toics rocesses o thinking in 
scientiic and technical discilines and an increased knoledge about career 
oortunities in these ields apud mith 201 

Considerando o caráter ubuo das redes sociais a ossibilidade de aerse ver de 
aarecer a artir da maniestao de sua oinio e do coteamento da oinio de terceiros 
suas otencialidades educativas inormais sua condio catica e incontrolável ase 
necessário uestionar se  a artir da imerso dos indivduos nesses esaos ue será 
ossvel a auisio das habilidades necessárias ara o eerccio da cidadania tal ual 
deendida or antaella 201 1 m outras alavras a ubiuidade das redes sociais  uma 
caracterstica ue avorece o eerccio do ensamento e do ulgamento ou dá as condies 
ara a emerso do scemo del villaggio de co 

Ainda no discurso em urim embora maniestasse eseranas sobre o retorno da 
imrensa escrita e de algo como o renascimento do livro co convocava os roessores a 
ensinar os ovens a usar criticamente os vários sites na nternet comarando inormaes e 
conerindo ontes ara ele i roessori dovrebbero insegnare ai ragai a utiliare i siti er 
are i temi aer coiare  uma virt ma bisogna aragonare le inormaioni er caire se 
sono attendibibli o meno3 De certo modo co caitulava ao caráter ervasivo da 
inormática e esecialmente da nternet em sua maniestao mais invasiva ual sea as 
redes sociais  

ervasividade  uma ualidade de enmenos irrereáveis esalhados ou ue 
tendem a esalharse ue ossuem uso geral e comleto ara omasevicius ilho 2016 
26 desde ue oi disonibiliada ara uso comercial em 1 a nternet alterou de modo 
signiicativo diversos asectos das relaes humanas Airma tambm ue ela acilidade do 
acesso em ualuer hora e lugar a velocidade da transmisso do conhecimento aumentou 
uase ao ininito As redes sociais odem ser consideradas o áice at o momento do 

 os roessores devem ensinar os ovens a usar os sites ara aer os temas ara saber ue coiar  uma 
virtude mas devese comarar as inormaes ara ver se so coniáveis ou no eachers should teach 
young eole to use the sites to make subects o kno that coying is a virtue but should comare the 
inormation to see i they are reliable or not
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caráter ervasivo da internet ois so esaos em ue o indivduo ode conectarse com o 
mundo aer amigos inormarse sobre oltica esortes interagir com essoas em 
ualuer lugar da erra desde ue tambm tenham acesso do lugar onde esto articiar 
e criar gruos de interesse comuns alm de oder eressarse diretamente sem a 
mediao de uma emissora editora canal etc Le il e Angulo asco 201 10 airmam 
ue a cibercultura no romeu com outras ormas de comunicao mas as utilia e 
otencialia Conorme os autores la aariccin de la cultura digital no ha suuesto la 
rutura con las culturas orales lectoescritoras o audiovisuales al contrario de la misma 
manera ue como las anteriores la han hecho la cultura digital arovecha e incrementa el 
otencial  ossvel eressar suas oinies e endossar tanto a artir da criao de ost 
autorais uanto da relicao de ostagens de terceiros ilimitadamente os 
comartilhamentos do acebook e do nstagram e os retwits do iter ara icar aenas 
com as rinciais redes sociais utiliadas or internautas brasileiros Ainda  ossvel 
eressar seu aoio ou contrariedade atravs de comentários em ostagens de terceiros o 
ue abre esao ara rlicas e ara o ingresso na discusso or arte de ualuer indivduo 
ue tambm ueira maniestar sua oinio sobre o assunto original ou mesmo sobre algo 
ue se relacione aos comentários mas ue no tenha nenhuma ligao direta com o tema 
original eceto o ato de ertencerem a mesma cadeia or meio de alicaes 
comlementares as redes sociais ossibilitam interao assncrona sem eectativa de 
resosta imediata e sncrona com eectativa de resosta instantnea inclusive a artir de 
constrangimentos á ue muitas alicaes ermitem ao usuário saber se o interlocutor 
recebeu e visualiou a mensagem encaminhada Assim essas interaes no mundo digital 
tomam um caráter arastico rocurando se relicar eandirse continuamente tornar se 
viral na linguagem da internet uer dier como ichel erres 2007  diria em seu 
comentário sobre a comunicao A arasite ho as the last ord ho roduces disorder 
and ho generates a dierent order 

alter enamin antes mesmo da criao dos rimeiros comutadores e muito 
antes do advento da internet e das redes sociais á havia maniestado reocuao 
semelhante guardadas as devidas limitaes temorais Conorme yongin on 201 
617 enamin argues ho the here and no or the aura  the basis o authenticity  has 
declined due to the rise o technological reroducibility and ho it could result in 
distraction Ablenkung as the dominant mode o social behavior al situao se agrava se 
considerarmos o avano eonencial da tecnologia e da acessibilidade  comutao mvel 
o ue cria condies ara ue as redes sociais acomanhem o indivduo em todos os 
esaos or onde esse transite no aendo distino entre horários de trabalho laer 
descanso releo e contemlao Assim alm do caráter ervasivo esse tio de 
comunicao aduire caráter ubuo  

Ubiuidade  uma eresso originária do latino ubiquus ormada ela uno das 
eresses ubi onde e aliqua ualuer signiica em toda arte  um conceito ue 
advm da esera religiosa signiicava ue Deus estava em todo lugar Abbagnano 2007 
116 oua e ilva 2006 apud antaella 201 116 airma ue a ubiuidade em se 
tratando de comunicao mediada or comutao ode ser deinida como a habilidade de 
se comunicar a ualuer hora e em ualuer lugar via aarelhos eletrnicos esalhados elo 
ambiente aseandose em Arao 200 antaella 201 16 entende or ubiuidade a 
coordenao de disositivos inteligentes mveis e estacionários ara rover aos usuários 
acesso imediato e universal  inormao e novos servios de orma transarente visando 
aumentar as caacidades humanas A autora vai alm e airma ue o atual estágio de 
desenvolvimento tcnico e tecnolgico a levou  convico de ue a condio 
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contemornea de nossa eistncia  ubua ibidem ara a autora estamos 
concomitantemente em um lugar e ora dele somos chamados or ualuer motivo e em 
ualuer momento ara aernos presentes em ualuer lugar  sentimento de 
oniresena  segundo ela a marca de nosso temo  

ara antaella ibidem 11 a ervasividade da nternet e de suas ormas de 
sociabilidade a ubiuidade como condio humana na contemoraneidade e o conteto de 
interao construtiva das essoas com as diversas tecnologias com ambientes de 
conversao e diálogo ue criam redes de interao de conlitos controvrsias cismas 
tramas e ossveis resolues em camo aberto ossui sria imlicao no rocesso 
educativo esecialmente se ensado ara o eerccio da cidadania Deende ue se a 
necessária uma nova orma de cidadania em suas alavras 

er cidado nessa sociedade hiercomlea ue otencialia a hiersociabilidade 
signiica tornarse caa de distinguir entre dierentes linguagens e mdias suas 
natureas comunicativas esecicas suas inunes olticosociais e a artir disso 
ter condies ara desenvolver a caacidade de levantar erguntas acerca de tudo 
ue lemos vemos e escutamos bidem 1 

auman 2006 127 airma ue em nosso mundo uma modernidade líquida o 
temo á no se constitui mais em um erodo at uma conuista erdendo valor e 
retirando valor tambm do esao A instantaneidade da época do software em oosio  
época do hardware - modernidade sólida ime a desvaloriao do esao Assim se toda 
arte do esao ode ser acessada a ualuer temo ou no temo em ue se desear 
nenhuma arte do esao tem valor esecial i es osible acceder a cualuier arte del 
esacio a cualuier momento no hay motivos ara se llegar a ninguna arte en ningn 
momento en articular ni motivos ara reocuarse or garantiar el derecho de acceso a 
cualuiera de ellas Ainda conorme auman ibidem o temo sem roundidade e 
instantneo de nossa condio contemornea imlica no esgotamento do interesse dos 
ideais e da resonsabilidade no sentido de uma busca contnua suericial e sem limites da 
satisao imediata á antaella 201 21 comreende ue ara aer rente aos desaios 
do ue considera ser nossa condio contemornea  imrescindvel viver as tecnologias 
al recomendao se alicaria aos estudiosos da cultura e aos estudantes Aos rimeiros 
orue somente estando dentro será ossvel erceber as transormaes ue esto sendo 
gestadas e ue no aarecem na suercie á ara os segundos orue o rocesso  
irrereável e s se desenvolve as habilidades necessárias ara a nova cidadania antes 
eostas estando imerso na cibercultura vivendo a ubiuidade A autora maniestase 
otimista uanto ao otencial das tecnologias ara a construo da cidadania advertindo ue 
tem deendido a ideia de ue chamar ateno ara o otencial construtivo das tecnologias 
 mais rodutivo do ue demoniar seus malecios ue advm das runas edulcoradas e 
dissimuladas do caitalismo ibidem 22 mbora airme ue  necessário levantar 
bandeiras de ateno ue há disaridades de acesso ibidem 21 e ue ode haver 
tambm movimentos conservadores e mesmo aologistas da violncia nas redes ibidem 
 antaella aresenta uma ostura agressiva uanto aos crticos ou ueles ue no veem 
as conuistas valiosas ue merecem ser celebradas ibidem 21 m alguns momentos 
esses so tratados como sonmbulos ibidem 20 cartesianos reconortados ibidem 11 
sueitos ue vivem na ignorncia de ruturas das tradicionais noes ibidem 12 ou 
ainda nostálgicos ibidem 126 
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antaella ibidem 11211 airma ue as redes sociais odem ser consideradas o 
uarto grande marco da evoluo dos comutadores e ue no  ossvel desconsiderar 
seu ael na vida suica social cultural oltica e econmica o rasil cua oulao 
total segundo o Censo Demográico de 2010  de uase 11 milhes de habitantes  
2010 o nmero de erisusuários no acebook era de  milhes em 201 lhar Digital 
2016 e  milhes no iter em 2011 rncie 2011 sendo ue em ambas as redes 
sociais o as igurava como o segundo colocado em nmero de eris  indivduo ao criar 
um eril em uma rede social assa a agir como se essa osse uma etenso sua em ue 
ode se encontrar e maniestar sua identidade sso  claro no imede ue o indivduo crie 
eris alsos os fakes em ue ode agir com menor udor á ue no vincula seu nome e  
demasiado dicil determinar uem  o dono do eril Alm disso um mesmo indivduo 
ode administrar inmeros eris Contudo mesmo na situao de eril also a relao do 
usuário com esse  de etenso do eu á ue o alimenta com inormaes notas 
mensagens com as uais se sinta identiicado mas ue oderia ser obeto de censura ou 
constrangimento caso esse mesmo contedo osse disonibiliado em seu eril 
devidamente identiicado esse sentido iek 2006 airma 

there is the much more unsettling oosite idea o the domination o my screen 
ersona over my real sel ur social identity the erson e assume to be in our 
social intercourse is already a mask that involves the reression o our inadmissible 
imulses ut it is recisely in the conditions o ust laying  hen the rules 
regulating our real lie echanges are temorarily susended  that e can ermit 
ourselves to dislay these reressed attitudes ake the roverbial imotent shy 
erson ho hile articiating in a cybersace interactive game adots the identity 
o an irresistible seducer or sadistic murderer t is all too simle to say that this 
identity is ust an imaginary escae rom reallie imotence he oint is rather that 
since he knos that the cybersace interactive game is ust a game he can sho 
his true sel and do things he ould never have done in reallie interactions n the 
guise o a iction the truth about himsel is articulated he act that  erceive my 
virtual selimage as mere lay thus allos me to susend the usual hindrances hich 
revent me rom realising my dark hal in real lie y electronic id is given ing 

ntretanto  ato ue as redes sociais se constituem em ambientes em ue cada 
usuário se torna mais ercetvel ueles do seu entorno e galga maior visibilidade 
conorme romova contedo de interesse de um gruo cada ve maior auman 2006  
airma ue a tarea imosta s essoas de hoe consiste em autoconstituir su vida individual 
y teer redes de vinculos con otros indisviduos autoconstitudos as como ocuarse del 
mantenimiento de esas redes Assim eiste or arte dos usuários a inteno constante e 
ermanente de tornarse conhecido aarecer e ara tal roduse um tráego de 
contedos roissionais eou amadores ara antaella 201 11116 esse rocesso tende 
a ser transarente e essa transarncia  assegurada elo simles ato de ue cada usuário 
ode caso o ueira eressar suas ideias sugestes e sentimentos abrindo assim  

 Aoiada em Leal et al 2012 assinala ue o rimeiro marco oram os semicondutores nos anos 160 e o 
segundo  a inveno e oulariao dos comutadores essoais á o terceiro marco ode ser considerado o 
advento da Internet Explorer assim como das interaces gráicas amigáveis antaella 201 11  
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esao ara a criao de ambientes de convivncia instantnea entre as essoas 
nstauram assim uma cultura articiativa onde cada um conta e todos colaboram 
ortanto uma cultura integrativa assimilativa cultura da convivncia ue evolui de 
acordo com as eigncias imostas elo uso dos articiantes  uma cultura em ue 
seus membros creem ue suas contribuies imortam e desenvolvem determinado 
grau de coneo social com o outro de modo ue tem grande relevo auilo ue os 
demais ensam ou se sue ue ensam sobre o ue cada um cria or mais 
insigniicante ue sea bidem 117 

      A

 ossvel airmar ue as redes sociais se constituem como esaos blicos em ue os 
indivduos odem agir atravs da aario e da comunicao omaservicius ilho 2016 
271 entende as redes sociais como uma esera virtual searada das demais eseras da vida 
humana contudo admite ibidem 270 ue com a oulariao dessas as essoas uerem 
ver e ser vistas conversando o temo todo  distncia  autor estava reocuado com 
asectos legais  cveis e enais  das relaes humanas na nternet desconsiderando as 
imlicaes das aes no ciberesao na vida blica e nos rocessos educativos 
esecialmente inormais ara annah Arendt a ao  a atividade or ecelncia ligada  
vida oltica sendo ue sua rincial reocuao  a busca elo bem comum corresonde 
 condio humana da luralidade ao ato de ue os homens e no o omem vivem na 
terra e habitam o mundo 200 1 A condio ento ara ue a ao ocorra  a 
luralidade humana ue aonta ara um dulo asecto uais seam da igualdade e da 
dierena A igualdade torna ossvel o mundo o esao blico ois como iguais nos 
entendemos ntretanto  s no mbito da dierena ue o esao blico se legitima 
ainal caso ssemos aenas iguais bastariam sons grosseiros e sinais ara comunicar 
nossas necessidades ibidem 1  no discurso e na ao o rrio discurso  uma ao 
ue os seres humanos aarecem em suas dierenas em sua individualidade ibidem 1 
ssa ao discursiva um segundo nascimento do indivduo o rimeiro  o biolgico o 
segundo  o seu aarecimento no mundo s  ossvel em um esao rrio ara o 
desenvolvimento desse tio de atividade ou sea de um esao blico ibidem 1  

ara Arendt 200 202 toda ao ossui ao menos essas duas caractersticas 
irreversibilidade e imrevisibilidade A rimeira indica ue ao ser iniciada  imossvel 
desaer uma ao desdier uma oensa etc aenas uma nova ao ode ser eita em 
sentido rearatrio á a segunda alerta ao ato ue o agente iniciador da ao no detm o 
controle sobre a rria ao as seu incio ye 1 12 observa ue 

olitical action has meaning as an element in the story o the actor but her story is 
the story o others here is no one authormaker because it is a share story ith 
lots that are never comletely determined by any one ersons actions As a 
conseuence a oman sic ho takes action may not kno eactly hat it is she is 
doing may never kno because it may not be clear until ater her deathhis is 
one o the tragedies o revolution the violence that results is oten unintended by its 
instigators  

Assim ualuer ao ode ter conseuncias ilimitadas no laneadas e 
irreversveis A centralidade da comunicao o ato de oder se maniestar eondo sua 
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oinio a ualuer momento e em ualuer lugar caráter ubuo e a busca or aerse 
ver ermitenos airmar ue as redes sociais contemlam os reuisitos arendtianos ara 
serem consideradas enuanto esaos blicos orm com novos e srios ingredientes 
uais seam sua ervasividade e ubiuidade ue tornam conusas e at colocam em eue 
as ronteiras entre as eseras blica e rivada da vida  

mbora em suas rimeiras obras Arendt deenda ue no esao blico no oderia 
haver nenhum elemento mediador entre os homens a no ser a rria linguagem seus 
ltimos trabalhos assam a dedicar ateno maior ao uo  conscincia e ao ensamento 
o ue nos autoria airmar ue em ltima instncia o ue deve mediar a relao entre os 
indivduos no esao blico  o diálogo do eu comigo mesmo Conorme a autora 2002 
10 

A relevncia oltica da descoberta socrática reside em sua airmao de ue a 
solido ue antes e deois de crates era tida como rerrogativas e habitus
roissional aenas do ilsoo e naturalmente vista ela pólis como suseita de ser 
antioltica  ao contrário a condio necessária ara o bom uncionamento da 
pólis uma garantia melhor do ue as regras de comortamento imostas or leis e 
elo medo do castigo 

mbora seam rocessos diversos o ensamento a conscincia e o uo se imbricam 
e devem orientar a ao dos indivduos  a artir do acomanhamento do ulgamento de 
Adol ichmann ue Arendt romove essa virada á ue concluiu ue dentre outras coisas 
o ue levou ichmann a agir do modo ue agiu e se tornar um dos maiores criminosos da 
histria da humanidade oi sua recusa a ensar ulgar e logo tomar decises ue oderiam 
atentar contra a lei mas no contra a sua conscincia Arendt 2006 27 
 Ao contrário do ue entendia o cronista brasileiro suracitado ara Arendt seguindo 
a trilha de crates reeitada or lato o ensamento no  ara oucos aortunados 
200b 21 o ue or outro lado no signiica ue sea uma atividade ue no demande 
considerável esoro Como toda atividade básica da mente o ensamento eige uma 
retirada do mundo 11 70 o ue acreditamos ser um esoro demasiado oneroso 
considerando ue vivemos em um temo em ue no há mais lugar nem temo ara a 
nostalgia em ue a velocidade tomou conta do mundo e uma ve ue a ualuer hora e 
em ualuer lugar desde o advento dos disositivos mveis nossos coros e mentes esto 
lugados em bases de dados inovias e redes inormacionais e essoais antaella 201 
12126 e o ensamento eige uma retirada do mundo ensar  arar ara ensar 
Arendt 200b 2 interromer as atividades vitais alhearse do mundo a onto de 
mergulhar em um estado de esrito em ue o indivduo ue ensa ao ensar ica erleo 
diante do ato de ue tudo o ue toma ara baliar sua conduta sua ao tornase 
duvidoso elo rrio ensamento  

e o ensamento duvida de tudo ele  erigoso otencialmente autodestrutivo 
odavia to ou mais erigoso uanto o ensamento  o no ensamento esecialmente 
uando se trata de assuntos de ordem moral eou oltica de casos articulares ue s 
vees demandam ulgamento ráido orm undamentado ara Arendt ibidem 2 no 
parar para pensar desacelerar e mesmo recusarse ao ue aarece  vista como irrereável 
ao luo ervasivo dos rocessos  se agarrar s ormas rescritas or outrem e or 
ninguém em esecico como normas a serem seguidas orue naturaliadas orue se 
imem e ara tal  irrelevante se o rocesso em uesto sea antigo ou to novo uanto 
ou mesmo mais ue o rrio indivduo Alm disso como airma or 2016 1 em uma 
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sociedade democrática no  cabvel ue aenas um conunto de valores ou regras ossa 
ser a base moral e medida de todas nossas decises e da convivncia com os outros uanto 
mais os indivduos estiverem resos s regras gerais ue alicam s situaes ontuais mais 
ácil  substituir or comleto o contedo dessas regras or eemlo ichmann era um 
bom cumridor da lei com a mudana no contedo dessas as a ascenso de itler 
continuou sendo um bom cumridor da lei  indivduo buscará se adatar ao novo corpus
de regras no sendo relevante o ato de essas terem sido violentamente modiicadas  
indivduo arende a no ensar e ode assar uma vida inteira sem alo A ao de 
deiarse conduir elo rocesso a com ue o indivduo area estar dormindo alicando 
regras gerais ue suostamente subsumem os casos articulares Arendt 200b 2 no 
limite no  o indivduo uem toma decises ou melhor a deciso ue tomou oi a de no 
tomar decises de no ensar e de no ulgar or rria conta de no assumir a 
resonsabilidade elo mundo al osio arece arontar diretamente a acusao de 
antaella 201 20 ara uem os ue se negam a adentrar nas tecnologias a viver a 
ubiuidade agem como sonmbulos  

e o ensamento e em uesto todas as bases e valores ue o indivduo utilia 
ara orientar sua ao o limite do ato de ensar  tornar vaio o indivduo ou sea 
desoado de reconceitos e de verdades rconcebidas A artir disso  ossvel 
osicionarse sob uma ersectiva alargada colocandose no lugar do outro Arendt 200b 
206 Assim do ensamento deriva outra aculdade humana o ulgamento ibidem 27 
Como airma illela ereira 201 1 estar no mundo imlica necessariamente emitir 
uos sobre o ue somos sobre os outros sobre o ue ensamos sobre o ue nos está 
rimo e o sobre o ue está distante ara Arendt 11 121 o ulgamento  a 
aculdade humana oltica or ecelncia á ue  or meio dela ue o indivduo ulga 
enmenos articulares e ontuais ue demandam or vees decises imediatas sem 
subsumlos a normas e regras gerais ue marcam a ao da coletividade da maioria ou ue 
so ensinadas at se tornarem hábitos  ela via do uo ue o indivduo ode airmar se 
tal ao  certa ou errada ara uma situao recisa Assim o uo e o ensamento 
encontramse estreitamente ligados a outra atividade básica da mente a conscincia 

A conscincia  a aculdade da mente ue coloca o indivduo diante de outro ue  
no limite ele mesmo ibidem 1  claro ue esse enmeno s ocorre na mente sendo 
ue aos olhos de terceiros o indivduo aarece como uno do contrário no seria 
reconhecido A eistncia desse eu em mim mesmo a necessária a harmonia á ue 
semre ue há mais do ue um vivendo em um mesmo esao a harmonia  o estado ideal 
o ue no  ossvel uando o indivduo ao recolherse na solido da mente se v 
atormentado ela resena inuisidora desse outro ue  ele mesmo da a oular 
eresso de conscincia esada uando o indivduo se sente em dvida consigo artin 
uber ue Arendt chamou de erman udaisms incontestable guide Arend 2007 1 nos 
relata em 12 uma assagem essoal sobre a cula eistencial ue sentiu numa ocasio 
or se conscientiar de no ter ensado no outro ato descrito or ele em A Conversion 

hat haened as no more than that one orenoon ater a morning o religious 
enthusiasm  had a visit rom an unknon young man ithout being there in sirit  
certainly did not ail to let the meeting be riendly  did not treat him any more 
remissly than all his contemoraries ho ere in the habit o seeking me out about 
this time o the day as an oracle that is ready to listen to reason Later  learned 
that he had come to me not casually but borne by destiny not or a chat but or a 
decision e had come to me he had come in this hour hat do e eect hen e 
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are in desair and yet go to a man urely a resence by means o hich e are told 
that nevertheless there is meaning uber 161 11  

sso no uer dier ue no  ossvel uma vida sem harmonia o ladro  um 
indivduo em desarmonia consigo á ue no uer ser vtima do ue raticou a outro o 
mesmo vale ara o assassino  ustamente a eistncia desse outro em mim mesmo ue a 
com ue o assassinato no sea admissvel sem uos de ordem religiosa ou mesmo legal 
á ue enuanto viver o indivduo viverá na comanhia de um assassino  esse 
entendimento ue leva Arendt ibidem  a reeditar a máima socrática de ue  reervel 
sorer o mal a raticálo orue ainda  ossvel estar em comanhia do soredor e no na 
do algo ainda  ossvel ser seu amigo nim a conscinciadesi no  igual ao 
ensamento mas sem ela o ensamento no seria ossvel Arendt 200b 22  a recusa 
a esse movimento ue caracteria o scemo del villaggio 

 scemo del villaggio de co ode ser comarado ao ias ersonagem de diálogo 
latnico entre crates e ias aior traido or Arendt como um diálogo 
essencialmente socrático ibidem 2 crates airma ue ias era aortunado orue 
vivia em contradio e no se imortava com isso á ue semre estava convicto de ue sua 
era a rao a verdade e no recisava restar contas ao outro ue o eserava em casa com 
erguntas ue o aria mergulhar em incerteas  

 alve crates essas coisas ossam assar desercebidas ao homem 
 o elo Co ias no assaro desercebidas ela essoa diante da 
ual eu mais me envergonharia de dier uma tolice ou ingir estar diendo algo 
sensato uando no o estaria diendo 
  ue essoa  essa 
 Sócrates o ilho de oronisco ue no me ermitiria dier essas coisas 
inconseuentemente sem investigálas mais do ue dier ue sei o ue no sei 
lato 2007 2 

 ias de crates tal ual o scemo del villaggio de co desconhece a eerincia 
do ensamento á ue ermanece semre s entorecido em suas certeas ibidem 26 
Ao escolher no enrentar o ue Arendt 200b 21 entende como o esoro solitário de 
parar para pensar e reunirse consigo mesmo seu uo ica comrometido esecialmente 
sua caacidade de osicionarse a artir de uma ersectiva alargada ibidem 206 odavia 
isso no o imede de ulgar e aerse aarecer a artir da eosio de seu ulgamento 
artamos agora ara alguns casos no rasil onde a atuao do scemo del villagio tomou 
grandes roores  

      

Destacamos dois eisdios dentre uma mirade ue cresce eonencialmente A escolha se 
deu orue alm do ato de violncia em si um ustiamento e um esturo os atos 
envolvem uestes raciais e seistas e tiveram grande reercusso nas redes sociais  
obetivo no  analisar a legalidade dos atos nem do ue os desencadeou mas como o 
mesmo ato oi tratado nas redes sociais e o imacto causado or esses tratamentos  
rimeiro eisdio reerese a um linchamento ocorrido em o Lus caital do estado do 
aranho no dia seis de ulho de 201 e o segundo a um esturo ocorrido no municio do 
io de aneiro em 21 de maio de 2016  
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o rimeiro eisdio de seis de ulho de 201 um homem negro de 2 anos de 
idade acusado de tentativa de assalto oi amarrado nu a um oste e esancado at a morte 
oechat 2016 o dia oito de ulho o ornal tra do io de aneiro ublicou em sua caa 
uma otograia do eisdio e uma gravura da rimeira metade do sculo  do artista 
rancs eanatist Debret ue articiou da misso artstica rancesa no rasil com a 
manchete Do tronco ao oste tra 2016a A cena reresentada or Debret se assa em 
um elourinho o rimeiro lano duas iguras masculinas so destacadas ambas negras 
uma segura em riste um chicote com cinco tranas a outra amarrada ao tronco com as 
costas cobertas e nádegas desnudas nduse da imagem um movimento do chicote nas 
mos da rimeira ersonagem em direo s nádegas da segunda ue or sua ve encara 
o algo em evidente slica rimo um soldado com esada desembainhada vigia outros 
dois risioneiros rendidos o lado esuerdo uatro negros escraviados assistem a cena 
com semblante de derrota atrás deles dois soldados os guardam Ao undo homens e 
mulheres livres e escraviados acomanham a unio á a otograia ossui 
enuadramento mais echado no rimeiro lano um oste da rede eltrica oculta 
arcialmente o coro de um homem negro ue a ele está amarrado  undo  comosto 
or curiosos ue observam a cena atrás do cordo de isolamento colocado ela olcia Uma 
matria tambm oi ublicada na ágina do ornal na rede social acebook no dia seguinte 
De acordo com a edio do ornal trado dia oito de ulho de 201 71 dos internautas 
ue acessaram e se maniestaram na ágina do ornal na rede social eram avoráveis  ao 
dos usticeiros De acordo com o ornal tra at s 20h de teraeira sete 12 leitores 
se maniestaram a avor da ao dos usticeiros  se declararam contra e 16 no 
oinaram tra 2016b Um caso similar ocorreu no io de aneiro no dia oito de evereiro 
de 201 e outros nos estados do io rande do ul anta Catarina e srito anto  
lobo 2016  

 segundo caso emergiu no dia 2 de maio de 2016 uando um usuário do itter 
divulgou um vdeo de aroimadamente 0 segundos elo ual odese airmar ue vários 
homens adultos esturaram uma adolescente de deesseis anos  ato ocorreu conorme 
se veriicou osteriormente no dia 21 do mesmo ms A gravao disonibiliada elo 
usuário oi coiada or terceiros ue or sua ve tambm comartilharam em seus eris 
no itter e elo hatsa aernet 2016  rimeiro usuário a divulgar o contedo teve 
sua conta susensa no itter ue dierentemente de outras redes sociais no realia 
controle de contedo visual o ue acilita ue outros vdeos com o mesmo teor seam 
ublicados  o mesmo ocorre com o hatsa  

As a rimeira onda de comartilhamentos do contedo elas redes sociais iniciou
se uma srie de reaes ora condenando a divulgao do material e do ato raticado ora 
imutando  vtima a resonsabilidade e mesmo a cula elo ue aconteceu nmeras 
ublicaes airmavam ue o ue houve oi o ato seual consensual sendo irrelevante o 
ato de ue se tratava de menor de idade e ue no vdeo a menina arecia estar 
desacordada Contas na rede social itter oram utiliadas ara divulgar mais otograias da 
ovem em situaes ue oderiam ser comrovadoras da sua má ndole atsuki 2016 
tratavamse de imagens da adolescente com rouas curtas danando e osando com armas 
de ogo C nline 2016a no intuito de desviar a ateno da resonsabilidade dos algoes 
ara a vtima ssas imagens oram caturas do eril nas rede sociais acebook e nstagram 
da rria adolescente  

 evidente ue numericamente oi maior a reao contrária  divulgao e ao 
esturo mas isso arece no se alicar ao caso anterior do linchamento do homem negro 
ntretanto o ue chama a ateno  a ao da turba Arendt 200b 266 ssas situaes 
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servem ara ue uma ideologia se cristalie galgando a ossibilidade de elodir a ualuer 
momento em um movimento talve incontrolável mressiona ara alm das 
maniestaes aologistas  violncia o silncio de arte considerável de usuários de 
esectadores essoas ue conorme Arendt ibidem 26270 reerem o domnio da 
turba  cidadania cumridora das leis á ue no rasil tanto o linchamento uanto o 
esturo assim como suas incitaes so ilegais  ela ao de turba ue o scemo del 
villaggio sentese conortável ara maniestar seus uos Assim sendo a relao desses 
eisdios na vida real com as maniestaes nas redes sociais em sua deesa e amliicao 
imede ue consideremos esses como eseras searadas da vida rática e oltica  sentido 
de esera virtual s a sentido se entendido como derivado de virtualis ou sea enuanto 
otncia assim como uma semente  uma árvore virtual Lvy 16  sse sentido 
corrobora com o á eosto acima de ue as redes sociais so esaos blicos e a violncia 
nelas  otencialmente violncia ora delas 

C

m uma situao de violncia como um linchamento ou um esturo eserase ue a 
atitude certa sea a ematia ela vtima serase tambm ue um indivduo normal uma 
essoa mediana no dier de Arendt 2006  saiba discernir entre o certo e o errado 
Contudo diante da ossibilidade e da resso de emisso a ualuer hora de ualuer 
lugar reerencialmente instantaneamente de uma oinio sobre tudo ue vise agradar 
aos seus leitores e angariar mais leitores aarecer cada ve mais e ue 
conseuentemente a reocuao com os sueitos obeto dessa oinio no igure como 
rioridade nos leva ao limiar de uma oca obscura a dark time em ue aenas de 
indivduos ececionais odese eserar uma ao normal ibidem  A ao ue no  
ruto do parar para pensar do diálogo do eu comigo mesmo e do ulgamento liberado elo 
ensamento roeta e rerodu o scemo del villaggio ao onto de oder estabelecer o 
domnio sobre as dierentes redes sociais A ubiuidade ode tornarse um elemento 
otencialiador do mal banal Arendt 2006 2  

Concordamos com o diagnstico de antaella 201 16 ara uem a ubiuidade  a 
atual condio da humanidade e de ue a internet e as redes sociais so rocessos 
ervasivos odavia no odemos concordar com o otimismo or vees inocente da autora 
A ubiuidade enuanto velocidade coneo constante insero mental em redes de dados 
imede uma aculdade ue  basilar ara o eerccio da cidadania lena e ara o uo ois 
ao diicultar a criao de momentos de alheamento torna cada ve mais raro o ensamento 
dáse assim amlitude  vo retomando co do scemo del villaggio Desligarse do mundo 
arar susender atividades vitais como vimos so as condies ara o diálogo do eu 
comigo mesmo ara o ensamento e ara o ulgamento ualiicado e alargado ue arte 
do esoro de se colocar no lugar do outro As redes sociais enuanto educao inormal tm 
ensinado a escolher no ensar e isso aeta o modo como nos relacionamos com o outro 
or outro lado concordamos com uilherme 201 1 ara uem as inluncias das redes 
sociais no recisam ser aenas negativas mbora no sea ossvel eliminar a resena do 
scemo del villaggio  ossvel romover an oortunity or eole to raise their grievances 
understand each others oint o vie ork on their dierences and ind oints o 
agreement a artir de intervenes educativas ue romovam uma cultura de a de 
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combate ao seismo ao racismo e s dierentes ormas de reconceitos e estigmatiaes 
to resentes nos uos emitidos elo scemo del villaggio 

A intererncia da ao do scemo del villagio ode ser minimiada se o indivduo 
escolher ensar e ortanto arar ara ensar Assim o crivo da releo cua ausncia oi 
denunciada or co no discurso de unho de 201 em urim no recisa ser eercida or um 
outro eterno ao indivduo isso  censura recisa outrossim ser realiada elo outro ue 
vive dentro do indivduo or auele ue crates chamava de arente inuisidor lato 
2007 270  assim o indivduo ode erceber o eso moral ue tem uma oinio 
Conorme uilherme ibidem 1 i one osts inormation on ones acebook or titter 
 has nonetheless encouraged a misunderstanding o and erhas even violence toards 
the ther then the damage is diicult to be reversed em abrir mo da necessidade de 
ustia Arendt 11 12 deende ue o ue conta  ue o mal oi eito e a  irrelevante 
saber uem sai melhor o autor ou a vtima a ualidade de cidados ns devemos evitar 
ue o mal sea cometido orue está em ogo o mundo em ue todos o maleitor a vtima 
e o esectador vivemos A ervasividade e a ubiuidade das redes sociais oerecem uma 
realidade desrovida de roundidade no sentido roosto or auman 2006127 e or 
iek 2006 ara uem Cybersaces virtual reality simly generalises this rocedure it 
rovides reality derived o substance Ainda na esteira de iek a tirania da alta de 
roundidade das redes sociais  o terreno ara a ao arasitária do scemo del villaggio 
scolher o ato solitário e alheado do ensar no imede o mal mas cria as condies ara o 
bem Ao contrário do mal ue  semre banal raso s o bem ossui roundidade e ode 
ser radical Arendt 17 21 e  ortanto roduto do ensamento  
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