
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

O boato na era das redes sociais digitais: uma análise do caso Guarujá
1
 

 

Danton José BOATINI JÚNIOR
2
 

 

Resumo 

Como consequência da ampla oferta de tecnologias, as redes sociais digitais tornaram-se 

uma ferramenta importante na formação do imaginário da pós-modernidade. O presente 

artigo é fruto de dissertação de mestrado que teve como objetivo analisar a manifestação 

de boatos nas redes sociais digitais, a partir de uma pesquisa sobre o caso Guarujá. 

Buscou-se, neste trabalho, compreender como a informação de que uma suposta 

sequestradora estaria raptando crianças para a prática de magia negra, divulgada na 

Internet, acompanhada de um retrato falado e de uma fotografia, teve um desfecho 

trágico com o linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que viria a morrer 

em virtude dos golpes, embora nenhuma criança tivesse desaparecido na região. A 

pesquisa foi realizada com base na sociologia compreensiva, o que envolveu entrevista 

com moradores do bairro onde surgiu o boato.  
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Introdução 

O surgimento das redes sociais digitais, somado ao advento dos dispositivos móveis, 

provocou uma transformação na forma como nos comunicamos. Se antes as notícias 

chegavam até nós apenas por meio das empresas de comunicação, hoje essa troca de 

informações se dá, em grande parte, através de indivíduos. Como consequência, 

utilizamos cada vez mais essas redes para nos manter informados. Na era das redes 

sociais digitais, o boato, “mídia mais antigo do mundo” (KAPFERER, 1993), encontra-

se associado a esta realidade, sendo veiculado em grande parte por meio destas 

plataformas de comunicação.  

 Esse estudo pretende analisar de que forma as redes sociais digitais contribuíram 

para dar verossimilhança a um relato inverídico manifestado a partir da página Guarujá 

Alerta, no Facebook. No dia 3 de maio de 2014, no Guarujá (SP), a dona de casa 

Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada por moradores do bairro Morrinhos 

que a confundiram com o retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças. A 

imagem havia sido publicada dias antes na referida página. Fabiane faleceu dois dias 

                                                 
1. Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

2. Mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  
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depois. Após o crime, a Polícia Civil informou que a história sobre a sequestradora era 

falsa. Nenhuma criança havia desaparecido naquela região.  

 O surgimento de novas ferramentas de comunicação, nos últimos anos, veio 

acompanhado de uma ampliação do acesso à Internet. A Pesquisa Brasileira de Mídia de 

2015
3
, elaborada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 

mostra que a Internet é apontada por 42% dos brasileiros como um dos três meios de 

comunicação mais utilizados, ficando atrás apenas da televisão (93%) e do rádio (46%). 

Apesar disso, conforme a pesquisa, ainda é alto o percentual de entrevistados que  não 

utilizam a rede mundial de computadores, chegando a 51%. Mas, entre aqueles que 

acessam, a pesquisa constatou que há uma exposição intensa ao meio, uma vez que 76% 

das pessoas acessam a Internet todos os dias. Do total de entrevistados, 67% 

informaram que estão em busca principalmente de informações. Neste contexto, 

ferramentas como o Facebook e o Twitter tornam-se cada vez mais fontes de 

informação.  

 Embora o boato esteja presente ao longo da História em diversas fases da 

comunicação humana, novas características são possibilitadas com a utilização das 

redes sociais digitais, como a superação de barreiras geográficas e a possibilidade de 

anexar arquivos (áudio, vídeo, fotografia, etc) a uma mensagem. São estas 

características que nos propomos a investigar neste trabalho. Um dos fatores que 

favorecem a veiculação deste tipo de conteúdo é o fato de que qualquer indivíduo pode 

escrever o que bem entende nestas plataformas – podendo, claro, ser responsabilizado 

posteriormente conforme as leis de seu país. Não há um filtro que permita apenas a 

publicação de informações verídicas ou que não prejudiquem a reputação de outrem.  

 Histórias falsas e boatos inventados ganharam força com o “boom” das redes 

sociais no Brasil, especialmente no final da década de 2000, época em que o Facebook – 

criado em 2004 nos Estados Unidos – popularizou-se no Brasil. No intuito de denegrir 

alguma personalidade, criticar um partido político ou simplesmente confundir os 

internautas, usuários compartilham em seus perfis informações duvidosas sem citar 

fontes confiáveis. Sites especializados, como o e-Farsas, criado em 2002, ganharam 

popularidade desmentindo boatos criados no ciberespaço.  

 Com mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo, o Facebook despontou 

entre as redes sociais como um instrumento importante não apenas de informação, mas 

                                                 
3. Disponível em http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf (acesso em 15 de julho de 2017) 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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também de participação. Na Islândia, a nova Constituição do país foi discutida por meio 

desse site. No Egito, a ferramenta teve papel fundamental nos protestos que culminaram 

com a queda de Hosni Mubarak, em 2011.  

 

Tecnologias do imaginário 

 Um conjunto de símbolos, presente de forma coletiva, em uma comunidade, é 

responsável por boa parte das decisões tomadas por cada indivíduo, ainda que muitas 

vezes de forma inconsciente. O imaginário, palavra que entrou definitivamente para o 

vocabulário acadêmico no último século, povoa a consciência humana com sentimentos 

e inquietudes, elementos essenciais para que possamos compreender quem somos. Um 

conceito importante de imaginário é fornecido por Durand, para quem trata-se do 

“conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo 

sapiens” (1997, p. 18).  

 Na pós-modernidade, o imaginário encontra suporte em uma série de 

tecnologias, que se ocupam em transmitir e preservar normas sociais e padrões de 

conduta vigentes. Esses mecanismos podem ser classificados como tecnologias do 

imaginário, tendo em vista que a denominação “aparelhos ideológicos de Estado”, 

proposta por autores como Althusser, hoje soa datada (SILVA, 2012). Não se tratam, 

portanto, de imposições.  

A partir do início do século XXI, com a popularização da Internet ao redor do 

mundo, as redes sociais (Facebok, Twitter, YouTube, etc) tornam-se um dos principais 

elementos de formação do imaginário contemporâneo, somando-se à ainda maior 

variedade de tecnologias do imaginário. Pensador das tribos, Maffesoli dedica ampla 

reflexão ao tema do imaginário nas redes sociais. O francês observa que elas 

testemunham a forma como é preciso estar “atento à epidemia emocional” (2012, p. 39) 

surgida após um período em que, na modernidade, o contrato social se fundamentava 

“no encerramento do indivíduo na fortaleza de seu espírito” (idem).   

 O autor aponta ainda que a navegação eletrônica possibilita a criação de um 

Novo Mundo, a exemplo do que a circum-navegação representou na época dos grandes 

descobrimentos, “o que não deixará de ter influência sobre os modos de vida e 

imaginários sociais” (p. 88). Para Maffesoli, as tecnologias pós-modernas – aí incluídas, 

por óbvio, as redes sociais – participam do “reencantamento do mundo” (2012, p. 86). 

Neste contexto, conforme o autor, pode-se observar a existência de um surrealismo na 
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utilização cotidiana dos meios de comunicação, com o virtual tendo uma eficácia real e 

elaborando um laço. Isso se deve a duas características que, segundo Maffesoli, são 

essenciais à nossa espécie animal: “a capacidade de imaginar e, a partir disso, a de 

entrar em comunhão com o outro” (2012, p. 88).  

 Crítico da “civilização da imagem”, Durand já alertara para os seus efeitos na 

década de 1980. Para ele, um dos grandes dilemas trazidos pelas tecnologias do 

imaginário é o seu poder de anestesiar a criatividade do receptor. Antes mesmo da 

popularização da Internet, o sociólogo chamara a atenção para os “efeitos perversos e 

perigosos que ameaçam a humanidade” (1998, p. 118), referindo-se à explosão do 

vídeo. Na opinião dele, o vídeo impunha sentido a um telespectador passivo, de modo 

que a programação anestesia a criatividade do imaginário e o nivelamento de valores. 

Ainda conforme o autor, em meio às “gerações do zapping”, a imagem sufoca o 

imaginário e nivela os valores do grupo.  

  

O boato na era da comunicação digital 

 Uma quantidade considerável das informações que recebemos no dia a dia, seja na 

comunicação oral ou através dos meios eletrônicos, está baseada no “ouvir dizer”. São 

informações que podem ou não ser verídicas, mas que carecem de comprovação. No 

entanto, como geralmente o emissor é alguém próximo, deixamos de lado a necessidade de 

verificação. Negligenciado durante muito tempo pela academia, o boato, “mais antigo mídia 

do mundo” (KAPFERER, 1993), passou a ser estudado particularmente após o surgimento 

dos meios eletrônicos, no século XX, já que nem mesmo a popularização do rádio, da 

televisão e da Internet fizeram com que ele caísse em desuso. A partir do advento das redes 

sociais, no século XXI, o fenômeno encontra outros formatos e permanece presente no 

imaginário.  

 Não cabe afirmar que todo boato é uma invenção. O boato é, no entanto, antes 

de tudo, uma informação não verificada. Ou seja, um conteúdo passado adiante sem 

provas de que aquilo que está sendo relatado realmente ocorreu. Acreditar nele ou não 

irá depender de cada receptor, com base em uma série de elementos, como a 

credibilidade da fonte, o nível de detalhamento da história e a verossimilhança do relato. 

O certo é que, falso ou verdadeiro, esse “gênero comunicacional” (RENARD, 2007) não 

raro provoca consequências que extrapolam a imaginação de quem transmitiu.  
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 O conceito de boato tem sido discutido por uma série de pesquisadores da área 

da comunicação. Para Kapferer (1993), trata-se do “mais antigo dos meios de 

comunicação de massa” (p. 4), ou, em outras palavras, “o mercado negro (clandestino) 

da informação (p. 11). Legros et al (2014) definem boato ou lenda urbana como 

“um enunciado ou uma breve narrativa, de criação anônima, que apresenta múltiplas 

variáveis, de conteúdo surpreendente, contada como sendo verdade e recente em um meio 

social que exprime, simbolicamente, medos e aspirações” (p. 195). DiFonzo e Bordia 

(2007) definem o fenômeno como “informações não verificadas e instrumentalmente 

revelantes em circulação que surgem em um contexto de ambiguidade, perigo ou ameaça 

potencial, que ajudam as pessoas a gerenciar riscos” (p. 13).  

 Um conceito mais direto é fornecido por Iasbeck (2000), para quem boatos “são 

ondas noticiosas disformes que circulam ao sabor das contribuições coletivas, segundo 

uma ética bem definida e uma estética bastante esgarçada, capaz de conter uma variada 

gama de produtores/fruidores” (p. 11). Renard (2007, p. 97) observa que, quando um 

amigo nos conta alguma novidade, nosso primeiro impulso é acreditar na informação, 

não apenas porque confiamos na fonte, mas também porque é “materialmente 

impossível, na vida cotidiana, checar todas as informações que recebemos”.  

 O boato tem sido estudado pela sociologia e pelas ciências da comunicação, 

sobretudo na escola francesa. Morin escreveu uma obra de referência em 1969, La 

Rumeur d'Orléans (O boato de Orleans), ao analisar uma onda de boatos referente ao 

sequestro de mulheres na pacata cidade de Orléans. A narrativa tinha como alvo lojas de 

roupas femininas, acusadas, segundo o relato, de sequestrar jovens brancas. O boato foi 

recebido como verdadeiro por boa parte da população daquela cidade, embora não 

houvesse nenhum registrou de que alguma moça tivesse desaparecido.  

 Em maio de 1969, propagou-se na cidade francesa o boato de que uma loja de 

roupas femininas estaria praticando o que se chamou de Tráfico de Brancas. Logo o 

rumor atingiu um total de seis estabelecimentos semelhantes. O boato constituía-se no 

seguinte: 

 

Moças são drogadas por seringas nas cabines de vestiário e, depois, levadas 

para um porão de onde são encaminhadas, à noite, para pontos de 

prostituição exóticos. As lojas acusadas são mantidas por comerciantes 

judeus. (LEGROS ET AL, 2014, p. 194) 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

 O fato de que nenhuma mulher havia sido sequestrada na pacata Orléans não 

impediu que o boato provocasse impacto, transformando comerciantes em alvo de 

discriminação. Seguindo a velha máxima de Goebbels, segundo a qual uma mentira 

contada mil vezes torna-se uma verdade – não por acaso, as vítimas eram judeus –, o 

rumor espalhou-se apesar de uma narrativa inverossímil, porém localizada 

temporalmente em uma sociedade que dispunha de menos informação do que hoje para 

confirmar a informação.  

 

A nova estruturação simbólica que moderniza o arquétipo (do Tráfico das 

Brancas) ao modificá-lo transforma um fantasma erótico em mito moderno 

erótico. Moderno não apenas por causa do seu figurino, que é o da vida 

cotidiana de hoje, mas sim porque ele implica o problema de emancipação 

das moças, que contém, de um lado, o da emancipação da mulher, e, de 

outro, o da emancipação da juventude; moderno, também, porque situa no 

coração da cidade moderna, e afeta, por isso mesmo, todos os problemas 

vividos no meio urbano, além dos problemas ocasionados pela 

transformação das cidades do interior. (LEGROS ET AL, 2014, p. 194-5) 

 

 A repercussão em torno do boato de Orleans foi tamanha que a imprensa 

parisiense, associações e organismos públicos precisaram se mobilizar a fim de silenciar 

ou, ao menos, minimizar o seu impacto.  

 

Semelhante ao sino, o boato é um alerta: uma informação urgente deve ser 

comunicada. Ele tem tantas implicações que não se tem tempo de verificá-lo 

antes de transmiti-lo aos outros. Mesmo se desconhecemos se a informação é 

verdadeira, o simples fato de ela exigir uma resposta imediata justifica sua 

divulgação. (KAPFERER, 1993, p. 55).  

 

 No caso do relato acima, o boato não encontrou barreiras geográficas. Antes de 

a história chegar a Orleans, uma boutique de roupas foi acusada de servir de “isca” 

para o tráfico de mulheres brancas. O caso ocorreu em fins de 1966, em Rouen. Após 

várias ameaças telefônicas de moradores, sem conseguir desmentir o boato, o gerente 

da loja prefere deixar a cidade.  

 Um caso idêntico foi registrado duas décadas mais tarde, em 1985, na cidade de 

La Roche-sur-Yon. Na ocasião, o boato teve como alvo a Butique Malva, loja um pouco 

afastada do centro. Na época, o prefeito da cidade acusou a oposição de ter forjado o 

relato de modo a criticar as ações da administração municipal direcionadas à segurança 

pública e à imigração. Entretanto, o mesmo boato também circulou em Toulouse, Arras, 

Lille, Vallenciennes, Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Dinan, Laval e nas ruas de Paris 
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onde se concentra o comércio de confecção (KAPFERER, 1993, p. 103). Nos dizeres de 

Kapferer (1993), “o eterno retorno do boato comprovaria a atualização, a partir de 

acontecimentos propícios, de um sistema explicativo profundamente enraizado na 

consciência coletiva” (p. 106).  

 O caso do boato de Orléans, com todas as suas especificidades, demonstra que 

não podemos responsabilizar a Internet pelo surgimento ou pela amplificação de um 

mesmo boato em diferentes locais. Por outro lado, entendemos que as redes sociais 

digitais produzem alterações no conteúdo compartilhado. Neste aspecto, a imagem 

ocupa um papel central. No boato de Orléans, o relato era contado de boca em boca, 

porém sem a presença de um retrato ou fotografia que viesse a comprovar a 

autenticidade da afirmação. As redes sociais digitais colocam essa possibilidade (anexar 

uma imagem a um relato inverídico ou não) ao alcance de qualquer pessoa.  

 

O caso Guarujá 

 O linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, ocorrido no dia 3 de 

maio de 2014, no bairro de Morrinhos, em Guarujá, cidade litorânea do Estado de São 

Paulo (SP), ficou conhecido como o caso Guarujá. A dona de casa de 33 anos, mãe de 

dois filhos, foi espancada por moradores depois que a página “Guarujá Alerta”, do 

Facebook, começou a publicar informações sobre uma suposta sequestradora de 

crianças que estaria agindo na região para praticar rituais de magia negra. Fabiane 

morreu dois dias após o linchamento Mais tarde, a Polícia Civil do Estado de São Paulo 

informou que a história da sequestradora era um boato. Na região onde ocorreu o crime, 

nenhuma criança havia sido dada como desaparecida
4
.  

 As publicações sobre a suposta sequestradora feitas pela página, que então contava 

com 55 mil seguidores, mudaram a rotina de um dos bairros mais pobres da cidade do 

litoral paulista. “Disseram que ela tinha arrancado o olho de um bebê de dois meses”, 

disse uma jovem de 14 anos em entrevista
5
. O ajudante geral Lucas Rogério Fabrício 

Lopes, 19 anos, que foi preso e admitiu ter golpeado a cabeça de Fabiane duas vezes, 

disse que “a acusação era de que ela (a suposta sequestradora) arrancava o coração e os 

olhos de criança para rituais”
6
. No dia 25 de abril, a página publicou uma postagem 

informando que um uma mulher estaria raptando crianças para realizar magia negra. “Se é 

                                                 
4. Em e-mail encaminhado ao pesquisador no dia 28 de novembro de 2016, a Polícia Civil do Estado de São Paulo 

informou que não foram registrados sequestros de crianças naquela região entre janeiro e maio de 2014.  
5. Folha de São Paulo, 10 de maio de 2014.  
6. Folha de São Paulo, 9 de maio de 2014.  
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boato ou não devemos ficar alerta”, dizia o texto
7
. A essa mensagem, posteriormente 

apagada, seguiram-se 139 comentários e 765 compartilhamentos
8
. Muitos internautas 

sugeriram fazer justiça com as próprias mãos.  

 Após prestarem depoimento, algumas testemunhas identificaram um motivo 

bastante vago para a morte da dona de casa: “a culpa foi da internet”
9
. A página Guarujá 

Alerta, que veiculou a notícia, apresentava-se como “página de fatos, acontecimentos, 

notícias, reclamações e sugestões do morador e turista de Guarujá”. Também divulgava 

informações como perda de documentos e cães desaparecidos. A maior parte das 

publicações, no entanto, era relacionada a crimes ocorridos na cidade. 

 Usuários publicaram na página um retrato falado com uma mulher jovem e 

negra. Posteriormente, uma foto foi postada na página, colorida, relacionada à suspeita. 

A imagem, porém, foi apagada da página após o linchamento. Em ambos os casos, as 

mulheres retratadas não tinham ligação com os supostos sequestros ocorridos no 

Guarujá. O dono do Guarujá Alerta alegou em depoimento que a foto de uma mulher 

loira, publicada pela página, foi postada por usuários
10

. O retrato falado, segundo a 

polícia, era uma imagem produzida dois anos antes, no Rio de Janeiro. O objetivo, na 

época, era localizar uma mulher que tentara sequestrar um bebê.  

 Reportagem publicada pela Folha de São Paulo no dia 11 de maio de 2014 

mostra como o boato divulgado pela página provocou o pânico entre os moradores de 

Morrinhos.  

 

“De cada dez, oito conhecem o Guarujá Alerta”, diz a dona de 

casa Ivete dos Santos, 37. “No caso desse post, uma pessoa foi 

falando para a outra e a história cresceu”. “A toda hora 

chegavam novas histórias de crianças sequestradas”, diz 

Fabiana Ferreira, 36, funcionária de uma creche no bairro. 

“Fiquei com medo de entregar alguma em mãos erradas.” Na 

escola, a segurança Alessandra Rodrigues, 33, já havia 

recomendado que a filha tomasse cuidado com estranhos. “Até 

hoje as crianças continuam com medo que alguém venha pegá-

las.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 11 DE MAIO DE 2014, 

FOLHA 10, p. 6-7) 

 

 Conforme afirma Maffesoli, a imperfeição da dinâmica societal requer, para a 

sua expressão, “instrumentos igualmente flexíveis e moventes” (1982, p. 99). O método 

                                                 
7. Folha de São Paulo, 8 de maio de 2014.  
8. Idem.  
9. Ibid.  
10. Revista Época, 12 de maio de 2014. Esta imagem não foi publicada pelos veículos que analisamos, e por esta 

razão não será reproduzida neste trabalho.  
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utilizado para esta pesquisa foi a sociologia compreensiva. As técnicas adotadas foram a 

entrevista de grupo focal e a pesquisa documental. A análise dos dados coletados levou 

em conta seis itens primordiais, conforme os preceitos de Legros et al (2014): coleta da 

narrativa, estudo contexto, medida do grau de veracidade, estudo do paratexto, análise 

da estrutura narrativa e interpretação dos boatos e lendas.  

 Uma vez que a segurança das crianças foi uma das motivações do caso Guarujá, 

optamos verificar o seu impacto junto à comunidade escolar. As entrevistas de grupo 

focal foram realizadas em uma escola do bairro de Morrinhos, no dia 5 de setembro de 

2016, com dois grupos distintos: um de pais de alunos e outro de professores. A visita à 

escola foi autorizada pela Secretaria Municipal de Educação. Porém, a pedido do órgão, 

o nome das escolas participantes não será revelado neste trabalho. No primeiro grupo, 

cinco pais participaram da pesquisa. No segundo, 14 professores estavam presentes, 

embora muitos tenham optado por não responder aos questionamentos.
11

A primeira 

entrevista teve duração de 25 minutos. A segunda durou 20 minutos. O questionário 

apresentado aos dois grupos foi o mesmo, com um total de sete questões sobre a 

segurança das crianças no bairro, fontes de informação e o caso Guarujá em si.  

 Optou-se pela técnica de grupo focal por diversos motivos. Como o boato é 

naturalmente uma ação coletiva, entendemos que a manifestação em grupos pode tornar 

mais fácil o desenvolvimento do tema, despertando lembranças que em um primeiro 

momento estavam adormecidas. Além disso, por se tratar de um assunto de difícil 

entendimento, muitos entrevistados poderiam sentir-se reprimidos aos serem abordados 

isoladamente.  

 Para a pesquisa documental, selecionamos seis edições do jornal Folha de São 

Paulo e sete edições do jornal O Estado de São Paulo. As edições selecionadas 

abrangem o período compreendido entre os dias 6 de maio de 2014 (portanto três dias 

após o linchamento e um dia após a morte da dona de casa) e 11 de maio de 2014, no 

caso do jornal Folha de São Paulo, e entre os dias 6 de maio de 2014 e 13 de maio de 

2014, no caso do jornal O Estado de São Paulo.  

 A coleta da narrativa, levantada por meio da pesquisa documental e das 

entrevistas, permite descrever a situação de pânico que tomou conta daquela 

comunidade após o início das postagens. O jornal Folha de São Paulo, no dia 8 de maio 

de 2014, reproduz uma publicação da página Guarujá Alerta, postada no dia 25 de abril 

                                                 
11. Todos os participantes concordaram em participar da pesquisa ao assinar um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os documentos encontram-se em poder do pesquisador.  
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de 2014. O texto diz: “BOATOS ROLAM NA REGIÃO DA PRAIA DO 

PERNAMBUCO, MARÉ MANSA, VILA RÃ E AREIÃO, QUE UMA MULHER 

ESTÁ RAPTANDO CRIANÇAS PARA REALIZAR MAGIA NEGRA. DURANTE 

TODA ESSA SEMANA RECEBEMOS DIVERSAS MENSAGENS DE 

SEGUIDORES SOBRE O FATO. SE É BOATO OU NÃO DEVEMOS FICAR 

ALERTA.”  

 Ainda conforme a reportagem, o texto foi compartilhado 765 vezes e recebeu 

139 comentários. Abaixo da reprodução da postagem, é possível ler os comentários de 

sete seguidores da página, em datas diferentes. Os cinco primeiros comentários, 

publicados entre os dias 25 e 27 de abril (portanto antes de ocorrer o linchamento), 

pedem que seja feita chamada a justiça com as próprias mãos. “Mata essaaa fila da puta. 

Quem achar, sem dó”, pede um usuário. “Divulgue aí vamos pegar essa vagabunda 

safada”, conclama outro. Os dois últimos comentários, postados no dia 5 de maio 

(portanto dois dias após o linchamento), trazem um tom de reprovação pela divulgação 

do boato e pelo linchamento de Fabiane. “Espero que estejam satisfeitos com o estrago 

que causaram, seus animais”, escreve um usuário. “Parabéns pela morte da mulher 

INOCENTE”, afirma outro, em tom de ironia.  

 Em outro texto, no dia seguinte, a Folha de São Paulo informa que o retrato 

falado da suposta sequestradora fazia mães do bairro de Morrinhos “tremerem de medo 

há pelo menos duas semanas”.  

 

Crimes macabros passaram a ser atribuídos à figura do desenho em preto e 

branco divulgado pela página do Facebook “Guarujá Alerta”. Ela era 

descrita como uma suposta sequestradora que matava crianças em rituais de 

magia negra. “Disseram que ela tinha arrancado o olho de um bebê de dois 

meses”, contou à Folha uma jovem de 14 anos. (FOLHA DE SÃO PAULO, 

7 DE MAIO DE 2014, p. C. 8) 

 

 Algumas passagens da entrevista com o grupo 1 (pais de alunos) nos dão mais 

detalhes sobre a proporção tomada pela história. A entrevistada de número 5 afirma ter 

ouvido o comentário de que uma criança havia sido levada pela suposta sequestradora. 

A entrevistada 1 refere-se, neste momento da entrevista, a um caso que teria ocorrido na 

Vila Baiana. Neste momento, a entrevistada 5 afirma que o caso teria ocorrido “algumas 

ruas na frente da nossa, que tinha uma criança desaparecida, mas não sabia onde tava”. 

Conforme o relato, este suposto desaparecimento teria ocorrido no mesmo dia em que 

Fabiane foi linchada.  
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 As considerações feitas pelos entrevistados a respeito das imagens que estiveram 

relacionadas com este caso merecem atenção especial, uma vez que entendemos se 

tratar de um fator decisivo para os desdobramentos. Após o pesquisador perguntar ao 

grupo 1 o impacto das imagens, as opiniões divergem. A entrevistada 1 afirma que “não 

parecia nenhum pouco com a Fabiane”. A entrevistada 3, então, pondera que Fabiane 

“havia pintados os cabelos naquele dia”, o que a tornou supostamente parecida com a 

fotografia da mulher loira. “Os cabelos dela não pareciam com o do retrato falado. Ela 

teve vontade de pintar os cabelos, pintou os cabelos e saiu”, complementa a entrevistada 

3. “Foi a mesma cor que postaram”, ressalta a entrevistada 4. A mesma entrevistada 

acrescenta que a foto da suposta sequestradora apresenta uma mulher com o “cabelo 

pintado, cacheado”. A entrevistada 5, então, faz uma ressalva de que os cabelos de 

Fabiane não estavam “tão ruivos”. “Estava mais abóbora do que ruivo”, afirma.  

 No grupo 2 (professores) houve apenas uma menção tímida à imagem, quando a 

entrevistada 1 afirma que “nunca tinha visto aquela foto”. No que tange à imagem, 

portanto, as manifestações colhidas junto ao grupo 1 demonstram-se mais valiosas para 

descrever a importância que especialmente a fotografia teve para o desfecho do caso. 

Algumas das informações manifestadas pelos entrevistados  

 Para a etapa do estudo do contexto, consideramos de grande importância o fato 

de termos nos deslocado até o local onde ocorreram os fatos analisados, de modo a 

ouvir dos próprios moradores a versão para os acontecimentos e verificar, in loco, as 

condições sociais e de infraestrutura com as quais convive a população do bairro de 

Morrinhos. Por meio da visita ao local, pode-se verificar, por exemplo, que é grande a 

preocupação com a segurança pública, em especial das crianças. Isso se verificou na 

visita do pesquisador à escola, por meio da preocupação dos pais em não deixar os 

estudantes a sozinhos após o término da aula e em reiteradas advertências feitas ao 

pesquisador, em especial por parte dos professores, com relação a assaltos na região.  

 Já nas primeiras respostas da entrevista com o grupo de pais, fica evidente a 

preocupação destes com a violência urbana, particularmente em relação ao tráfico de 

drogas e a assaltos que envolvem os seus filhos. Uma das entrevistadas (de número 3), 

inclusive, chega a relatar um drama pessoal vivido com a filha, alegando que a perdeu 

para as drogas.  

 Muitas das respostas dadas por pais e professores descrevem a preocupação com 

diversos problemas sociais, como é o caso da menção à ausência de alternativas de lazer 
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para as crianças, a preocupação com o assalto e com as drogas, o que não chega a 

surpreender, já que este é o cenário encontrado na maior parte das periferias das grandes 

cidades do país. Ao responderem a uma pergunta sobre os riscos que eles mais temem 

em relação aos filhos, a questão das drogas é citada, de forma direta, por três dos cinco 

entrevistados do grupo 1, embora os outros dois também se refiram ao problema 

indiretamente.  

 Perguntados sobre quais meios utilizam para buscar notícias, os pais destacam a 

influência das redes sociais digitais. A primeira resposta vem da entrevistada 1, que 

responde “Facebook”. Em seguida, a entrevistada cita também a utilização do 

Whatsapp. A mesma entrevistada ressalta que quase não assiste televisão. A 

entrevistada 3 complementa: “Facebook, Internet e tevê”. Em relação ao tipo de 

informação que mais chama a atenção, os entrevistados do grupo 1 respondem que são 

aquelas relacionadas à violência.  

 No grupo 2, formado pelos professores, as respostas apontam para um cenário 

diferente. A preocupação com as drogas ainda está presente. A entrevistada 2 menciona 

uma preocupação já demonstrada no grupo 1, de que as crianças sejam utilizadas como 

“aviõezinhos” do tráfico. Porém, outro risco é citado pela entrevistada 1, que é o abuso 

sexual. A mesma entrevistada queixa-se, ainda, da morosidade dos serviços públicos 

destinados ao atendimento das vítimas deste tipo de crime.  

 Quando o grupo 2 é perguntado sobre os meios preferenciais para se obter 

informação, observamos uma resposta claramente oposta ao grupo 1. A entrevistada 2 

cita a Internet, porém com uma ressalva: “sites seguros, né”. Também cita revistas e 

jornais (sites). Já a entrevistada 1 cita a preferência pelos telejornais, em especial de 

emissoras de TV por assinatura, e revistas. A mesma entrevistada afirma que não 

costuma recorrer à Internet, exceto quando quer se aprofundar em um determinado 

assunto. A entrevistada 4 cita Internet, revistas, jornais e telejornais, mas ressalta que na 

Internet recorre aos “sites seguros”.  

 Quanto a outro item da nossa análise, a medida do grau de veracidade do boato, 

entendemos que este quesito encontra-se contemplado na já citada manifestação da 

Polícia Civil, informando que não houve sequestro de crianças naquela região durante o 

período.  

 Conforme já mencionamos, a análise sobre a narrativa em si fica prejudicada 

pela inexistência das postagens originais que deram origem ao boato. No entanto, por 
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meio dos jornais da época e do relato dos entrevistados, é possível traçar um cenário que 

acreditamos estar próximo da realidade, uma vez que uma das postagens mais 

importantes para o desdobramento do caso Guarujá foi publicada em uma das edições 

de jornal analisada.  

 A narrativa, seja no seu formato original ou nas suas variações, o que inclui a 

utilização da imagem, preenche os requisitos definidos por Renard (2014), que fala de 

“um enunciado ou uma breve narrativa, de criação anônima, que apresenta múltiplas 

variáveis” (p; 195), e que geralmente é contado como sendo verdade. Quanto ao texto 

reproduzido pelo jornal Folha de São Paulo, verificamos a ausência de uma 

preocupação com a linguagem jornalística, artifício que é empregado em muitos boatos 

como forma de aumentar a credibilidade do relato. As únicas fontes citadas pela 

postagem são comentários recebidos de seguidores.  

 Um elemento importante para a compreensão do boato, no entanto, é a questão 

da imagem. Embora ela não tenha sido citada com veemência pelos entrevistados, 

entendemos que foi a partir da sua divulgação na página Guarujá Alerta, que o 

linchamento tornou-se possível de ocorrer, uma vez que os responsáveis pelo 

linchamento associaram a imagem de Fabiane aos crimes que supostamente haveriam 

sido cometidos pela sequestradora.  

 O fato de os moradores daquela comunidade não desconfiarem de que nenhuma 

criança havia desaparecido no bairro pode ser entendido como um sinal de descrença no 

Estado e nas suas instituições. Essa descrença pode ser exemplificada pela quantidade 

de obras que os entrevistados do grupo 1 citam como necessárias, como o asfaltamento, 

a criação de um terminal rodoviário e opções de lazer para as crianças, mas que não 

foram executadas pelo Poder Público.  

 O distanciamento dos órgãos públicos é reforçado por manifestações coletadas 

junto ao grupo 2 (professores). A entrevistada 1 reclama da morosidade na atuação de 

serviços de prevenção e proteção a vítimas de crimes sexuais. A mesma entrevistada, 

em outro momento, ressalta que a própria natureza do linchamento denota uma ausência 

do Poder Público.  

 

Considerações finais 

 Em uma era em que não faz mais sentido distinguir o real do virtual, as redes 

sociais digitais constituem-se em uma ferramenta decisiva na formação do imaginário 
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da contemporaneidade. Somada à popularização dos dispositivos móveis – celulares, 

tablets, etc –, estas ferramentas provocaram um impacto na forma como nos 

comunicamos que ainda está distante de ser compreendido em sua plenitude, 

principalmente se considerarmos que novas ferramentas surgem a cada dia.  

 A própria natureza do caso Guarujá ajuda a entender que a Internet não foi a 

única responsável pelo ocorrido no bairro de Morrinhos, haja vista que ao relato original 

publicado pela página Guarujá Alerta somaram-se as versões de moradores, com 

detalhes cruéis das ações da suposta sequestradora, que também tiveram um papel 

importante para garantir a verossimilhança da narrativa. Neste sentido, a propagação do 

boato que estudamos não pode ser atribuída apenas à página Guarujá Alerta. A 

utilização das novas ferramentas tecnológicas, no entanto, contribuiu para que o caso 

adquirisse uma condição sui generis.  

 O que há, com o advento das redes sociais digitais, é uma mudança no patamar 

da credibilidade alcançada pelo boato publicado na Internet, que por meio de 

instrumentos como imagens, vídeos ou áudios conquista uma verossimilhança que 

dificilmente será transmitida apenas por meio da conversa ao pé do ouvido. Por mais 

que confiemos na fonte, a narrativa oral não conta com os mesmos elementos das redes 

sociais digitais para fazer com que acreditemos na história. É o caso, por exemplo, de 

compartilhar uma narrativa falsa ao lado de uma imagem que não esteja relacionada 

com o texto.  

 Embora as duas imagens associadas à suposta sequestradora de crianças – o 

retrato falado de uma mulher negra e a fotografia de uma mulher loira – não estivessem 

associadas à postagem publicada pela página Guarujá Alerta, tendo sido divulgada por 

seguidores da página, segundo o dono, o efeito das postagens foi tal que logo uma 

situação de pânico se instaurou especialmente no bairro de Morrinhos, periferia do 

Guarujá, onde os pais passaram a se preocupar em não deixar as crianças sozinhas. A 

imagem, portanto, somada aos relatos das crueldades cometidas pela suposta 

sequestradora, tornou real uma ameaça fictícia, culminando com o linchamento de uma 

pessoa inocente, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, confundida com a imagem.  

 Um fator que reforça essa hipótese é o entendimento de que, como verificamos, 

a narrativa original publicada pela página Guarujá Alerta era pobre em detalhes, sem 

elementos que viessem a garantir verossimilhança ao relato, de modo que esse papel foi 

desempenhado, com maior força, pela imagem.  
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 A análise realizada no capítulo anterior faz transparecer o caráter espontâneo e 

anônimo do boato, uma vez que, mesmo considerando que a informação inicial tenha 

sido divulgada por uma página do Facebook, inúmeros detalhes surgiram 

posteriormente (tanto na forma de texto, como de imagem) que acrescentaram 

informações à narrativa original, o que contribui para aumentar junto à população a 

sensação de que estavam diante de uma ameaça real.  

 Embora não caiba afirmar que as redes sociais digitais ampliem a manifestação 

de boatos, é inegável que a Internet traz uma nova perspectiva para a pesquisa sobre o 

tema, uma vez que agora as informações compartilhadas podem ser facilmente 

encontradas pelo pesquisador, como se estivesse analisando o conteúdo de um jornal.  
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