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Resumo 

 

A evolução das tecnologias para comunicação online reflete-se em novas práticas 

enunciativas, materializadas em gêneros emergentes, como os fios de discussão. Nestes 

contextos, dado o anonimato, os usuários têm a possibilidade de se envolverem em 

comportamentos mobilizadores e atuarem em diversos tipos de cibercrime. São práticas 

que têm recebido atenção por parte da Linguística Forense, que tem colaborado em 

investigações infiltradas de fóruns anônimos, dentre eles os imageboards. Com o foco 

neste tipo de fórum, esta pesquisa analisa fios de discussão em português brasileiro, para 

identificar, por meio da análise de autoria forense, marcadores linguísticos relevantes para 

a tarefa pericial de síntese (MacLeod & Grant, 2017), colaborando para a performance 

linguística dos investigadores. Visa também identificar a presença de hegemonias 

ideológicas (Van Dijk, 1984) e de processos de Alterização (Schneider, 2004) em 

comportamentos mobilizadores. Foram recolhidos 20 fios em agosto de 2019, totalizando 

306 publicações e 24.587 átomos, organizados na ferramenta de gestão de corpora 

Corpógrafo. A análise foi conduzida sob a luz do modelo de recursos e restrições (Grant 

& MacLeod, 2018), tendo em consideração quatro categorias: o histórico 

sociolinguístico, a fisicalidade, o contexto e a integração da comunidade. Recorreu-se a 

autores que se debruçam sobre estudos do Discurso Mediado por Computador, como 

Danet & Herring (2007) e  Dor (2004), entre outros. Descrevemos de forma holística as 

estratégias linguísticas para a manutenção do anonimato, explicitando as suas diferenças 

relativamente a outras redes, e marcadores relevantes para que o profissional infiltrado 

possa ser visto como bem integrado. As distinções resultaram na proposta de um 

formulário de persona linguística específico para os imageboards, com uma versão 

simplificada e outra estendida, para que os investigadores infiltrados possam evitar o 

vazamento identitário com maior eficácia. Por fim, apontamos para trabalhos futuros que 

possam isolar os marcadores encontrados e analisá-los mais detalhadamente. 

 

Palavras-chave: Linguística Forense, investigações infiltradas, fios de discussão 

  



7 

Abstract 

 

The development of online communication technologies has originated new 

enunciative practices that materialised in emerging genres such as forum threads. In these 

contexts, as a result of anonymity, users can engage in mob behaviours and participate in 

diverse cybercriminal activities. These practices have become the focus of forensic 

linguists, who have contributed to undercover investigations of anonymous forums, 

including imageboards. This research focuses on this type of forum to analyse threads 

produced in Brazilian Portuguese. It resorts to forensic authorship analysis to identify 

relevant linguistic markers that assist the task of synthesis (MacLeod & Grant, 2017) and 

contribute to mapping the linguistic performance of police investigators. It also aims to 

identify ideological hegemonies (Van Dijk, 1984) and Othering phenomena (Schneider, 

2004). This research builds upon a corpus-driven approach using the 'Corpógrafo' 

management tool. An analysis is conducted of 20 threads collected in August 2019 from 

Brazilian imageboards which amount to a total of 306 posts and 24,587 tokens. The 

analysis is conducted in the light of the resources and constraints model (Grant & 

MacLeod, 2018), which takes into account four categories: the sociolinguistic 

background, physicality, context and integration of the community of practice. It is based 

on Computer Mediated Discourse studies, such as the ones by Danet & Herring (2007) 

and Dor (2004), among others. It describes in a holistic way linguistic strategies adopted 

by users to maintain their anonymity, while exploring the differences in comparison to 

other social networks. Some specific linguistic markers are also identified, so that 

investigators may be perceived as in-group members. As a result of this analysis, two 

versions of a specific linguistic persona pro-forma for imageboards are proposed - a 

simplified and an extended version - so that undercover investigators can more effectively 

prevent identity leakage. This research concludes by proposing future research directions. 

 

Key-words: Forensic Linguistics, undercover investigations, forum threads 
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Introdução 

 

O desenvolvimento de novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) (Xavier, 2011, p. 3), aliado ao uso cada vez mais generalizado da Internet, 

ocasionou um impacto na vida contemporânea que se reflete em novos comportamentos 

comunicativos (Marcuschi, 2005, p. 13) e práticas enunciativas (Fiorin, 2008, p. 4), que 

se materializam virtualmente em gêneros textuais emergentes, como os chats, os tweets, 

os fios de discussão, entre outros. Neste contexto de transformações exponenciais, 

sobretudo a partir da década de 2010, o que tem se evidenciado é um direcionamento dos 

ciberespaços à multimodalidade e à colectividade, não só por conta da mistura de 

imagens, textos orais e textos escritos, como também pela possibilidade do surgimento 

de diferentes comunidades linguísticas com culturas heterogéneas (Herring & 

Androutsopoulos, 2015). 

Dentre estas diferentes culturas existentes nas redes, há aquelas em que se 

encontra uma propensão para que o locutor assuma uma persona digital (Rashid et al., 

2013), diferente de outros contextos e dotada de características particulares, 

especialmente por conta do efeito de despersonificação sentido pelos usuários durante a 

interação (KhosraviNik & Esposito, 2018). Este efeito de despersonificação, que faz com 

que o usuário produza discursos que possivelmente não realizaria face a face (Sousa-

Silva, 2018, p. 119), quando associado à possibilidade de anonimato, obtido por meio de 

ferramentas de encriptação da rede,  pode proporcionar o surgimento de comportamentos 

mobilizadores (mob behaviours) (Bernstein et al., 2011), nos quais uma comunidade de 

prática (CoP) (Holmes & Meyerhoff, 1999) se integra e se radicaliza, cometendo diversos 

tipos de crime online. 

Desde a segunda metade do século XX, por um lado, a Linguística Forense (LF) 

tem se debruçado sobre os crimes relacionados à linguagem em diferentes frentes (Sousa-

Silva & Coulthard, 2016), sendo que, desde a década de 2000, tem atuado com outros 

profissionais forenses em investigações cibercriminais, seja em pericias especializadas, 

seja no desenvolvimento de ferramentas computacionais para diferentes fins, dentre eles 

a análise de autoria forense, a determinação do perfil sociolinguístico dos participantes, 

entre outros. Por outro lado, a LF tem se dedicado a aprimorar as teorias relativamente à 
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identidade linguística e a sua materialização, lançando conceitos como o idioleto 

(Coulthard, 2004), o estilo idioletal (Turell, 2010) e a performance linguística (Grant & 

MacLeod, 2018), os quais veremos com maior detalhe no decorrer deste trabalho.  

Com a junção das discussões sobre a identidade linguística e as investigações 

cibercriminais, o problema das ciberculturas, bem como as suas práticas em comunidade, 

passou a ser foco de atenção no âmbito dos estudos da linguagem como prova (Language 

as Evidence) (Coulthard & Johnson, 2010), especialmente no que diz respeito às personas 

linguísticas materializadas nos gêneros digitais. Dentre as diferentes investigações que 

abordam esta questão, cabe destacar aquelas que se inserem em novas tarefas periciais 

que requerem não só a análise de características recorrentes na produção de um ou de 

múltiplos autores, mas que também necessitem a colaboração do perito em investigações 

infiltradas, nas quais um polícia assumirá a identidade de uma determinada persona 

linguística artificialmente. Para a realização deste tipo de tarefa, chamada de síntese de 

autoria (Grant & MacLeod, 2018), os investigadores infiltrados precisam ter um maior 

conhecimento de aspectos da linguagem, visto que para se tornar uma "persona 

linguística" diferente, o indivíduo precisa entender não apenas quem aquela persona é, 

mas também como uma tal persona é criada e transmitida (Grant & MacLeod, 2020b, p. 

82). Isto tem feito com que os linguistas forenses participem de programas de treinamento 

para os profissionais de campo (MacLeod & Grant, 2017), ajudando-os a abordar as 

questões linguísticas com maior eficácia. 

No âmbito das investigações sobre as personas linguísticas digitais, têm recebido 

atenção as ciberculturas em que o anonimato é requerido e cultivado, como é o caso dos 

fóruns de discussão. São espaços hipertextuais e altamente colaborativos, nos quais a 

radicalização, que se trata da manifestação explícita e inflamada de discursos de ódio, 

tem ocorrido de forma cada vez mais pungente, incentivada pela abertura e pelo incentivo 

por parte de uma comunidade de usuários (KhosraviNik & Esposito, 2018, p.49). O termo 

“fórum de discussão” abarca diferentes ciberespaços, em uma espécie de termo guarda-

chuva, que diz respeito a plataformas com diferentes níveis de anonimato e de 

efemeridade informacional (Bernstein et al., 2011), o que significa, por exemplo, que 

aspectos como o registro de usuário, a possibilidade ilimitada de edição do conteúdo e a 

velocidade com que as publicações são apagadas podem variar em cada um destes 

espaços. Para além disto, características inerentes à arquitetura das páginas, tais como a 
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existência de botões interativos do tipo upvote ou downvote, que elencam as publicações 

de acordo com a sua relevância, como no caso do fórum agregador Reddit, ou ainda 

estruturas que não permitam publicações sem imagens ou vídeos, como no caso dos 

imageboards, fazem com que os fóruns propiciem experiências de usuário variadas, que 

podem influenciar os comportamentos comunicativos dos participantes. 

A presente pesquisa tratará mais especificamente dos fóruns do tipo imageboard, 

conhecidos popularmente como chans, nos quais o anonimato é obrigatório e as 

estratégias de sua manutenção, para além de ferramentas de software, ocorrem por meio 

da linguagem e do exercício de poder ideológico (Van Dijk, 2006). Trabalhos anteriores 

sobre esta temática já discutiram, por exemplo, o modo como os usuários lidam com o 

anonimato no âmbito computacional (Bernstein et al., 2011), as características partilhadas 

entre as ciberculturas channer e gamer relativamente à linguagem (Richoux, 2016), as 

relações entre a oralidade e a escrita neste tipo de fórum (Fiorentini, 2013), os 

movimentos online de ataques organizados (Fontanella, 2010), a multimodalidade e a 

hipertextualidade das publicações (Lisecki, 2013), a importância do partilhamento de 

informações e da integração profunda ao grupo de pertença (Manivannan, 2012), as 

práticas misóginas dos participantes (Manivannan, 2013), além da articulação de grupos 

radicalizados de extrema-direita (Ruocco, 2020), do ciberterrorismo (Weimann, 2016), 

entre outros.  

Estes trabalhos serviram como ponto de partida para as discussões acerca do 

funcionamento dos imageboards. No entanto, trata-se ainda de uma área nova, que 

necessita de estudos mais específicos no que tange a linguagem, para que se tenha uma 

visão mais global de suas estratégias, tendo em conta que os usuários interagem não só 

entre si, como entre fóruns do mesmo país e também fóruns internacionais. A grande 

maioria dos trabalhos sobre estes fóruns, entretanto, tem sido para o inglês, sendo escassas 

as fontes em âmbito lusófono e inexistentes as que abordam especificamente o tema numa 

perspectiva da Linguística Forense. Para ajudar a preencher esta lacuna e a lançar a 

discussão para as variedades em português, a começar pelas variedades do português 

brasileiro (PB), esta pesquisa visa estudar os fios de discussão (threads) produzidos no 

Brasil, com o intuito de se perceber melhor as estratégias linguísticas neste gênero digital 

e identificar características particulares que os diferenciam de publicações de outros tipos 

de fóruns anônimos. Outrossim, esta pesquisa também se propõe a analisar, por meio de 
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uma abordagem de linguística de corpora, a persistência de marcadores linguísticos para 

que seja possível realizar uma análise de autoria forense do grupo de pertença a fim de se 

propor uma síntese. Com isto, visa-se a colaboração para possíveis investigações 

infiltradas e até mesmo para eventuais atividades de monitoramento por parte de outros 

profissionais das Ciências Forenses. 

Para realizarmos este trabalho, teremos por objetivo três questões norteadoras, que 

guardam em si uma série de questões específicas: 

 

1) O que distingue linguisticamente os imageboards de outros ciberespaços? 

1a) Quais são os recursos (Grant & MacLeod, 2018) aos quais o grupo de pertença 

recorre para formar a sua variedade? 

1b) Quais são as restrições (Grant & MacLeod, 2018) da perfomance linguística 

destes usuários? 

1c) De que modo estes recursos e restrições atuam para a formação e a legitimação 

de uma comunidade de prática (CoP) (Bucholtz & Hall, 2005)? 

1d) Como esta CoP se associa ideologicamente no que diz respeito à criação de 

antagonismos (Van Dijk, 1984; Wodak, 2001)? 

1e) Tendo em vista a comunicação com fóruns internacionais, como a articulação 

multilíngue influencia a variedade produzida pelo grupo de pertença em PB? 

 

2) Como assumir uma identidade linguística nos imageboards? 

2a) Quais dos recursos são os mais cruciais para a integração ao grupo de 

pertença? 

2b) Quais são os gatilhos que podem resultar no vazamento identitário (identity 

leakage) (Grant & MacLeod, 2018) dos infiltrados? 

 

3) Como traduzir a síntese para outros profissionais das investigações 

infiltradas? 
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3a) É possível estabelecer um formulário modelo para a síntese de autoria forense 

aplicada aos imageboards? 

3b) Qual o nível de detalhamento realisticamente possível para este tipo de 

investigação? 

 

Com base nestas três perguntas norteadoras, organizamos a pesquisa em quatro 

capítulos: (1) Enquadramento teórico, (2) Dados e aspectos metodológicos, (3) 

Identificação de recursos para a performance linguística no imageboard em PB, (4) 

Aplicação da síntese de autoria de imageboards em PB. Em relação às suas temáticas, 

apresentaremos respectivamente as seguintes questões: 

No Capítulo 1, apresentaremos na primeira secção (1.1) as diferentes definições 

desta disciplina multifacetada que é a Linguística Forense (LF) de modo a estabeler 

aquela que mais se adequa à esta investigação. Daremos atenção às diferentes tarefas 

periciais e as suas finalidades, culminando no desenvolvimento da tarefa de síntese de 

autoria forense e no modelo de recursos e restrições proposto por Grant & MacLeod 

(2018). Além disso, discutiremos conceitos-chave da análise de autoria forense, como o 

idioleto, o estilo idioletal e a performance linguística, evidenciando a sua aplicação às 

redes, sob a ótica dos estudos sobre a Comunicação Mediada por Computador (CMC). 

Já na secção 1.2, descreveremos o surgimento e o desenvolvimento dos 

imageboards, com o enfoque na relevância do tema para a Linguística Forense (LF) e 

para as investigações infiltradas de fóruns anônimos, em especial no Brasil. Analisaremos 

os fios de discussão (threads) enquanto gênero digital, pontuando a sua organização 

estrutural e as suas características específicas relativamente ao processamento da leitura. 

No Capítulo 2, falaremos sobre a obtenção, o armazenamento e o tratamento dos 

dados utilizados para a composição do corpus analisado. Destacaremos a abordagem 

metodológica escolhida para esta investigação, mostrando aplicações anteriores da síntese 

de autoria forense a ambientes online. 

No Capítulo 3, veremos os recursos para a performance linguística encontrados 

no corpus, a partir das quatro categorias do modelo de recursos e restrições, 
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nomeadamente o histórico sociolinguístico, as características físicas, o contexto da 

interação e a integração da comunidade de prática. 

No Capítulo 4, trataremos das restrições destes recursos de modo a apontar para 

uma proposta de aplicação da síntese de autoria forense aos imageboards em português 

brasileiro (PB). Neste capítulo apresentaremos possíveis formulários para a assunção de 

personas linguísticas, discutindo o modelo proposto anteriormente no Linguistic Persona 

Pro-forma de MacLeod & Grant (2017, p. 159). 

Por fim, nas observações finais, apresentaremos as limitações desta pesquisa e a 

abertura para potenciais trabalhos futuros que se debrucem sobre o tema, mostrando as 

possíveis respostas às perguntas de pesquisa. 
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Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

 

As investigações sobre a interface entre a Linguagem e o Direito têm 

progressivamente recebido atenção desde o século XX, sobretudo a partir "do emprego 

da análise linguística como ferramenta passível de auxiliar policiais na instauração e 

resolução de investigações criminais, advogados na preparação de seus casos e juízes na 

sua tomada de decisão" (Almeida, Coulthard & Sousa-Silva, 2020, p. 3). Esta utilização 

da Linguística Aplicada, designadamente a Linguística Forense, surgiu nos países de 

língua inglesa, evoluindo até se tornar uma disciplina própria (Johnson & Coulthard, 

2010, p. 1), propondo conceitos e métodos acerca da linguagem em uso nos contextos 

forenses. No século XXI, tornou-se uma disciplina que vive uma efervecência no âmbito 

lusófono. No Brasil, por exemplo, o maior interesse pela área se deu "pela demanda 

emergente de conhecimentos da natureza da linguagem em uso no âmbito jurídico" 

(Coulthard, Colares & Sousa-Silva, 2015, p. 16). Os linguistas forenses podem hoje atuar 

como peritos em diferentes tipos de investigação, para diferentes fins, dentre eles em 

casos que lidam com o cibercrime e o uso da linguagem em textos forenses na Internet. 

Para dar conta da evolução desta disciplina e sublinhar uma definição que esteja 

alinhada à temática desta pesquisa, num primeiro momento, este capítulo exporá um 

breve histórico dos conceitos-chave para a Linguística Forense e também uma descrição 

geral do desenvolvimento das diferentes investigações da área, realizadas em tarefas 

periciais, chegando à abordagem da textos digitais (secção 1.1). Já na segunda parte do 

capítulo (secção 1.2), abordaremos os fóruns anônimos do tipo imageboard, 

apresentando-os e discutindo as suas potenciais relações com o cibercrime, 

exemplificadas por alguns desdobramentos em investigações criminais no Brasil. 

 

1.1. A Linguística Forense e as tarefas periciais 

Ao se investigar performances linguísticas em contextos forenses, é preciso delimitar 

não apenas em que âmbito o tipo de análise se encaixa na Linguística Forense (LF), como 

também optar por alguma das diferentes teorias acerca da identidade linguística, para que 
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seja possível transmitir as observações a outros profissionais das ciências forenses, que 

atuam diretamente com as investigações criminais. Com esta premissa, nesta primeira 

secção apresentaremos as diferentes definições acerca da disciplina de Linguística 

Forense (subsecção 1.1.1), focalizando os estudos realizados na subárea da linguagem 

como prova (Language as Evidence), que coincide com a definição de Linguística 

Forense num sentido restrito (subsecção 1.1.2). A seguir, apontaremos para a emergência 

das perícias com a requisição de linguistas, dando enfoque à tarefa de análise de autoria 

forense (subsecção 1.1.3), na qual conceitos como o idioleto e o estilo idioletal são 

cruciais para a formulação de teorias sobre a autoria (subsecção 1.1.4). Discutiremos o 

modo como estes conceitos têm sido discutidos na virada da década de 2020, 

evidenciando uma nova abordagem, nomeadamente o modelo de recursos e restrições 

(subsecção 1.1.5). Por último, discutiremos a questão dos textos digitais, sob a ótica dos 

estudos sobre a Comunicação Mediada por Computador (CMC) (subsecção 1.1.6), 

mostrando diferentes finalidades da análise de autoria forense (subsecção 1.1.7), dentre 

elas a síntese de autoria forense (subsecção 1.1.8), foco desta pesquisa. 

 

1.1.1. Definições acerca da Linguística Forense 

A Linguística Forense (LF) se trata de uma área de natureza multi e interdisciplinar 

que está inserida no quadro da Linguística Aplicada e que tem por objeto de investigação 

a linguagem utilizada em contextos forenses (Olsson & Luchjenbroers, 2014; Tiersma & 

Solan, 2002). Estes contextos podem ser entendidos de diferentes formas, sendo que para 

poder abarcar uma gama de objetivos e contributos de outras áreas afins, a LF tornou-se 

uma disciplina cuja definição passou a se dividir tipicamente em dois sentidos, um mais 

geral (lato sensu) e outro específico (stricto sensu), que correspondem respectivamente 

a:  

 

i) Lato sensu: uma disciplina que se dedica à investigação da interface entre a 

Linguagem e o Direito (Gibbons & Turell, 2008), na qual se desenvolvem 

estudos interdisciplinares em áreas como a Linguística, o Direito, a Computação 

e a Sociologia. Neste contexto mais alargado estão incluídas tanto as questões 

relativamente à comunicação jurídica oral ou escrita, quanto outras questões de 

interesse geral que as extrapolam, como as pautas relacionadas à ética, à moral 
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e às práticas sociais, materializadas por meio da linguagem (Turell, 2013, p. 8). 

ii) Stricto sensu: uma disciplina que se dedica estritamente ao estudo da linguagem 

como prova (Language as Evidence), na qual se inserem as investigações 

periciais dos profissionais da Linguística, a partir de estudos qualitativos e 

quantitativos, cada vez mais com o auxílio de aplicações computacionais e de 

corpora de referência (Coulthard & Johnson, 2007; Sousa-Silva & Coulthard, 

2016). 

 

Dentre as duas definições apresentadas, a definição geral (i) costuma ser a mais 

frequente, uma vez que abrange diferentes áreas e problematiza o uso da linguagem em 

diferentes práticas sociais. Para Coulthard & Johnson (2010, p. 7), os estudos 

desenvolvidos nesta perspectiva podem ser agrupados em três subáreas de atuação, 

nomeadamente: 

a) O estudo da linguagem da lei, o qual abrange a escrita da lei e a comunicação a 

respeito dela, i.e., a linguagem utilizada na comunicação jurídica escrita ou falada. 

Inserem-se neste grupo, por exemplo, estudos acerca da inserção da moralidade (Pádua, 

2019) e da enfatização (Finegan, 2010) em discussões de textos jurídicos durante 

julgamentos e estudos sobre a construção de conceitos legais, dentre eles o conceito de 

obesidade (Olivo & Figueiredo, 2019), o de estupro (Lima, 2017), entre outros. 

b) O estudo das interações nos processos legais, cujo enfoque se dá em textos orais 

e escritos produzidos em circunstâncias nas quais um indivíduo se encontra face aos 

profissionais que atuam com a lei. Neste contexto, estão situados por exemplo os estudos 

sobre a coerção em interrogatórios policiais (Ainsworth, 2010) e a construção das 

narrativas apresentadas em julgamentos (Heffer, 2010). 

c) O estudo da linguagem como prova, no qual um linguista forense atua como 

perito, contribuindo para investigações criminais a partir do desenvolvimento de análises 

para diferentes fins, tais como a identificação do perfil sociolinguístico dos autores de 

textos forenses maliciosos (Nini, 2018), a detecção de plágio e a violação dos direitos 

autorais (Sousa-Silva, 2014), análises qualitativas de discursos de ódio (Carney, 2014), 

entre outros. 

Estes três grupos sumarizam as importantes contribuições apresentadas pelas 

investigações em Linguística Forense, embora o terceiro deles (c), o da linguagem como 



20 

prova (Language as Evidence), tenha se tornado a face mais visível da disciplina, dada a 

urgente necessidade de responder a problemas que emergiram com o desenvolvimento 

das novas tecnologias de informação e comunicação, que impediram a identificação dos 

autores por meio da análise da escrita manual, sobretudo no contexto das investigações 

cibercriminais (Sousa-Silva, 2018, p. 119). O reconhecimento das análises linguísticas 

rigorosas nestes contextos fez com que a área da linguagem como prova tomasse espaço 

suficiente a ponto de se tornar uma definição para a própria disciplina, evidenciada na 

definição stricto sensu em (ii). 

Para concordar com este reconhecimento, tendo em vista o potencial e a relevância 

de estudos linguísticos para investigações preventivas e para a problematização de pautas 

novas em discussão pela sociedade e que ainda não têm correspondência direta na 

interface com o Direito, tal como as discussões que envolvem a liberdade de expressão e 

o uso da linguagem na Internet, a definição stricto sensu parece ser a mais adequada para 

os objetivos da presente pesquisa, que lida com a linguagem como prova em investigações 

que podem auxiliar futuras ações preventivas no combate a determinadas atividades 

cibercrimais e ampliar as discussões sobre as práticas sociais nas novas plataformas da 

rede.   

Ao enquadrar esta pesquisa nas investigações da linguagem como prova, se faz 

necessária uma apresentação de conceitos-chave utilizados mais recentemente nesta área, 

uma vez que tanto os estudos quanto a própria rede evoluíram muito desde o seu 

surgimento no século XX. Assim, daremos início na subsecção seguinte à discussão sobre 

o surgimento e os desdobramentos das análises linguísticas de textos forenses, bem como 

a sua relação com as investigações criminais. 

 

1.1.2. A linguagem como prova  

O primeiro trabalho que advoca pelo termo Linguística Forense foi desenvolvido 

por Svartvik (1968) e constitui uma análise pericial na qual está em causa a autoria de 

textos forenses. No estudo, intitulado The Evans Statements, Svartvik (1968) analisa uma 

série de quatro depoimentos proferidos por Timothy John Evans, réu num julgamento de 

dois homicídios, o da esposa e o da filha pequena, em 1950 no Reino Unido. Na altura do 

acontecimento, o arguido foi considerado culpado e condenado à morte por 

enforcamento, embora tenha acusado o vizinho John Christie de ter cometido os crimes. 
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Após investigações posteriores, se descobriu que Christie teria sido de facto o autor dos 

homicídios, o que gerou alguma repercussão e um perdão da pena póstumo para Evans. 

Este caso, juntamente com outros casos subsequentes no quais a linguística forense 

desempenhou um papel central, levou à abolição da pena de morte na Inglaterra. 

A partir de uma análise linguística dos depoimentos feitos por Evans, Svartvik 

(1968) encontrou possíveis discrepâncias estilísticas em suas diferentes secções. A 

análise proposta pelo autor destaca que os textos utilizados para acusar Evans de 

homicídio teriam sido adulterados por mais de um autor, tendo o texto final a 

probabilidade de ser diferente da versão original apresentada pelo arguido. Ao realizar a 

análise de autoria destes textos,  Svartvik (1968, p. 46) se refere ao estudo como “um 

argumento a favor da Linguística Forense” e demonstra como uma análise linguística 

rigorosa poderia ter sido solicitada. A análise reportada pelo autor apresentou o 

verdadeiro potencial das análises linguísticas em contextos forenses (Sousa-Silva, 2018, 

p. 119) e, de facto, uma análise mais rigorosa dos processos poderia possivelmente ter 

evitado o ocorrido com o caso de Evans. A análise do autor deu início às investigações 

da linguagem como prova, as quais vieram a aumentar gradativamente a partir dos anos 

de 1970 e 1980, chegando a diferentes tipos de perícias linguísticas presentes na 

atualidade, como veremos a seguir.  

As perícias linguísticas, como apontam Sousa-Silva & Coulthard (2016, p. 138), 

têm se desenvolvido em diversos temas, desde a detecção de plágio, a violação de direitos 

de autor, a determinação de significado de palavras/textos, entre outras. Dentre as 

diferentes possibilidades de tarefas que podem ser atribuídas aos linguistas forenses 

enquanto peritos, destacamos a análise de autoria forense, na qual os linguistas forenses 

"procedem à análise de textos escritos com o objetivo de identificarem características 

linguísticas distintivas do estilo de determinado autor" (Sousa-Silva & Coulthard, 2016, 

p. 138). Na análise de autoria forense, as escolhas linguísticas do autor em questão podem 

ser analisadas quantitativamente, por exemplo com base em modelos estatísticos, bem 

como qualitativamente, com base numa análise linguística, tendo em conta o objetivo 

final da investigação.  

 Em relação ao modo como as escolhas linguísticas são analisadas, é preciso dizer 

que o trabalho de um linguista forense enquanto perito tem em vista uma perspectiva na 

qual a criação dos sentidos dos enunciados está atrelada às práticas sociais (Coulthard & 
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Johnson, 2010, p. 1), sendo necessária uma abordagem funcional da linguagem, a qual, 

para além da competência e performance dos falantes (Chomsky, 1965), leva também em 

consideração modelos de escolhas linguísticas (Halliday, 1973), os quais compreendem 

diferentes motivações para as produções individuais, tais como as influências de caráter 

religioso, as influências geracionais, as de gênero ou ainda as de pertença a um dado 

grupo social (Halliday, 1976). Para a análise de autoria forense, a produção linguística de 

cada falante é singular, i.e., cada falante nativo possui uma versão distinta e individual da 

língua que utiliza, o seu próprio idioleto (Coulthard, 2004, p. 431). Com base nesta 

premissa, o perito visa encontrar pistas materializadas nos textos, frequentemente a partir 

de métodos indutivos, com base em níveis de análises e abordagens diferentes de acordo 

com o material coletado e o corpus disponível para comparação, quando possível.  

Encontrar pistas para a versão individual de um dado autor ou de um conjunto de 

autores é o foco da análise de autoria forense e, ao longo do tempo, realizaram-se 

diferentes estudos de modo a problematizar o conceito de autoria e a buscar uma forma 

mais eficaz de aplicá-lo. Na próxima subsecção, daremos atenção a estes conceitos 

desenvolvidos em análise de autoria forense para a identificação da produção linguística 

individual dos autores, relacionando-os às diferentes tarefas requisitadas aos linguistas 

forenses. 

 

1.1.3. Da análise de autoria à análise de autoria forense 

O interesse pela autoria de textos em causa figura uma tarefa com um longo passado 

no campo da Literatura e dos Estudos da Religião, sendo considerado recente para a 

Linguística (Coulthard & Johnson, 2007, p. 163-164). Como destacam Sousa-Silva & 

Coulthard (2016), a análise de autoria diz respeito à identificação de padrões linguísticos 

em diferentes níveis, dentre eles o sintático, o semântico, o textual e o discursivo, 

materializados em um ou mais textos contestados, tendo em vista um ou mais autores 

potenciais. É uma tarefa que requer uma abordagem específica para cada tipo de texto, 

considerando o seu contexto de produção e o seu conteúdo (Grant, 2008, p. 216). Para a 

Linguística Forense, as análises envolvem sobretudo os textos que têm algum tipo de 

ligação com as investigações criminais. Estes estudos periciais integram a chamada 

análise de autoria forense, pertencente a área da linguagem como prova. 
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A análise de autoria forense é uma área da Linguística Forense que investiga os 

textos orais ou escritos de natureza inerentemente jurídica (seja ela criminal ou cível) e 

demais textos que estejam de alguma forma associados ao contexto da investigação 

(Grant, 2008, p. 216), com o intuito de responder a diferentes questões de autoria, tais 

como a atribuição ou a verificação da autoria de um texto desconhecido ou ainda a 

determinação do perfil sociolinguístico de determinado autor. Grant (2008) destaca 

algumas das questões tradicionais desta área: 

a) O contexto e o modo de produção: A produção dos dados em contextos forenses 

merece uma abordagem especial, uma vez que pode haver uma diferença entre o material 

produzido e o material recebido para a perícia. Há casos, por exemplo, em que o material 

para a perícia é composto por transcrições de entrevistas e casos nos quais há uma 

discrepância entre o contexto de produção alegado e a materialidade linguística (Grant, 

2008, p. 221). 

b) O número de autores do texto: É preciso se atentar para quando o estilo da 

produção presente no texto contestado aponta para inserções de mais de uma pessoa, 

como nos casos em que grupos criminosos constroem manifestos, cartas de ameaça ou 

plagiam alguma obra em conjunto (Grant, 2008, p. 222). 

c) O tipo de pessoa que o produziu: Em contextos nos quais não há a possibilidade 

de comparação entre o texto analisado e outros materiais, sendo realizada a determinação 

do perfil sociolinguístico do(s) autor(es) (Grant, 2008, p. 222-224). 

d) A relação entre o texto analisado e os outros textos disponíveis para a 

comparação: Textos produzidos anteriormente por potenciais autores podem apontar 

para padrões de recorrências também presentes no texto contestado. O estabelecimento 

deste tipo de relação ocorre principalmente nos casos de atribuição e de verificação de 

autoria (Grant, 2008, p. 224-225). 

A partir destas questões, como apontam Sousa-Silva e Coulthard (2016), a análise 

do texto contestado é realizada para se identificar características distintivas, para que este 

texto seja subsequentemente comparado a outros textos coletados, quando disponíveis. 

Os autores salientam que os textos podem ser variados, desde testamentos e cartas de 

ameaça a cartas de suicídio e mensagens de texto, e que a abordagem adotada em cada 

análise depende da natureza e do volume de dados disponíveis. 
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Para a identificação das características distintivas em Linguística Forense, recorre-

se à noção de que cada falante possui uma versão única e identificável da língua, o 

idioleto, versão singular utilizada por cada falante (Coulthard, 2004, p. 431). Na próxima 

subsecção, apresentaremos este conceito e o seu desenvolvimento ao longo das décadas 

de 2000 e 2010, para que seja possível partirmos para as suas aplicações em contextos 

forenses, mais especificamente os das investigações cibercriminais. 

 

1.1.4. Idioleto e estilo idioletal 

O conceito de versão individual da língua, com relevância para a Linguística 

Forense, foi discutido inicialmente sob o nome de idioleto no trabalho de Bloch (1948), 

que a definiu como a totalidade de possíveis enunciados de um falante específico, 

produzidos durante a sua interação com outros na mesma língua (Bloch, 1948, p. 7). Com 

o nascimento da Linguística Forense, o conceito voltou a receber atenção, principalmente 

na década de 2000, a partir de trabalhos que discutiram a aplicação da variação linguística 

e das escolhas individuais a contextos forenses, tais como o de McMenamin (2002), que 

defende que há uma distinção entre as escolhas linguísticas dos falantes na produção dos 

textos orais e escritos, sendo que o estilo individual de cada falante apresenta uma 

determinada recorrência, a qual reflete os hábitos subconscientes de se escolher 

frequentemente uma forma em detrimento de outras para querer dizer a mesma coisa 

(McMenamin, 2002, p. 110). Em outros, como o de Coulthard (2004), no qual se discute 

a noção de impressão linguística (linguistic fingerprint), por meio da qual seria possível 

identificar um determinado autor dado um texto oral ou escrito, a recorrência linguística 

é discutida com base no pressuposto de que não há uma singularidade linguística absoluta, 

mas sim períodos em que as escolhas linguísticas são menos instáveis. Coulthard (2004) 

destaca que, diferentemente das impressões digitais, os idioletos não são estáticos, pois 

sofrem alterações de diferentes naturezas ao longo do tempo e em diferentes contextos, 

interações e gêneros textuais. Com isto, os idioletos são também suscetíveis à variação e 

à mudança linguística, a exemplo do que acontece com as línguas no geral. 

O conceito de idioleto voltou a ser discutido durante a década de 2010, desta vez 

face à noção de estilo. McMenamin (2010) argumenta a favor do estilo como o conjunto 

de diferentes variáveis, como a idade, o gênero, a profissão e o nível educativo do falante. 

O autor defende a existência dos chamados marcadores de estilo, que são a materialização 
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das escolhas linguísticas em diferentes níveis, como o morfossintático, as escolhas 

lexicais e a pontuação, os quais revelam pistas para as variáveis de estilo. 

Para além deste trabalho, ao versar sobre o estilo e sobre o idioleto, trabalhos como 

o de Turell (2010) e o de Turell & Gavalda (2013) encontraram nestes dois conceitos uma 

ponte de ligação, argumentando que os dois se complementam. Turell (2010, p. 217) 

propõe assim o conceito de estilo idioletal, baseado em três pilares: 

a) Como o sistema da língua é utilizado de forma distintiva por um dado falante. 

b) De que modo essa produção é única, tendo em vista a singularidade discutida por 

Coulthard (2004). 

c) Quais as influências subjacentes às escolhas linguísticas, tais como apresentadas 

por Halliday (1989), a partir das práticas sociais deste falante. 

Por um lado, o conceito de estilo idioletal parte da noção de singularidade e de 

individualidade dos falantes (Coulthard, 2004), ou seja, qualquer sistema partilhado em 

uma comunidade é utilizado de forma distintiva por um falante em particular (Turell, 

2010, p. 211). Por outro, as escolhas individuais num dado contexto costumam apresentar 

recorrências (McMenamin, 2002), o que significa que a produção de um dado falante 

tende a ficar relativamente estável por um tempo (Turell & Gavalda, 2013, p. 504). Assim, 

o estilo idioletal de um determinado falante engloba diferentes variáveis, como a idade, o 

gênero, a profissão e o nível educativo, as quais se mantêm estáveis durante um certo 

período, até que se transformem dadas as diferentes pressões intra e intercomunidades. 

Em relação às pressões intra e intercomunidades apontadas por Turell (2010), ao 

longo da década de 2010 trabalhos como de Grant (2010), Grant & MacLeod (2016) e 

MacLeod & Grant (2017, 2018) investigaram com maior detalhe as comunidades online, 

discutindo tanto a noção de idioleto quanto a de estilo idioletal, unificando teorias 

puramente cognitivistas ou somente estilísticas e apontando para uma abordagem que 

leva em consideração a complexidade das performances linguísticas. Grant (2010) 

salienta que as teorias acerca do idioleto não devem apenas focar em encontrar 

consistências e traços distintivos na produção dos falantes, mas sim tentar fornecer 

explicações para estes fenômenos (Grant, 2010, p. 514). Com este objetivo, Grant & 

MacLeod (2018) descrevem que ao realizar tarefas periciais que tratem da identidade 

linguística, é preciso adotar uma postura que discuta a formação e a legimitação da 

Comunidade de Prática (CoP) em que ela se insere. É preciso, para isto, assumir uma 
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abordagem que une a noção da linguagem enquanto recurso simbólico (Bucholtz & Hall, 

2005) à premissa de que há uma persistência identitária que não é inteiramente 

negociável, a qual pode atuar como uma restrição específica a depender do contexto da 

interação (Johnstone, 1996).  

Ao estudarem a linguagem utilizada por pedófilos em fóruns online, Grant & 

MacLeod (2016) e MacLeod & Grant (2017) demonstram que as restrições específicas 

são ainda mais evidentes ao se lidar com textos digitais, por envolverem ciberculturas que 

podem apresentar marcadores linguísticos distintivos, os quais fazem parte de 

conhecimentos partilhados pelas comunidades de prática em que aparecem. 

Com a atenção voltada para as explicações acerca das escolhas linguísticas 

distintivas entre as comunidades de prática, Grant & MacLeod (2018) utilizam o termo 

performance de identidade linguística (linguistic identity performance) para se referirem 

ao estilo idioletal, desenvolvendo uma teoria a qual vão chamar de modelo de recursos e 

restrições, que desenvolve sobretudo os aspectos sociolinguísticos da identidade. Na 

subsecção seguinte, vamos apresentar o modelo de recursos e restrições, visto que foi 

desenvolvido no âmbito das investigações relacionadas ao cibercrime e cujas categorias 

serão empregadas neste trabalho. 

 

1.1.5. O modelo de recursos e restrições 

Grant & MacLeod (2018) introduzem o modelo de recursos e restrições com base 

na noção de que a identidade linguística é performada a partir de processos de extração 

de recursos disponíveis para a interação (Grant & MacLeod, 2018, p. 93). Para os autores, 

a performatividade linguística está intimamente relacionada às questões identitárias, isto 

é, ao produzir textos os falantes estão na realidade performando as suas identidades, as 

quais não são apenas essenciais, no sentido de serem inerentes, mas também forjadas por 

meio da interação. Ao haver um evento comunicativo, um falante utiliza elementos 

recursivos para a criação da sua variedade linguística. Segundo Grant & MacLeod (2018, 

p. 87), estes elementos são provenientes de quatro fontes: 

a) Do seu histórico sociolinguístico:  Aqui estão incluídas as variáveis geográficas, 

de escolaridade e profissionais. Com esta categoria, Grant & MacLeod (2018, p. 87) 

visam colocar em primeiro plano a noção de persistência linguística, i.e., a identificação 
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de escolhas linguísticas recorrentes que apontem para aspectos biográficos do autor, tal 

como nas tarefas periciais de determinação do perfil sociolinguístico. 

b) De suas características físicas: A partir desta categoria, Grant & MacLeod 

(2018) chamam a atenção para aspectos de gênero, etnoletos e influências de padrões 

normativos da sociedade, relacionados à aparência e ao corpo, que se materializam 

linguisticamente nas interações. As análises deste tipo de recurso servem por um lado 

para a determinação do perfil sociolinguístico e, por outro, para o entendimento da 

comunidade de prática e suas relações hierárquicas e de legitimação. 

c) Do contexto da interação: Mais voltada à comunidade de prática e às condições 

de produção, esta categoria diz respeito a recursos e restrições relativamente aos gêneros 

textuais, à expectativa da audiência e ao contexto interacional. 

d) Dos participantes da interação: A partir desta categoria, os autores destacam a 

importância de marcadores partilhados, especialmente em comunidades online, nas quais 

a linguagem não só atua como premissa de integração, como também de forma a codificar 

a mensagem intragrupo. 

Ao elaborarem estas quatro categorias, Grant & MacLeod (2018, p. 93) consideram 

que é importante haver uma estrutura de base que compreenda a complexidade da 

perfomatividade identitária nos trabalhos periciais em análise de autoria forense. Este 

modelo pretende abarcar melhor todas as variáveis, uma vez que foi desenvolvido a partir 

de estudos sobre as comunidades da rede, em particular os fóruns online. Grant & 

MacLeod (2018) atentam, no entanto, ao facto de todas as categorias nem sempre atuarem 

como recursos produtivos e explícitos. Isto porque dependendo do contexto, uma 

categoria pode passar de provedora de recursos para fonte de restrições. Se olharmos para 

o caso do anonimato nos fóruns encriptados da rede, uma vez que há o esforço e a tentativa 

consciente para que a performance linguística não materialize explicitamente traços 

pessoais do locutor, as categorias da fisicalidade e do histórico sociolinguístico, por 

exemplo, podem passar de recursos utilizados recorrentemente de forma explícita para se 

tornarem restrições de escolhas linguísticas. Ao performar a sua identidade online, o 

usuário tenta tornar estas marcas implícitas, numa tentativa de mitigá-las ou apagá-las, 

evitando recorrer a escolhas que revelem a sua real identidade fora das redes. 
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Embora os falantes possam fazer uso de recursos de todas estas categorias para a 

produção linguística, o modelo de recursos não sugere que os falantes possam escolher 

como querem performar a sua identidade a qualquer momento (Grant & MacLeod, 2018, 

p. 89). As mesmas categorias que possibilitam a produção também as restringem, uma 

vez que estes recursos podem não estar disponíveis, por exemplo, quando algum acidente 

físico acomete o indivíduo, ou ainda quando o indivíduo perde o acesso ao recurso por 

falta de contato, por esquecimento gradual ou por um declínio em competência e uso 

linguístico (Grant & MacLeod, 2018, p. 89). No caso das ciberculturas, as restrições 

podem ocorrer de várias formas: ou porque o indivíduo não está totalmente integrado à 

comunidade de prática, ou porque desconhece todos os recursos compartilhados ou ainda 

porque esquece ou fica um tempo sem ter o contato com esta comunidade. 

Dentre as quatro categorias apresentadas, Grant & MacLeod (2018) apresentam 

ainda a distinção entre aquelas que são mais dinâmicas e as que são mais estáveis. 

Respectivamente, as duas primeiras, o histórico sociolinguístico e o físico, constituem 

categorias com traço menos dinâmico, isto é, são recursos identitários estáveis (stable 

identity resources). Quanto às duas últimas, o contexto e as comunidades de prática, são 

categorias com o traço mais dinâmico, constituindo consequentemente recursos 

identitários dinâmicos (dynamic identity resources).  

Uma das aplicações do modelo de recursos e restrições está na tarefa de síntese de 

autoria, na qual se tenta simular a identidade de algum indivíduo ou membro de alguma 

comunidade de prática. Como descrevem Grant & MacLeod (2018, p. 92), a distinção 

entre quais recursos são mais ou menos dinâmicos é crucial, já que o conhecimento 

daqueles que são menos dinâmicos faz com que o vazamento identitário (identity 

leakage), i.e., o término da eficácia da simulação, seja mais difícil. No contexto digital, o 

conhecimento sobre as características sociolinguísticas dos interactantes se torna vital 

para a investigação de atividades cibercriminais. Para além disto, o conhecimento acerca 

do funcionamento da cibercultura que está sob investigação em termos de recursos 

compartilhados também é um passo fundamental, não só para a síntese de autoria, mas 

também para todas as tarefas em análise de autoria forense. A subsecção a seguir se dedica 

a algumas das características dos textos digitais a se ter em conta no momento das 

análises. 
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1.1.6. A análise de textos digitais 

Dentre os diferentes tipos de textos investigados no âmbito da análise de autoria 

forense, destacamos os textos digitais, a partir dos quais podemos ter questões 

relacionadas, por exemplo, aos discursos de ódio e às atividades cibercriminais 

organizadas, que visam ataques e crimes de ódio. Ao se referir aos textos digitais, é 

importante dizer que incluímos diferentes gêneros textuais e contextos de produção, desde 

tweets, áudios do Messenger e mensagens do Whatsapp às publicações de fóruns 

anônimos, tratando-se, portanto, de um termo “guarda-chuva”. Isto porque, como 

destacam Herring & Androutsopoulos (2015), o desenvolvimento da rede fez emergir 

diferentes gêneros textuais e ciberculturas que não integram uma comunidade linguística 

homogênea e que merecem análises específicas.  

Herring & Androutsopoulos (2015) defendem que o advento da chamada Web 2.0, 

ou seja, da formação das redes sociais e da democratização do acesso às tecnologias, fez 

com que surgissem grupos nos quais a linguagem se torna o fator crucial de inclusão e 

participação, resultando em diferentes "dialetos da Internet". Os ciberespaços em que 

estes dialetos se encontram também passaram por grandes transformações a partir da 

primeira década do século XXI, com a evolução da Web Semântica, i.e., a maior 

integração de ferramentas de Inteligência Artificial às redes, o que deu origem à Web 3.0. 

Como apontam Santos & Nicolau (2012), “na Web Semântica se pretende interligar os 

significados das palavras, tornando perceptível tanto a humanos quanto a máquinas” 

(Santos & Nicolau, 2012, p. 8). No que tange a produção linguística, esta evolução pode 

ser encontrada, por exemplo, no uso de tags de usuário e de palavras-chave, que 

propiciam uma novo tipo de leitura focada nos interesses do usuário, compreendidos pelo 

algoritmos das plataformas a partir da extração de metadados, que são "conjuntos de 

atributos, mais especificamente dados referenciais, que representam o conteúdo 

informacional de um recurso que pode estar em meio eletrônico ou não" (Alves, 2005, p. 

115). 

Uma especificidade dos textos produzidos nestes novos ciberespaços é o efeito de 

despersonificação ocasionado durantes as interações (KhosraviNik & Esposito, 2018). 

Nestes contextos, os usuários das plataformas online não sentem que as suas escolhas 
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linguísticas têm o mesmo peso daquelas feitas em interações presenciais, interpretando 

de modo diferente a linguagem escrita na Internet, o que consequentemente influencia as 

suas respostas. O efeito de despersonificação dá margem também ao fenômeno da criação 

de personas digitais (Rashid et al., 2013), que são identidades criadas na Internet que 

podem, em alguns casos, não terem correspondência alguma com a identidade do 

indivíduo fora da rede. As personas digitais são personagens cuja atuação pode não só 

fazer uso de recursos linguísticos, como também de fotografias, vídeos e contas fictícias. 

Quando são estabelecidas em ambientes anônimos, tais como os fóruns e os imageboards, 

são caracterizadas por fenômenos multilinguísticos, por pressões de correntes da Internet 

(trends), chegando a casos como o de Code-switching (Seargeant & Tagg, 2011), nos 

quais os usuários oscilam entre recursos do português e de alguma segunda língua (L2). 

Para além do efeito de despersonificação e da criação das personas digitais, a 

possibilidade do anonimato real, aliada à emergência das atividades criminais, as quais 

utilizam linguagens codificadas, transformaram a comunicação online, fazendo com que 

as investigações sejam mais difíceis. Tomando por exemplo o caso dos imageboards, 

tratam-se de plataformas localizadas no fim do espectro do anonimato e da efemeridade 

informacional (Bernstein et al., 2011), isto é, o usuário não revela informações pessoais 

e ainda codifica diversas outras informações, além de o fazer velozmente, já que as 

interações não são armazenadas e logo desaparecem das plataformas. Nestes contextos, 

uma análise de autoria forense com base num modelo que leva em conta as possibilidades 

de recursos e restrições dos usuários é essencial para as tarefas periciais. Não só isto, mas 

a quantidade e a volatilidade dos dados fazem com que sejam necessárias aplicações 

desenvolvidas no âmbito da Linguística de Corpus e da Linguística Computacional, não 

só para o armazenamento integral dos dados, mas também para a análise comparativa em 

diferentes níveis. Partiremos a seguir para uma breve discussão destas aplicações, de 

modo a explicitar como têm ajudado nas diferentes aplicações da análise de autoria 

forense. 

 

1.1.7. Aplicações da análise de autoria forense 

Na análise de autoria forense, como descrevem Sousa-Silva & Coulthard (2016), 

duas tarefas podem surgir a um linguista forense a partir da identificação de padrões 
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linguísticos do autor de um ou mais textos em causa: a determinação do seu perfil 

sociolinguístico e a análise para atribuição ou verificação de autoria.  

Na determinação do perfil sociolinguístico, cabe ao linguista a tarefa de tentar 

identificar pistas que levem ao perfil do autor de um texto anônimo, com base em suas 

escolhas linguísticas (Nini, 2015, p. 13). Segundo Nini (2018), é possível realizar dois 

tipos de análise: a de marcadores linguísticos recorrentes em vários níveis e a da variação 

estilística nos textos. A diferença entre os dois tipos se dá porque no primeiro caso o que 

está em causa são as características de um grupo demográfico específico de uma dada 

população, enquanto que, no segundo caso, o que está em causa é a frequência dos 

marcadores linguísticos do texto, os quais determinarão o estilo do autor (Nini, 2018, p. 

39). Para este segundo caso, o desenvolvimento de diferentes algoritmos em 

aprendizagem automática (machine learning) e as contribuições da Linguística de Corpus 

têm ajudado nos casos em que há uma grande quantidade de dados, facilitando também a 

comparação entre as análises dos dados recolhidos e as ocorrências disponíveis nos 

grandes corpora de referência.  

A partir deste tipo de abordagem, a chamada detecção automatizada do perfil 

sociolinguístico (automated authorship profiling) nos últimos anos tem criado uma ponte 

entre os estudos da Linguística Computacional e da Linguística Forense. A aplicação 

deste tipo de análise tem sido feita com o intuito de se identificar o estilo de escrita de 

textos com autoria desconhecida ou de autoria suspeita para a tarefa de atribuição a um 

ou mais potenciais candidatos (Sousa-Silva, 2018, p. 126). O uso de aplicações 

computacionais, no entanto, não exclui a análise de autoria forense por parte do linguista, 

que pode utilizar os dados encontrados para identificar mais facilmente possíveis 

marcadores linguísticos a serem utilizados, sem deixar de lado os aspectos qualitativos, 

do contexto de produção e de adequação à tarefa requisitada. Isto porque os recursos e 

restrições são complexos e o linguista forense deve ter em conta todas as possibilidades 

para que a análise seja consistente e fiável. Feita a análise pericial, para que haja a 

determinação do perfil sociolinguístico, pode ser ainda dada ao linguista uma nova tarefa: 

atribuir estes textos suspeitos a potenciais autores. 

Na atribuição de autoria, cabe ao linguista a tarefa de identificar o autor num grupo 

de candidatos a partir da comparação entre os marcadores encontrados no texto suspeito 
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e os marcadores encontrados noutros textos de cada um dos candidatos. Como aponta 

Stamatatos (2009), com a emergência de métodos computacionais, a análise automatizada 

ocorre nesta tarefa por meio de diferentes abordagens, a depender do tipo e tamanho do 

texto. Exemplos de análises de autoria forense com textos digitais curtos, como os tweets 

(MacLeod & Grant, 2012; Sousa-Silva et al., 2011) foram essenciais para o 

desenvolvimento de técnicas de extração de marcadores linguísticos em redes sociais, 

uma vez que puderam estabelecer de forma consistente diferentes dimensões ou níveis de 

categorização.  

Os desenvolvimentos em relação à identificação dos marcadores linguísticos na 

análise de autoria forense foram cruciais para que fosse possível o surgimento de uma 

nova tarefa para os linguistas: a partir de um determinado corpus, simular o estilo de 

escrita de um indivíduo pertencente a uma comunidade de prática ou ainda de uma 

possível vítima de atividades cibercriminais. Esta nova tarefa, nomeada síntese de autoria 

forense, deu origem a uma nova perspectiva nos estudos da linguagem como prova, a qual 

será foco da subsecção a seguir. 

 

1.1.8. Síntese de autoria forense 

As contribuições acerca da consistência e da recorrência da identidade linguística 

foram o ponto de partida para os avanços da análise de autoria forense, possibilitando não 

só a determinação dos perfis sociolinguísticos dos autores e a atribuição de autoria, como, 

mais recentemente, a chamada síntese de autoria por parte das equipes de investigação, 

com base em análises por parte dos linguistas (Grant & MacLeod, 2018). A síntese de 

autoria ocorre quando um investigador assume a identidade linguística de uma possível 

vítima ou de um membro de uma comunidade criminosa para obter informações e, 

consequentemente, possibilitar o avanço das investigações até a detenção dos autores. 

Cabe ao linguista determinar marcadores linguísticos em diferentes níveis para que as 

forças policiais possam simular o estilo de escrita dos autores com mais eficácia, sem 

deixar que a sua própria identidade transpareça. Como apontam Grant & MacLeod 

(2018), o trabalho de orientar as equipes acerca dos marcadores para evitar o vazamento 

da identidade do profissional (identity leakage) constitui uma etapa crucial, já que para 

se assumir uma identidade linguística diferente, é preciso compreender com profundidade 
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de que forma qualquer persona linguística (linguistic persona) é criada e performada 

(Grant & MacLeod, 2018, p. 85).  

A síntese de autoria pode também fazer uso de métodos computacionais, uma vez 

que algoritmos de aprendizagem automática (machine learning) podem apontar para 

recorrências linguísticas em grandes volumes de dados. O trabalho de Argamon (2019), 

por exemplo, destaca que a análise automatizada tem por objetivo determinar as 

características de um registro de autor específico e a sua relação com os demais em termos 

de distribuição de traços linguísticos (Argamon, 2019, p. 4), sendo o método de análise 

de agrupamentos (clustering analysis) o mais eficaz até então, já que parte de um método 

indutivo, não-supervisionado, para classificar os dados em diferentes categorias. A 

análise de agrupamentos tenta encontrar num determinado corpus semelhanças e pontos 

distintivos, sem que tenham sido estabelecidas regras para a busca. Argamon (2019), que 

se refere a este tipo de análise computacional como síntese de registro, a classifica como 

a etapa final do ciclo de análise de autoria: 

 

FIGURA 1 – Processos de análise e de síntese de registro a partir de um dado texto 

 

Adaptado de: Argamon (2019, p. 2). 

 

Na figura, o autor demonstra como não há síntese sem uma análise de autoria 

prévia. A análise de autoria é o primeiro passo de toda síntese, que deve ter em conta as 

recorrências linguísticas do autor analisado, além do contexto de produção, representado 

na figura por situation. Embora o estudo de Argamon (2019) seja um trabalho realizado 

na área da Computação, vai de encontro aos estudos feitos na Linguística Forense, 
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especialmente aos métodos do modelo de recursos e restrições de Grant & MacLeod 

(2018). Tanto o trabalho de Argamon (2019) quanto o de Grant & MacLeod (2018) 

discutem aspectos diferentes de uma tarefa que é nova, tanto para a Linguística Forense, 

quanto para a Computação, dadas as novas questões das redes e a questão emergente dos 

fóruns anônimos. Neste sentido, se faz necessário o estabelecimento de parâmetros e 

categorias linguísticas de análise para que a Linguística Forense, no âmbito da síntese de 

autoria, possa começar a atuar também em contextos lusófonos.  

Na secção seguinte, daremos atenção aos aspectos específicos destes fóruns em 

português, desde o seu enquadramento enquanto comunidades, até os gêneros textuais e 

os aspectos interacionais da produção nestes contextos. 

 

1.2. Os imageboards e o cibercrime 

Como pôde ser visto na seção 1.1, a Linguística Forense (LF) tem ganhado espaço 

desde a década de 1960 e rapidamente evoluído nas duas primeiras décadas deste milênio 

com a emergência da Internet e das aplicações computacionais, que permitem lidar com 

uma maior quantidade de dados em análises quantitativas. Vimos também as diferentes 

tarefas periciais no âmbito da linguagem como prova (Language as Evidence), dentre elas 

a análise de autoria forense com o intuito de síntese, na qual a síntese de uma identidade 

linguística se torna o objetivo final. Nesta secção, apresentaremos os imageboards, que 

constituem as cibercomunidades em foco nesta pesquisa. Passaremos pelo seu 

surgimento, desenvolvimento e características básicas (subsecção 1.2.1), chegando a 

aspectos estruturais específicos dos fios (threads), relacionados à organização da 

informação e ao processamento da leitura (subsecção 1.2.2). Por último, daremos atenção 

às investigações de inteligência já deflagradas no Brasil com esta temática, pontuando a 

emergência e a relevância do tema para a Linguística Forense (subsecção 1.2.3). 

 

1.2.1. A origem e a natureza dos imageboards 

Os imageboards são fóruns online nos quais os usuários podem iniciar fios de 

discussão (threads), também chamados de tópicos, a partir da publicação de imagens ou 

vídeos, seguidos por uma caixa de texto. Por estarem em plataformas nas quais os 
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conteúdos são gerados pelos próprios usuários, constituem ambientes colaborativos em 

que as trocas conversacionais se dão por sistemas semióticos complexos, em canais que 

incluem outras ferramentas para além das caixas de texto escrito (Herring, 2013, p. 

15). Para concordar com Herring (2013), estes outros canais servem de apoio para os 

textos escritos, que continuam a ser a preferência dos usuários neste tipo de Comunicação 

Mediada por Computador (CMC).  

Quanto às suas origens, como aponta Fontanella (2010, p. 2-3), os imageboards 

constituem um tipo de fórum que surgiu no Japão no início da década de 2000, onde 

recebeu popularmente o nome de canal - em japonês channeru (ちゃんねる) - e que se 

desenvolveu a partir de textboards inicialmente associados às ciberculturas geek e otaku, 

sendo o motivo pelo qual é possível encontrar, mesmo em versões ocidentais, referências 

a personagens e a cenas de mangás e animês. Por esta associação, os imageboards ficaram 

conhecidos popularmente como chans e os seus usuários passaram a ser chamados de 

channers.  

 

FIGURA 2 - Página principal do Futaba Chan (Japão) e do 4chan (EUA) 

 

Fonte: Captura de ecrã do Futaba Chan (https://2chan.net) e do 4chan (https://4chan.org) 

(20/05/2019). 

 

Ao se popularizarem no ocidente a partir da versão americana, o 4chan, estes 

fóruns, como apontam Bernstein et al.(2011, p. 52), passaram a abordar temas cada vez 

mais diversos, distanciando-se das ciberculturas da versão inicial japonesa. Neste sentido, 

popularmente entre os fóruns no ocidente emergiu o termo “cultura chan/channer” 

(chan/channer culture) para se referir a forma como os imageboards e as suas 

comunidades de prática se organizam e interagem entre si. Tal cultura, por se localizar 

https://2chan.net/
https://4chan.org/
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num espaço às margens da rede, como defende Thibault (2015), prevê uma literacia 

digital a qual não é a mesma de outros ciberespaços. O autor destaca que a capacidade de 

interagir corretamente nestes espaços depende estritamente da alfabetização dos usuários 

em seu específico domínio semiótico (Thibault, 2015, p. 243). Isto ocorre porque o 

desenvolvimento dos fóruns se deu também no sentido de criar não só uma cultura e 

identidade, como uma variedade linguística específica, conhecida nas redes por 

chanspeak. 

Diferentemente de outros ciberespaços, tais como as redes sociais Twitter e 

Instagram, os imageboards se localizam num domínio da websfera (Thibault, 2015) que 

foge das tendências da rede, atuando não só como contracultura, mas também como uma 

extracultura, i.e., servindo de palco para discussões de temas considerados polêmicos ou 

ilícitos no mundo real. Para Thibault (2015, p. 241), os imageboards tentam se distanciar 

ao máximo daquilo que é aceitável, tanto pela sociedade, quanto pela rede, atingindo o 

seu ápice extracultural na chamada Deep Web, o verdadeiro espaço extracultural (2015, 

p. 241), o que explica o porquê destes espaços poderem se localizar em websites de difícil 

acesso na Internet. 

Embora as redes sociais como o Twitter e o Instagram, cujo acesso à informação 

necessita de logins e permissões, possam ser encontradas por motores de busca de rede 

como o Google e o Bing, elas fazem parte de um número reduzido de websites que 

constituem a informação indexada da rede. Na realidade, como aponta Bergman (2001), 

a maior parte da Internet está escondida em sites dinâmicos, os quais motores de busca 

comuns não conseguem encontrar (Bergman, 2001, p. 1). As diferentes estratégias de 

criptografia das plataformas fizeram com que surgissem diferentes níveis de acesso às 

informações disponíveis na rede. Estes níveis podem ser divididos entre a Surface Web, 

parte da Internet na qual toda a informação é indexada e acessível, e a Deep(er) Web, na 

qual os sites precisam de buscadores especiais para serem localizados e os usuários 

utilizam recursos de encriptação da navegação.  

Os imageboards oscilam entre estes diferentes níveis da rede, sendo que a maior 

parte se encontra na chamada Darknet, segmento da Deep Web que recebeu este nome 

por se tratar de um espaço ocupado por conteúdos ilegais como a pornografia, os fluxos 

financeiros ilícitos, o tráfico de drogas e de armas, a pirataria e a comunicação terrorista, 

entre outros (Weimann, 2016, p. 40). Nestes espaços, os usuários dos imageboards 
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utilizam diferentes mecanismos para dificultar o acesso a dados acerca da sua localização, 

tais como softwares voltados à comunicação anônima, como o TOR, fazendo com que 

exista um nível de anonimato superior àquele encontrado em fóruns da superfície, mesmo 

quando são acessados por uma rede privada virtual (VPN), i.e., uma conexão que tenta 

assegurar a comunicação confidencial por meio de protocolos de rede, mas que pode 

apresentar limitações relativamente a proteção dos dados do usuário. Ao utilizar um 

navegador de rede como o TOR, a comunicação é criptografada e enviada para um 

roteador, que então a recriptografa e passa para outro, repetindo este processo múltiplas 

vezes e criando assim camadas de encriptação que protegem os dados da mensagem e o 

IP do usuário primário. Este processo criptográfico recebe o nome de Roteamento Cebola 

(Onion Routing), numa métafora que remete às diferentes camadas que protegem a 

mensagem: 

 

FIGURA 3 - Esquema do roteamento por camadas a partir da rede TOR 

 

Fonte: Okazaki et al. (2015, p. 371). 

 

Embora as atividadades cibercriminais estejam associadas à Darknet, isto não 

impede que os imageboards que não necessitem da rede TOR sirvam de palco para elas. 

Mesmo em imageboards popularmente conhecidos como “de superfície”, os usuários 

fazem uso do anonimato sentido para exteriorizarem todo tipo de discurso de ódio, 

dedicando inclusivamente espaços para esta prática. A divisão dos assuntos nos 

imageboards ocorre tipicamente em grupos temáticos chamados de boards, os quais são 

identificados por siglas entre barras, como /adv/ para Advice no 4chan e /b/ para Random 

na maioria dos fóruns.  
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FIGURA 4 - Exemplo de uma categoria (board) do 4chan 

 

Fonte: Captura de ecrã (05/01/2020). 

 

Nestas categorias, os fios de discussão são agrupados por relevância, i.e., pela 

quantidade de interações, e pelo tempo desde a publicação, sendo que, como apontam 

Bernstein et al. (2011), o nível de efemeridade informacional nos imageboards é elevado, 

o que significa que as publicações podem desaparecer em minutos a depender do assunto 

discutido. Por serem excluídas tão depressa, analisar as publicações nestes contextos se 

torna um desafio, já que para as investigações criminais isto demanda uma extração de 

dados eficaz, que possa manter a integridade dos textos originais e assim preservar a 

prova. Para o trabalho pericial da Linguística Forense também apresenta um desafio, uma 

vez que a linearidade dos estímulos e das respostas pode ser quebrada, 

descontextualizando a comunicação e a tornando mais obscura.  

Na subsecção a seguir, abordaremos com maior atenção a estrutura dos fios de 

discussão, levando em consideração as questões da complexidade e da não linearidade, 

que representam um ponto de diferença entre os imageboards e os outros tipos de fóruns 

online. 

 

1.2.2. A estrutura dos fios de discussão 

Os fios de discussão constituem textos altamente colaborativos, nos quais as 

interações entre os usuários não só ocorrem em resposta ao estímulo da publicação 

iniciadora, como também se tornam potenciais geradoras de novos estímulos, fazendo 

com que o texto perca a sua linearidade. Os fios são baseados num modo de produção 

hipertextual (Xavier, 2002) em que há um "labirinto formado de uma infinidade de textos, 
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versando sobre infinitos temas, em uma extensa rede que possibilita múltiplos caminhos 

de leitura" (Koch, 2007, p. 35). Eles atendem a todas as características básicas propostas 

por Xavier (2002, p. 29-33) para a designação de hipertexto, uma vez que são imateriais, 

dada a possibilidade de múltiplos recortes e edições; apresentam confluência dos modos 

enunciativos a partir de discursos multimodais; não são lineares, podendo ser lidos de 

forma descontínua; e têm o potencial para a hipertextualidade infinita a partir de 

hyperlinks. A complexidade e a não linearidade dos estímulos e de suas respostas podem 

ser exemplificados do seguinte modo: 

 

FIGURA 5 – Organização de estímulos e respostas das publicações nos imageboards  

 

 

No fluxograma é possível visualizar um exemplo no qual num mesmo fio existem 

diferentes estímulos, cuja correspondência nem sempre ocorre em relação ao texto 

iniciador. Além disso, a ordem em que aparecem as publicações também não corresponde 

exatamente ao par estímulo-resposta, uma vez que respostas a outros estímulos podem 

aparecer desordenadas e a conversação pode se dar de forma descontínua. Uma 

ferramenta que auxilia os usuários no processamento da leitura das publicações é a 

identificação numérica, que pode tornar qualquer publicação num hyperlink, alterando a 
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cor da publicação quando o usuário coloca o cursor sobre a sua referência: 

 

FIGURA 6 - Codificação por cores a partir de identificação numérica no Ptchan (Portugal)  

 

Fonte: Captura de ecrã (22/12/2019). 

 

Tipicamente, os fios de discussão podem ser criados por qualquer pessoa que acesse 

as páginas do fórum, não sendo necessário qualquer cadastro prévio, o que significa que 

as publicações não estarão associadas a contas de usuário, como acontece em outros tipos 

de fóruns online, como o agrupador Reddit. As imagens anexadas às caixas de texto, 

embora possam ser o foco ou estímulo da publicação iniciadora, podem igualmente atuar 

como recursos paralinguísticos, com funções similares aos emojis, de modo a não só 

representarem a emoção associada à publicação, como também a intenção do autor e a 

identidade pretendida (Pavalanathan & Eisenstein, 2015, p. 1). Cabe destacar, no entanto, 

que diferentemente de outras ciberculturas, tais como o Twitter ou o Facebook, esta 

identidade performada é sempre projetada, uma vez que a estrutura social normativa dos 

imageboards encoraja a performance de personas digitais cujos diálogos realizados 

possuem um caráter antinormativo, abusivo e baseado no choque (Manivannan, 2013, p. 

113). Como explica Manivannan (2013, p. 111), os imageboards não só privilegiam a 

atuação na forma de personas digitais, em detrimento da auto-publicidade, como 

procuram criar um ambiente hostil no qual estas personas ofendem outros usuários para 

a proteção da identidade pessoal e da comunidade. 

A presença dos mediadores nos imageboards auxilia, tanto na efemeridade das 

publicações, quanto na proteção da comunidade. Diferentemente de outros espaços nos 

quais a mediação - automatizada ou manual - censura os conteúdos, nos imageboards o 
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filtro de censura é invertido e, no lugar de remover as ofensas, torna o material ainda mais 

ofensivo (Manivannan, 2013, p. 110), uma vez que a intenção é hostilizar e barrar os 

novos usuários de participarem das interações. Isto ocorre porque os novos usuários ainda 

não integrados ao chanspeak podem revelar informações pessoais e expor os outros, além 

de expor a própria comunidade para a superfície da rede. Este tipo de hostilização 

aumenta proporcionalmente à ilicitude do tema do fio, para que não haja o risco de 

nenhuma identidade ser vazada ou associada a algum crime. 

Na subsecção seguinte, partiremos para o envolvimento dos imageboards em 

atividades criminais no Brasil, os quais tiveram repercussões fora da rede e 

impulsionaram a legislação sobre o cibercrime no país. 

 

1.2.3. Os imageboards como alvo de investigações criminais no Brasil 

No Brasil, o fenômeno dos imageboards ganhou força a partir do aparecimento 

de canais como 55chan e  BRChan, que mantiveram a estética dos fóruns internacionais, 

mas inovaram em termos de criação e separação das categorias, tal como o 4chan quando 

adaptou os fóruns japoneses. Embora sejam fóruns que abordam diversos temas, serviram 

de inspiração para o surgimento de outros na Dark Web, como o Dogolachan, os quais 

passaram a receber a atenção da mídia desde o início da década de 2010. 

Entre 2012 e 2018 foram deflagradas duas operações pelo Núcleo de Repressão 

aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, nomeadamente a Operação Intolerância e a 

Operação Bravata, com o objetivo de buscar e deter usuários mediadores de imageboards 

investigados por ciberódio e ligação ao terrorismo. A partir destas investigações, em 

2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.642/2018, a qual abrange 

"quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam 

conteúdo misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às 

mulheres" (Portal da Câmara dos Deputados, 2019). Estas operações foram importantes 

para que os fóruns passassem a ser discutidos em âmbito legal e pela sociedade. Estas 

primeiras ações motivaram outras investigações, como a Operação Darknet, realizada 

entre 2014 e 2016, focada em usuários da rede TOR envolvidos no compartilhamento de 

pornografia infantil. 
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 Em março de 2019, os chans voltaram a receber atenção por conta do Massacre 

de Suzano, no Estado de São Paulo, um massacre escolar cujo planejamento esteve 

relacionado a conversas realizadas num imageboard brasileiro. O crime chamou a atenção 

da imprensa para os fóruns enquanto espaços de propagação de radicalizações, cujas 

consequências têm extrapolado os limites da rede para o mundo real.  

Embora ainda não tenham vindo a público novas operações deflagradas, o 

fenômeno dos massacres planejados em fóruns já passou a fazer parte das discussões 

públicas no Brasil, o que pode abrir espaço para atuação da Linguística Forense em 

futuras investigações, sobretudo no que diz respeito à análise de autoria forense. Em ações 

de prevenção de ataques orquestrados em imageboards, as análises linguísticas podem 

contribuir ao apontar para características partilhadas no estilo de escrita dos usuários. 

Tendo como enfoque os imageboards em português brasileiro, no capítulo seguinte, 

partiremos para a apresentação dos dados e as metodologias já aplicadas para os textos 

produzidos em ambientes similares, de modo a justificar a abordagem proposta para este 

estudo. 
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Capítulo 2 – Dados e aspectos metodológicos 

 

No Capítulo 1, apresentamos os imageboards e as suas características básicas, 

destacando a organização dos estímulos gerados pelas publicações iniciadoras dos fios 

(threads) e a distribuição temática por categorias (boards). Apontamos também para a 

relevância e a emergência das investigações relacionadas a este tipo de cibercomunidade, 

em especial no Brasil, onde ao longo da década de 2010 verificou-se o aparecimento cada 

vez mais frequente de atividades de cibercrime. Neste capítulo, começaremos por 

descrever o corpus utilizado neste estudo (secção 2.1), expondo a obtenção, o 

armazenamento e o tratamento dos dados (secção 2.2). A seguir, focaremos na abordagem 

metodológica escolhida (secção 2.3) e abordaremos trabalhos anteriores que justificam 

esta escolha (secção 2.4), sobretudo a partir de aplicações realizadas em âmbito europeu 

durante o treinamento de operações policiais. 

 

2.1. Composição do corpus 

A aplicação da análise de autoria forense sobre um grupo channer em português 

brasileiro será realizada a partir de 20 fios de discussão (threads) coletados em agosto de 

2019, compostos por 306 publicações mistas (síncronas e assíncronas) e totalizando 

24.587 átomos contabilizados por meio da ferramenta de gestão de corpora Corpógrafo. 

Os fios são provenientes do imageboard brasileiro 55chan e foram produzidos por 

múltiplos autores anônimos. Quanto às suas temáticas, metade dos fios coletados são 

provenientes das categorias (boards) intituladas /b/, /pol/ e /escoria/ e estão relacionadas 

a discursos de ódio contra pessoas que não participam do fórum, incluindo tópicos sobre 

suicídio e sobre homicídios. Os outros 10 fios, que correspondem a outra metade e que 

também foram produzidos por múltiplos autores, foram coletados aleatoriamente das 

outras categorias do fórum, tais como /lit/, /an/ e /esp/, sendo voltadas a temas diversos 

como jogos, aparência, esporte e literatura. 

 

2.2. Obtenção, armazenamento e tratamento dos dados 

Em relação à obtenção e à manutenção da integridade das publicações do imageboard 
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analisado, uma vez que são deletadas com frequência de suas categorias, as amostras 

foram coletadas em primeiro lugar por meio de capturas de ecrã, organizadas por fio 

correspondente em ficheiros individuais. Cada publicação recebeu um nome de 

identificação e as duas metades dos fios foram organizadas com as siglas diferentes, 

nomeadamente T para os threads da primeira metade, aquele que possui discursos de 

ódio, e TB para o restante. Estas capturas de ecrã foram realizadas respeitando a total 

integridade das publicações, o que significa que conservam elementos paratextuais como 

os números de indexação do próprio fórum, além dos vídeos e imagens anexadas. Cabe 

destacar que foram respeitados o princípio da confidencialidade e da não violação do 

anonimato dos usuários. 

A partir das capturas, se prosseguiu então para o tratamento das publicações, que 

foram desta vez armanezadas em arquivos de texto. Dos ficheiros individuais destes 

textos foram retirados os elementos paratextuais; porém, a integridade do texto principal 

foi mantida, não sendo realizadas quaisquer alterações ou mesmo correções no que diz 

respeito aos espaçamentos, aos acentos, à tabulação ou às travas maiúsculas/minúsculas 

do texto. Este facto fez com que o número de átomos dos ficheiros fosse utilizado como 

parâmetro de medição da sua quantidade de caracteres, por um lado por conta da 

quantidade de textos e por outro pela falta de espaçamento ou junções propositais de 

caracteres e palavras realizadas pelos usuários do fórum, o que dificulta a contagem por 

palavras. Assim, se tentou obter uma quantidade similar de átomos para os dois 

subcorpora criados, sendo o primeiro composto por 12.945 átomos provenientes de 216 

publicações e o segundo por 11.642 átomos de 102 publicações, o que se traduz em textos 

mais curtos no primeiro e textos mais longos no segundo. 

Por fim, tanto os ficheiros individuais das capturas quanto os textos tratados foram 

armazenados em nuvem e os textos foram anexados a três corpora na plataforma 

Corpógrafo, um corpus para a primeira metade dos fios, um para a segunda, sendo o 

último um corpus conjunto de todos os textos. 

 

2.3. Abordagem metodológica utilizada 

Inicialmente, a partir dos dois subcorpora organizados na plataforma Corpógrafo 

para as duas metades dos fios recolhidos do fórum, foram levantadas recorrências 

presentes nos dados pertencentes aos textos de discursos de ódio e aos textos sobre outras 
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temáticas, para comparação, por meio do estudo de n-gramas. Esta comparação realizou-

se no sentido de perceber se indutivamente emergiriam marcadores que apontassem para 

uma performance linguística particular do grupo analisado, que se manifestasse apenas 

em temáticas específicas. Uma vez que estes marcadores poderiam ocorrer em diferentes 

níveis, utilizou-se em princípio comprimentos de unigramas, bigramas e trigramas, todos 

ordenados por frequência, por apontarem para aspectos a nível microestrutural, 

nomeadamente possíveis marcadores morfossintáticos, como prefixos, sufixos e 

características da ordem de palavras. Realizada esta comparação, levando em conta que 

a maior parte das ocorrências nas duas partes do corpus são similares no que diz respeito 

aos usos linguísticos distintivos mais aparentes, decidiu-se utilizar o corpus conjunto, 

com todos os textos, para se quantificar as evidências. Este teste inicial foi importante por 

nos permitir avaliar até que ponto marcadores recorrentes dos imageboards ocorrem 

exclusivamente nos textos cuja temática tenha a presença explícita de discursos de ódio 

ou abordem homicídios de alguma forma. 

Com as ocorrências obtidas por meio dos n-gramas, foi possível identificar 

marcadores a nível microtextual que apontam para as quatro categorias de recursos e 

restrições descritas por Grant & MacLeod (2018, p. 87-88) para a realização de uma 

análise de autoria forense voltada à síntese. Assim, as ocorrências mais expressivas foram 

analisadas na perspectiva do histórico sociolinguístico dos autores, das características 

físicas, do contexto da interação e do nível de integração dos usuários na formação de 

uma comunidade de prática (CoP). Tendo por base estes quatro pilares, é importante 

salientar que os dados tiveram de ser analisados sob a ótica de autores de diferentes áreas 

da Linguística, por se manifestarem em diferentes níveis estruturais. Recorreu-se 

maioritamente a autores que se debruçam sobre estudos do Discurso Mediado por 

Computador, como Androutsopoulos (2007), Danet & Herring (2007),  Dor (2004), entre 

outros; trabalhos que estudam fenômenos multilinguísticos, como Mozzillo (2009) e 

Seargeant & Tagg (2011); trabalhos que abordam numa perspectiva crítica as 

ciberculturas e suas práticas linguísticas como Salter (2018) e Ging (2019); além de 

trabalhos voltados aos discursos de ódio e fenômenos de Othering, tais como de Wodak 

(2001) e Van Dijk (1984, 2018). Para além destes, recorreu-se também a diferentes 

trabalhos que se debruçam sobre o sistema linguístico do português, mais especificamente 

do PB, tais como Alves (2007) sobre a derivação morfológica, Matzenauer & Bisol (2016) 
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sobre as vogais temáticas, Cavalcante (2010) acerca do paradigma flexional e as formas 

pronominais arbitrárias, entre outros.  

Ao se proceder à análise linguística de natureza qualitativa, um aspecto importante 

que se teve sempre em consideração foi o facto de se tratar da síntese de autoria forense 

de uma comunidade de prática como um todo e não de um único autor, nem mesmo de 

candidatos possíveis e conhecidos para a autoria destes textos. Isto faz com que a 

abordagem metodológica tenha uma visão global a respeito deste imageboard específico, 

que dê margem ou respeite a individualidade da performance dos autores na interação. 

Faz-se necessária a assunção de que há estilos idioletais de cada autor a concorrer com as 

práticas linguísticas do grupo como um todo. Por isso, ao se quantificar as ocorrências 

presentes no corpus, foi também preciso partir do pressuposto que há inovações que 

podem ser realizadas pelos usuários que, por um lado, não se refletirão quantitativamente 

no corpus como um todo, mas que apontam para um potencial modus operandi que 

explique o porquê destas inovações serem aceitas e processadas naturalmente pelos outros 

usuários no percurso da interação. 

Para melhor realizar a análise qualitativa dos dados recolhidos em seus contextos de 

interação, foi escolhida a primeira parte do corpus (a qual chamaremos de “parte A”), 

composta por 10 fios e relacionada aos discursos de ódio, por se enquadrar melhor nos 

objetivos da presente pesquisa que, para além de sintetizar a perfomance linguística do 

grupo, prevê lançar luz sobre esta cibercultura. Após a análise das ocorrências em seu 

contexto, levantou-se a discussão acerca do funcionamento deste grupo e partiu-se enfim 

para a síntese, de modo a agrupar as características encontradas e criar uma perfomance 

de um indivíduo exemplo, nomeado indivíduo X, como poderá ser encontrado na secção 

“Discussão”. 

Finalmente, na discussão foi realizada uma “tradução” dos marcadores linguísticos 

no sentido de se permitir aos outros profissionais que atuam nas ciências forenses e que 

não são linguistas a perceberem melhor as interações no imageboard selecionado e 

poderem em suas respectivas áreas de atuação promover o conhecimento acerca das 

práticas desta cibercomunidade. Após esta “tradução”, a análise conclui-se com algumas 

observações acerca da relevância e ao mesmo tempo da problematização da criação de 

modelos com a síntese de autoria nos imageboards, apresentando algumas limitações e 

problemas metodológicos encontrados, apontando também para contribuições futuras que 
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possam ser realizadas tanto no âmbito da Linguística Forense Computacional quanto no 

âmbito dos Estudos Críticos do Discurso. 

 

2.4. Aplicações anteriores da síntese de autoria a ambientes online 

As primeiras aplicações da síntese de autoria aos ciberespaços ocorreram ao longo 

da década de 2010, no Reino Unido, a partir da emergência de um novo programa de 

treinamento para investigadores infiltrados intitulado Pilgrim, desevolvido pela Polícia 

de West Midlands, o qual teve a participação de um grupo de linguistas forenses 

encabeçado por Tim Grant e Nicci MacLeod. Como descrevem Grant & MacLeod 

(2020a, p. 90), as principais tarefas abordadas pelo programa incluíram a participação 

infiltrada em fóruns anônimos e salas de chat dedicados à pedofilia com o intuito de se 

adquirir inteligência relativamente às performances linguísticas tanto das vítimas quanto 

dos indivíduos investigados.  

Durante as sessões do curso, os autores utilizaram um formulário ao qual deram o 

nome de Linguistic Persona Pro-forma para que os policiais em treinamento pudessem 

realizar análises de autoria forense manuais, identificando marcadores linguísticos 

recorrentes em dados de treino coletados anteriormente nos fóruns investigados, tal como 

exposto em MacLeod & Grant (2017, p. 159). A partir destes formulários, os 

investigadores procederam a testes práticos nos quais tentaram se passar por vítimas para 

que pudessem obter informações sobre os pedófilos. 

 

FIGURA 7 - Formulário para síntese de persona linguística no programa Pilgrim 
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Adaptado de: MacLeod & Grant (2017, p. 159). 

 

 O formulário utilizado tem como objetivo sintetizar a performance de uma 

chamada persona linguística para que pudesse ser emulada depois, tendo por base a busca 

de ocorrências tais como os vocábulos utilizados com maior frequência pelo indivíduo 

analisado, suas escolhas para as abreviações e grafias das palavras, as aberturas e os 

fechamentos das interações mais utilizados, os comprimentos de frase e a quebra de 

linhas, o controle dos tópicos no que diz respeito a maior ou menor participação durante 

a interação, além de aspectos pragmáticos como os atos de fala (Searle, 1975) mais 

comuns e as suas materializações. É importante salientar que o Linguistic Persona Pro-

forma foi pensado especificamente para o propósito deste programa, a partir das 

observações dos autores acerca dos aspectos inerentes às práticas da cibercomunidade 

analisada. 

Para a construção deste formulário e a realização destas tarefas, os autores 

inicialmente contaram com as contribuições de estudos da Análise do Discurso Mediado 

por Computador (CMDA), nomeadamente os domínios e métodos de análise apontados 

por Herring (2004) para a comunicação realizada por meio de mensagens instantâneas: 

 

FIGURA 8 - Domínios e métodos associados da CMDA 
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Adaptado de: Herring (2004, p. 360). 

 

Neste modelo, como demonstrado na FIGURA 8, o Discurso Mediado por 

Computador (CMD) é dividido em quatro domínios: a estrutura, o sentido, a interação e 

os aspectos sociocomportamentais dos interactantes. Segundo Herring (2004, p. 360), 

estes domínios compreenderiam as características básicas das mensagens instantâneas, já 

que cada um traria consigo diferentes métodos da Linguística para atender aos diversos 

marcadores desde o nível micro, tais como os marcadores de gênero e marcadores de 

oralidade, ao nível macro, como as dinâmicas de poder e influência da hierarquização nas 

comunidades virtuais. 

Inicialmente, MacLeod & Grant (2012) partem do domínio da estrutura, no qual 

Herring (2004) inclui fenômenos como a grafia, a morfossintaxe e a esquematização do 

discurso, para desenvolverem uma taxonomia que olhasse com maior profundidade para 

níveis de análise possíveis em Linguística Forense, em especial na análise de autoria 

forense com o intuito de síntese: 

 

FIGURA 9 - Taxonomia dos marcadores estruturais das mensagens instantâneas 
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Adaptado de: MacLeod & Grant (2012, p. 12). 

 

A taxonomia de marcadores estruturais de MacLeod & Grant (2012), 

esquematizada numa árvore de quatro níveis, exemplifica até que nível de detalhamento 

é possível se chegar, sendo que quanto maior o nível, maior seria também a solidez da 

performance emulada neste domínio das mensagens. A proposta dos autores prevê no 

âmbito da gramática do indivíduo características como a omissão ou presença de 

componentes dos SNs e SVs, além da análise da concordância nestes dois níveis; a nível 

do léxico empregado, vai desde as abreviações e substituições dos nomes aos desvios e 

erros gramaticais propositados, bem como possíveis onomatopeias e a grafia de números 

e de respostas a interrogativas polares (de sim-não); a nível da pontuação ou falta dela, 
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cabe destacar o uso de emoticons ou emojis, o uso de vírgulas, entre outros; prevê 

finalmente no que diz respeito ao modo de produção a esquematização do discurso 

apontada por Herring (2004), a partir da qual estariam presentes aspectos como o controle 

do tópico, as aberturas e fechamentos, tal como presente no formulário. Todos estes níveis 

são possíbilidades às quais se pode recorrer para a análise de autoria forense no que diz 

respeito a estrutura linguística presente na performance de uma vítima, de um indivíduo 

ou de grupo investigado, para que se possa evitar ao máximo os vazamentos de identidade 

(identity leakage) na síntese de autoria (MacLeod & Grant, 2017). 

O domínio estrutural apontado por Herring (2004) foi o primeiro a ser desenvolvido 

com maior profundidade pelos autores. Grant & MacLeod (2016, p. 65) explicam que isto 

se deu pela necessidade de se entender melhor o funcionamento da grafia, das abreviações 

e dos padrões de pontuação em dialetos da Internet, que configuram o que normalmente 

os profissionais tentam imitar ao assumirem uma identidade linguística. A isto, os autores 

ainda acrescentam que os pontos de falha de assunção identitária julgados num modelo 

experimental realizado mostraram um défice na performance a nível estrutural, ou seja, a 

capacidade de assunção neste nível se perderia mais facilmente ao longo do tempo de 

assunção. Por outro lado, num trabalho posterior, MacLeod & Grant (2017) descrevem 

que durante as sessões do programa de treinamento em policiamento infiltrado online, 

verificou-se a crescente necessidade de se aprofundar em aspectos discursivos das 

identidades simuladas, visto que a performance dos profissionais melhorou com o 

treinamento mais detalhado acerca da estrutura. 

 No desenvolvimento das aplicações do domínio discursivo no programa, os 

autores perceberam que a frequência dos atos ilocutórios utilizados pareceu representar 

um aspecto decisivo na questão do vazamento identitário do profissional infiltrado 

(MacLeod & Grant, 2017, p. 167-168). Ao se debruçarem sobre o porquê deste facto, 

verificaram que o entendimento acerca das performances identitárias precisaria levar em 

consideração com maior detalhe outras características da identidade para além da 

linguística, tais como os jogos de poder e as hierarquias dos papéis sociais ao longo da 

interação, que já haviam sido apontadas como um possível quinto domínio de análise no 

trabalho de Herring (2004) que utilizaram para a sua taxonomia. 

As questões acerca da hierarquia e dos poderes, principalmente em comunidades 

de prática (CoP) nas quais o anonimato é uma requisição, fizeram com que os autores 
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dessem uma maior ênfase naquilo que é possível e no que não é possível ancorar-se ao se 

assumir uma identidade online, colocando este jogo de forças no centro de sua teoria 

sobre a identidade. Por meio dos resultados obtidos nas aplicações dos trabalhos 

anteriores, Grant & MacLeod (2018, p. 85) propõem que a síntese de autoria precisa se 

fundamentar num modelo que preveja recursos e restrições, tal como apresentado na 

secção 1.8, para que não só a identidade linguística possa ser analisada com um leque de 

possibilidades mais alargado e que compreenda outros aspectos para além da língua, mas 

também para que os profissionais forenses possam perceber até onde podem e até onde 

não podem chegar em suas performances, assim minimizando a possibilidade de 

vazamento de suas próprias identidades. 

A proposta de Grant & MacLeod (2018) adiciona as noções de recurso e de 

restrição em todos os domínios previamente apresentados, fazendo com que, na questão 

metodológica, a análise possa respeitar liberdades e limites na assunção de identidade. 

Esta abordagem pode ser positiva quando aplicada à síntese de autoria forense de uma 

comunidade, visto que se pressupõe uma liberdade maior por não ter em conta uma 

persona específica a performar. Com base nesta premissa, este trabalho propôs-se a 

utilizar a abordagem dos autores, que ainda tem se desenvolvido no Reino Unido, para 

verificar a sua aplicação em português e tentar contribuir para o seu avanço e 

desenvolvimento no espaço lusófono. No capítulo a seguir, daremos assim início a análise 

de autoria forense do imageboard brasileiro para a sua síntese, desenvolvida a partir das 

quatro categorias propostas por Grant & MacLeod (2018, p. 87): o histórico 

sociolinguístico dos participantes, a fisicalidade, o contexto e a interação dos 

participantes. 
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Capítulo 3 – Identificação de recursos para a performance 

linguística no imageboard em PB   

 

No capítulo anterior, vimos que a proposta metodológica de Grant & MacLeod 

(2018), desenvolvida a partir de experiências obtidas ao longo da década de 2010, durante 

o programa de treinamento para investigadores infiltrados Pilgrim, apontou para recursos 

e restrições importantes para a síntese de uma identidade linguística online, seja ela de 

um indivíduo ou de um grupo. Neste capítulo, apresentaremos as ocorrências obtidas por 

meio da análise do corpus, organizando-as nas quatro categorias lançadas pelos autores, 

nomeadamente: o histórico sociolinguístico dos participantes (secção 3.1), as 

características físicas (secção 3.2), o contexto da interação (secção 3.3) e a integração da 

comunidade de prática (CoP) (secção 3.4). A partir destas quatro categorias, discutiremos 

as particularidades deste imageboard em português brasileiro (PB) de modo a caracterizar 

descritivamente a variante linguística desta cibercomunidade, permitindo assim a sua 

síntese de autoria forense. 

 

3.1. O histórico sociolinguístico 

3.1.1. As formas de tratamento e a preservação do anonimato 

Dentre as variáveis presentes nos recursos do histórico sociolinguístico (Grant & 

MacLeod, 2018, p. 87), com o intuito de se localizar marcadores recorrentes que 

configurem uma maioria no grupo de pertença dos imageboards, começaremos pelas 

observações encontradas relativamente a potenciais indicadores geográficos no corpus 

analisado. Em primeiro lugar, deu-se atenção às formas de tratamento utilizadas, a 

começar pelas pronominalizadas, tendo em vista, por exemplo, as diferenças regionais no 

uso dos pronomes “você” e “tu”, fator relevante uma vez que o PB é uma língua com 

altos índices de preenchimento de sujeito (Barbosa, Duarte & Kato, 2005, p. 17). 

As variações no uso das formas de tratamento pronominais em PB são 

produtivamente o foco de diversos trabalhos, como o de Cardoso (2008) no âmbito do 

Projeto do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), que aponta para as distribuições 

diatópicas, diagenéricas e diageracionais em diferentes capitais brasileiras com o intuito 
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de se obter dados mais fiáveis acerca do paradigma “tu” versus “você” nas diferentes 

variedades linguísticas do país. Com base principalmente na distribuição diatópica, 

verifica-se que efetivamente existem variedades brasileiras na quais a predominância do 

pronome "você" toma quase que complemente o lugar de "tu" (Cardoso, 2008, p. 9). 

Assim aponta Cardoso (2008), outros teóricos como Monteiro (1994) já haviam 

salientado a partir de dados do Projeto da Norma Urbana Oral Culta (NURC), o 

estabelecimento de "um molde nas relações de tratamento que se resume a duas opções 

formais: você e o senhor” (Monteiro, 1994, p. 153). Assumindo que este tipo de variação 

possa se materializar nos imageboards e que os usuários possam utilizar ferramentas para 

ocultarem estas características de seus históricos sociolinguísticos, decidiu-se a partir de 

dados do corpus conjunto no Corpógrafo sintetizar as recorrências para se perceber qual 

pronome na posição de sujeito foi o mais predominante. 

Ao se realizar o levantamento de diferentes grafias comumente utilizadas na 

Internet para os pronomes "você" e "tu" em PB, verificou-se que a utilização mais 

recorrente no corpus foi a do pronome pessoal "você", realizado de forma integral, ou 

seja, sem abreviações e com o uso do acento. No quadro a seguir encontram-se as 

ocorrências localizadas, seu número de realizações obtido pelo Corpógrafo, bem como 

outras grafias utilizadas na busca que não obtiveram resultados no corpus conjunto 

analisado. As buscas foram realizadas tanto para o singular quanto para o plural: 

 

QUADRO 1 - Utilização dos pronomes pessoais sujeito (2ª pessoa sing.) no corpus 

Ocorrências no 

singular 

# realizações Ocorrências no 

plural 

# realizações 

você 101 vocês 11 

tu 4 vcs 1 

voce 2 voces 0 

vc 0 vx 0 

vx 0 v6 0 

cê 0 vo6 0 

ce 0 cês 0 

c 0 cêis / ceis 0 

 

A partir dos resultados quantificados, se verifica que a utilização do pronome 
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pessoal "tu", além de ser menor, não apresenta concordância verbal com os SVs 

subsequentes, tal como esperado em variantes não-normativas do PB, nas quais 

sintaticamente a concordância (Agr) tem o traço [pessoa] defectivo, não sendo capaz de 

identificar o conteúdo referencial, ocasionando a materialização de formas pronominais 

(Cavalcante, 2010, p. 69). Para além disto, cabe apontar que em variantes do PB nas quais 

o pronome "você" é mais produtivo, tal como a carioca, a utilização de "tu" pode ocorrer 

em frases nas quais o locutor tende a ser mais direto, abstendo-se de mecanismos de 

atenuação (Santos, 2012, p. 122). Sobre as únicas materializações do pronome “tu” no 

corpus, pode-se dizer que foram introduzidas ao longo de sequências argumentativas, 

com o intuito de se obter maior aproximação do usuário da publicação original, ou seja, 

nunca em situações de censura. Alguns destes exemplos podem ser vistos em destaque 

abaixo: 

 

(1) mas a jornada é uma estrada toda esburacada, cheia de 

empecilhos, dores, frustrações, que até tu chegar onde tu quer 

chegar, no conforto que seja, o prazer proporcionado não 

compensa nenhuma das dores passadas. [T6_R1] 

∅ concordância com os 

verbos chegar e querer 

(2) Esse instinto que tu diz ser a lógica despersonificada é 

terminantemente utilitarista - o instinto, como vemos nos demais 

animais, consiste em diminuir a dor e amplificar o máximo que se 

pode do prazer carnal. [T6_R3] 

∅ concordância com o 

verbo dizer 

(3) Pode sharear com o irmão o que tu faz para dar certo? 

[TB5_R6] 

∅ concordância com o 

verbo fazer 

 

 Nos dois primeiros exemplos acima, as ocorrências com o pronome "tu" aparecem 

em contextos nos quais não houve ataques e nem a presença de trolling ou flaming 

(KhosraviNik & Esposito, 2018) entre os usuários, i.e., ocorreram em contextos de 

aproximação e não de exclusão. No último exemplo, a interrogativa dá-se num contexto 

de aproximação em que um usuário tenta obter informações acerca de práticas que já são 

conhecidas por outros usuários do grupo de pertença.  

Já relativamente às ocorrências com o pronome pessoal "você", o qual também foi 

materializado ortograficamente como "voce" no corpus, não foram localizados casos em 

que a concordância não fosse realizada normativamente. No entanto, faz-se necessário 
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atentar-se ao facto de que em PB a realização da segunda pessoa em posição de 

complemento direto tende a ser realizada somente como "te" em diferentes regiões, 

seguindo as marcas de “tu”, mesmo de forma normativa (Bagno, 2011, p. 746; Castilho, 

2010, p. 477), em detrimento do "lhe". Este tipo híbrido de realização da segunda pessoa 

é bastante comum em diferentes variantes, como na paulista, carioca e mineira, 

independentemente do nível de escolarização dos falantes. As ocorrências encontradas no 

corpus vão de encontro a esta premissa, pelo que já eram esperadas: 

 

QUADRO 2 - Comparativo do uso dos pronomes-complemento “te” e “lhe” 

Ocorrência  # realizações 

te 33 

lhe 6 

 

O facto do número de ocorrências com "te" ser superior, assim como foi com 

"você", sugere por exclusão a predominância de performances de variantes do PB que 

não realizam "tu" e "lhe" de modo maioritário. Para melhor estudarmos esta hipótese, 

sairemos das formas pronominais, dando enfoque às nominais ou ainda gírias 

lexicalizadas prototípicas de diferentes regiões do Brasil.  

No âmbito das formas de tratamento regionais, chamamos a atenção para as 

formas nominais utilizadas em frases com vocativos. Ao testarmos diferentes realizações 

comuns no PB informal, o que foi possível perceber foi que são evitadas ao máximo. 

Nestes casos, observou-se a maior recorrência de "anão", substituindo outras formas 

tipicamente encontradas em redes sociais, tais como "mano" e "cara", entre outras, 

normalmente encontradas em plataformas como o Facebook e o Twitter (Valadares & 

Gomes, 2018). Aparentemente a forma de tratamento adotada no âmbito dos vocativos 

parece não ser uma tradução, mas uma adaptação da pronúncia de "anon" (numa 

abreviação de anonymous do inglês), que costuma aparecer em imageboards 

internacionais como o 4chan. Foram realizadas buscas para o singular e para o plural, 

sendo que a seguir encontram-se também outras formas regionais utilizadas na pesquisa 

do corpus: 

 

QUADRO 3 - Vocativos com formas nominais no singular e no plural 
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Ocorrências no 

singular 

# realizações Ocorrências no 

plural 

# realizações 

anão 39 anões 6 

meu amigo 3 amigos 1 

anon 1 anons  0 

cara 0 - - 

mano / man 0 manos 0 

meu / mew 0 - - 

velho / vei / véi 0 - - 

parça / parceiro 0 parças 0 

mermão / irmão 0 irmãos 0 

 

 Um facto importante a respeito das ocorrências com os nomes "anão" e "anões" é 

que elas foram realizadas maioritariamente para se referirem a usuários que estão 

interagindo em resposta a comentários e não em resposta à publicação iniciadora. Isto 

porque ao se referirem ao usuário que iniciou o fio, os interactantes utilizaram o acrónimo 

“OP”, do inglês Original Poster: 

 

(4) Morra sentindo adrenalina, OP. [T1_R12] Utilização do acrónimo OP 

para se referir ao iniciador do 

fio 

(5) Todo mundo já viu isso, OP. [T12_R3] 

(6) Somos dois, OP. [T4_R3] 

 

 Embora estas formas encontradas, seja para os comentaristas, seja para o iniciador 

do fio, não constituam propriamente marcadores dialetais, cabe realçar que compreender 

as suas ocorrências é um passo importante, uma vez que constituem estratégias dos 

usuários para a manutenção do anonimato. Para além de ajudarem a estabelecer uma 

maior sensação de pertença à comunidade de prática (CoP), elas dificultam a 

materialização de outras formas de tratamento regionais ou de algum grupo social 

específico no Brasil. Este uso de formas de tratamento específicas também evidencia uma 

diferença em relação ao uso da Comunicação Mediada por Computador (CMC) indicada 

por outros autores para o PB, os quais ao se debruçarem sobre estas formas de tratamento 

em Mensagens Instantâneas (MIs) haviam apontado para nomes como, por exemplo, 

"parça" e "mermão", recorrentes na região Sudeste (Freitag et at., 2015; Nagamini, 2017), 
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ou ainda "guri" e "piá", que são formas produtivas na região Sul (Romano & Seabra, 

2014), as quais não apareceram no corpus coletado de nenhuma forma. 

Com isto, pode-se dizer que a respeito das formas de tratamento parece haver 

algum tipo de restrição relacionado a preservação do anonimato dos usuários, sendo os 

recursos possíveis para a síntese os nomes "anão" para os usuários comentaristas e "OP" 

para os iniciadores dos fios, para além do emprego do pronome "você". A preocupação 

com o ocultamento da identidade fora do imageboard parece não ser a mesma, no entanto, 

quando o assunto é relacionado ao nível de escolarização dos usuários. Na secção 

seguinte, daremos atenção ao domínio da norma culta por parte dos interactantes e às 

estratégias de atenuação da formalidade ocasionada pelo seu uso. 

 

3.1.2. O domínio da gramática normativa versus o uso do chanspeak 

Ao analisarem o Yahoo! Chat em inglês, MacLeod & Grant (2017, p.163) 

apontaram para diferentes abreviaturas tanto de nomes quanto de sintagmas, ressaltando 

a importância do domínio desta parte da estrutura da performance linguística para se 

evitar o descobrimento da identidade dos policiais infiltrados. Em PB, por exemplo, já 

havia sido mostrado por Fusca & Sobrinho (2010, p. 234) ao analisarem o UOL Chat que 

as abreviaturas são bastante produtivas e partilhadas por aquela cibercomunidade. 

Sabendo que o mesmo ocorre no Facebook (Alves Filho & Lacerda, 2018, p. 125) e 

também no Twitter (Pimentel, 2017, p. 75), fez-se uma varredura sobre as publicações 

com o intuito de se perceber em que proporção os utilizadores do imageboard recorrem 

a estas estilizações ou substituições, tendo em consideração que as ciberculturas não 

integram uma comunidade linguística homogênea (Herring & Androutsopoulos,  2015). 

Em oposição a estas outras redes sociais estudadas em PB, o imageboard não 

apresentou produtivamente acrónimos ou outros tipos de abreviação e, mesmo aquelas 

que são as mais comuns como "pq" (porque), "tb"/"tbm" (também), "hj"(hoje), entre 

outras, não apresentaram quaisquer ocorrências. Pelo contrário, para além do que se 

verifica nos resultados da análise por meio da ferramenta Corpógrafo, ao observarmos 

com maior atenção manualmente a parte A do corpus, o que se confirmou foi a tentativa 

dos usuários de se manterem próximos à norma culta o máximo possível, com a exceção 

da preposição "para" e de apenas 2 ocorrências com o verbo "estar" na primeira e terceira 

pessoa do singular: 
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QUADRO 4 - Ocorrências com abreviaturas de preposições e/ou verbos 

Ocorrência  # realizações 

pra 88 

pro 7 

to 1 

tá 1 

 

Mesmo as ocorrências encontradas não representam a maior parte de todas as 

materializações da preposição "para" escrita de forma integral, que foi de 238, e do verbo 

ser na primeira pessoa, com 72 para "estou" e com 55 para "está". Ao nos depararmos 

com este cenário, a partir da parte A do corpus, tentamos localizar outros recursos 

utilizados pelos usuários, sob a perspectiva de que deveria haver outras formas para se 

reduzir o tom de formalidade nas interações. Tal como ocorreu com as formas de 

tratamento e assim como ocorrerá em outras instâncias, como veremos em secções 

posteriores deste trabalho, há um outro tipo partilhado de abreviações nesta 

cibercomunidade, que acontece a partir do uso de um vocabulário próprio e que também 

colabora para o anonimato quanto mais o usuário o domine e o utilize. 

Se por um lado, o imageboard analisado distancia-se até mesmo da variedade 

linguística chamada de LOLspeak encontrada em outros imageboards de língua inglesa 

(Fiorentini, 2013), que recorre fortemente a desvios à gramática normativa, por outro, 

mostra que há outras formas de se preservar a identidade dos seus usuários, as quais, para 

concordar com Fontanella (2010), ocorrem pelo engajamento criativo, pela cooperação e 

compartilhamento. 

Como exemplo, para se referirem ao termo "fio" (thread), podem utilizar 

"parênquima paliçádico" ou "parênquima", como nos exemplos: 

 

(7) O parênquima paliçádico é sobre mortes cruéis e não 

dolorosas. [T11_R94] 
Exemplos de neologismo: 

“parênquima paliçádico” 

para “fio”. 

(8) parênquima paliçádico belo e moral. [T11_R86] 

(9) Bem, nunca tive a oportunidade de fazer um parênquima 

paliçádico aqui, mas irei adiantar algumas coisas para vocês. 

[T5_OP] 
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Este tipo de vocabulário, assim como apresentado acima, ocorre 

concomitantemente ao uso da gramática normativa e faz com que apenas os usuários mais 

integrados à cibercomunidade possam perceber a informação com maior clareza. Neste 

sentido, se aproxima a outros imageboards como o 4chan, que apresenta uma vasta 

criação lexical, reconhecida numa variedade online nomeada pelos próprios usuários 

como chanspeak (Manivannan, 2012, p. 1). 

Nas secções a seguir, se explorará o uso deste vocabulário próprio em outras 

instâncias da performance linguística dos channers. Em primeiro lugar, daremos atenção 

às características físicas, referidas como fisicalidade por Grant & MacLeod (2018, p. 87), 

de modo a observarmos se há a predominância de alguma performance de gênero em 

particular e se ocorrências de neologismos também aparecem para exercer este papel. 

 

3.2. As características físicas 

3.2.1. A performance de gênero 

 A partir da premissa de que “o” e “a” configuram índices temáticos nominais em 

PB, sendo, portanto, "portadoras do gênero gramatical da palavra, diferentemente do que 

ocorre com a vogal /e/" (Matzenauer & Bisol, 2016, p. 352), fez-se uma verificação no 

corpus para que fosse possível encontrar indicativos de perfis sociolinguísticos a partir 

das escolhas recorrentes. Uma vez que o português é uma língua que marca o gênero 

explicitamente, por exemplo, nos nomes e adjetivos, característica relevante para a análise 

de autoria forense, a identificação da predominância de uma das duas vogais temáticas 

colabora para uma melhor performance pela equipe de investigação ao se executar uma 

tarefa de síntese. 

 Ao se tentar localizar no corpus as duas vogais temáticas, constatou-se a 

inexistência de vogais temáticas femininas associadas à primeira pessoa, i.e., não foi 

possível encontrar marcas de primeira pessoa que indicassem que a identidade perfomada 

fosse feminina. Esta constatação vai de encontro a trabalhos como o de Salter (2018) 

sobre a linguagem abusiva na Internet, mais especificamente nos imageboards 4chan e 

8chan, que analisa para o inglês a presença hegemônica do que chama “masculinidade 

geek” (geek masculinity). De acordo com o autor, a performance identitária nestes fóruns 

é construída a partir de uma perspectiva com tendências sexistas, que configura a 
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identidade masculina como superior, agressiva e excludente (Salter, 2018, p. 256), sendo 

a única aceita pelos usuários ao longo das interações. Em relação à manifestação 

linguística deste tipo de performance, Ging (2019, p. 639) salienta que nos fóruns online 

anônimos os interactantes adotam uma postura conservadora que privilegia escolhas 

lexicais radicais e opressoras, consolidando a hegemonia da figura masculina. Uma vez 

que o enfoque de análise recai sobre os aspectos morfossintáticos das publicações, esta 

linguagem se materializa por meio de derivações atribuídas à mulher com sentido 

pejorativo, especialmente a partir do próprio truncamento do nome “mulher”, com a 

consequente sufixação de -lher, e do sufixo -ceta, em alusão ao órgão genital feminino: 

 

(10) >ter dó de merdalher Sojado imundo. [T11_R20] 
Utilização do sufixo -

lher, resultante do 

truncamento do nome 

“mulher”. 

(11) >arriscar sua integridade pra ajudar merdalher A cara da nova 

userbase. [T11_R63] 

(12) [...] OUVINDO UMA DIABOLHER MORRER E NÃO 

VOU PARAR. [T11_R23] 

(13) A história de um escravoceta que passou a vida inteira parado 

no tempo, afundando a si mesmo e quem está em volta. [TB4_R6] 

Utilização do sufixo -

ceta 

 

 A hegemonia masculina encontrada em outros imageboards internacionais, tal 

como discutiram Ging (2019, p. 639) e Salter (2018, p. 256), parece apresentar 

continuidade no brasileiro, o que influencia na ausência no corpus da vogal temática "a" 

para o locutor. No primeiro exemplo, o truncamento ocorre num contexto em que um dos 

usuários responde a um outro comentário no qual há uma amenização na postura misógina 

de um dos indivíduos, o que resulta em uma postura punitiva, de censura e de repulsa, por 

parte deste e de outros usuários que o respondem, tal como pode ser visto no segundo e 

terceiro exemplo, pertencentes ao mesmo fio. No último exemplo, o truncamento ocorre 

num contexto em que um dos usuários, para diminuir o outro, utiliza argumentos 

misóginos como uma forma de representar a empatia pelas mulheres como uma ação 

negativa. 

A postura maioritária dos usuários face a opiniões contrárias às práticas desta 

cibercomunidade evidenciam que há uma estratificação relativamente a usuários 

considerados mais integrados e aqueles que ainda não "conhecem a magia", uma das 

formas como se referem ao conhecimento da cultura channer. Na secção seguinte, 
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olharemos com maior detalhe para a forma como tal estratificação é materializada, 

analisando diferentes perfis de usuários que participam das interações. 

 

3.2.2. As representações dos atores sociais do grupo de pertença 

A forma como os usuários se referem uns aos outros e a si próprios também 

configura um aspecto importante não só relativamente à representação dos atores sociais 

envolvidos, mas também aos níveis hierárquicos desta cibercomunidade e aos valores 

associados a cada posição destes níveis. Os channers criam diferentes classificações para 

aqueles que fazem parte do grupo de pertença (in-group), os que pretendem integrá-lo ou 

estão em processo de integração e aqueles que não fazem parte do grupo (out-group), 

sendo que há uma relação direta entre os valores considerados positivos e o in-group e 

uma relação entre valores associados negativos e o out-group, tal como tipicamente 

ocorre quando há uma associação ideológica forte prevista para a integração (Wodak, 

2001). Iniciaremos pela classificação encontrada para os autores do grupo de pertença, de 

modo a explorar a lexicalização e a significação das formas materializadas. 

Em relação ao grupo de pertença, verificou-se que as formas utilizadas para 

referenciação aos atores sociais, para além de apresentarem termos do inglês e se 

referirem sempre aos homens, remetem para relações sociais que podem ser divididas 

entre aquelas associadas ao universo do trabalho, as afetivas/interpessoais e a fisicalidade 

dos integrantes: 

 

QUADRO 5 - Formas de referenciação relativamente ao grupo de pertença 

Fisicalidade Afetivas/interpessoais Trabalho 

Chad Mago, falho, escravoceta  Ex-NEET, wageslave 

  

 No que diz respeito à fisicalidade, o uso do termo Chad para se referir aos homens 

considerados dentro do padrão de beleza da sociedade já havia sido foco de atenção de 

autores como Ging (2019) ao estudar o espectro de misoginia – a que chama de 

Manosphere - nos fóruns online. Ao analisar as relações entre a cibercultura incel, 

associada ao ciberódio, e a performance da masculinidade nas redes, a autora concluiu 

que há um chamado dilema da masculinidade alfa-beta (alpha–beta conundrum) em que 

ao mesmo tempo, por um lado, os usuários enaltecem a figura do macho alfa, isto é, o 
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homem dentro dos padrões normativos da sociedade, mantedor da hegemonia patriarcal 

e dotado dos valores tradicionais e conservadores da sociedade; e, por outro lado, abraçam 

os aspectos autodepreciativos da figura do macho beta, que são os homens que não 

recebem a mesma atenção e prestígio social, sendo marginalizados pelos seus valores e 

hobbies (Ging, 2019, p. 648-650). Segundo a autora, esta masculinidade híbrida recorre 

ao uso de diferentes formas de referenciação para as características alfa, dentre elas 

“chads”, “normies” e “fratboys” (Ging, 2019, p. 650). Embora não tenham sido 

encontrados no corpus analisado exemplos destes últimos dois nomes, a presença de chad, 

aliada ao contexto em que se insere nas ocorrências, se encaixa no mesmo paradigma 

apresentado pela autora, apontando para a possibilidade da presença do dilema alfa-beta 

neste imageboard brasileiro: 

 

(14) O pior e o que mais me irrita nem é o fato das depósitos 

escolherem chad e chads, blá-blá-blá. [T10_R5] 

Relação entre Chad e a 

dominância masculina 

(alfa). 

(15) O chad que atenta contra a integridade física e emocional 

de um falho é o mesmo que namora a depósito descolada que 

posta estórias no instagado disseminando correntes de amor ao 

próximo. [T10_R6] 

Chad como uma ameaça 

a figura do macho beta. 

(16) O estereótipo de chad valentão que agride o mais fraco é 

mesmo só um estereótipo falho e deturpado. [T10_R6] 

 

 Assim como é possível ver nos exemplos acima, há uma dualidade de valores 

associados a Chad, que ao mesmo tempo é aceito pela sociedade e é bem sucedido com 

as mulheres, facto que é visto como positivo pelos usuários por conta da manutenção da 

dominância masculina, mas que também pode receber valores negativos uma vez que este 

indivíduo “agride o mais fraco”, referido também como “falho”, evidenciando que a 

forma híbrida alfa-beta, um meio-termo, é de facto a mais almejada por esta cibercultura. 

É importante destacar que embora Chad pertença ao espectro relacionado a fisicalidade, 

por estar associado a uma cultura popularmente conhecida por jock (jock culture), i.e., de 

indivíduos que frequentam o ginásio e dão atenção redobrada à sua aparência, "falho" não 

se encaixa na mesma categoria pelo facto de que a fraqueza mencionada não está somente 
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relacionada ao físico, mas às relações que os chamados machos beta têm no seu dia-a-dia 

com a sociedade. 

Se olharmos com atenção para ocorrências com "falho" ao se referir aos usuários 

ou ainda em seu uso como adjetivo, é possível relacionar a própria noção de falha ao 

modo como estes indivíduos percebem a sua aceitação pelas pessoas de fora do grupo. 

Isto é evidenciado no fio [TB7], no qual um indivíduo expõe que quer deixar de ser falho, 

pedindo "ajuda para o seu desenvolvimento" [TB7_OP]. Aqui é utilizado o adjetivo falho, 

associado ao valor negativo de largado: 

 

(17) Antes de começar, quero dizer que essa minha versão 

largada e falha vai deixar de existir. Irei excluir minhas redes 

sociais, só ficarei entrando no chan para relatar o progresso e 

contribuir com coisas que aprendo nessa jornada. Só voltarei com 

elas depois de aproximadamente um ano, enquanto isso serei 

como um monge. 

Valores associados a 

“falho”: desajuste social e 

necessidade do 

desenvolvimento de 

habilidades 

 

Ao prosseguir com a sua apresentação, para além das características físicas, o 

indivíduo expõe a parte das interações sociais, que são novamente focalizadas pelos 

usuários que respondem ao fio: 

 

(18) [...] Estudarei interações pessoais e oratória para melhorar 

essa forma ruim que tenho para me comunicar com as pessoas. 

Achei uns exercícios para os músculos da face na Internet, vou 

tentar fazer para ver se consigo algum avanço. [...] [TB7_OP] 

Valor associado a “falho”: 

dificuldades de 

articulação (oratória) 

(19) [...] Acho que irei começar também. Mas estou tentando me 

tornar uma pessoa mais interessante, por isso estou lendo mais. 

[...] [TB7_R1] 

Valor associado a “falho”: 

falta de arcabouço de 

conhecimentos 

(20) [...] eu digo que vale a pena, estou me sentindo mais 

confiante para falar com as pessoas e estou só no começo. 

[TB7_R6] 

Valor associado a “falho”: 

dificuldade na 

comunicação 
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 Os trechos acima exemplificam os discursos em que as “interações pessoais” a 

que os usuários se referem têm uma relação direta com “ser mais interessante” e “ser mais 

confiante”, ou seja, são exemplos em que a falha está associada com a capacidade de se 

relacionar com o mundo exterior e ser compreendido por ele. É pautado neste tipo de 

discurso que o fórum possui uma board intitulada “Falha e aleatoriedade”, categoria na 

qual são postados fios relacionados aos problemas e soluções da vida cotidiana, 

tipicamente relacionados ao facto destes indivíduos não se encaixarem na normativa 

social em seus diferentes setores. A este conhecimento, o de saber transitar pelas situações 

do mundo real, os usuários deram o nome de “magia”, o que explica o facto de se 

referirem uns aos outros como magos, tal como uma das ocorrências de referenciação 

encontrada no corpus e exemplificada no QUADRO 5. O uso de “mago” presente no 

corpus evidencia uma outra faceta desta relação entre os usuários e o mundo exterior, 

nomeadamente a das relações laborais, tal como a seguir: 

 

(21) O Brasil consegue ser o pior lugar para ser um mago , pois 

na maioria das vezes , se você é um inepto social , nem os 

empregos mais inóspitos sobram pra você. [T10_R5] 

Valor associado a “mago”: 

dificuldades nas interações 

laborais 

 

No exemplo (21), o que está em causa é o despreparo daquele que ainda não detém 

as habilidades interpessoais o suficiente para estar num ambiente em que são requeridas. 

É preciso lembrar, no entanto, que existe uma dualidade, como foi discutido 

anteriormente a partir de Ging (2019), na qual este despreparo é posto em causa, mas ao 

mesmo tempo celebrado. Ao mesmo tempo em que os usuários escrevem sobre o 

problema do desemprego, também o enaltecem por estarem longe da sociedade tóxica 

que enxergam. Para falar sobre o peso das relações laborais, por exemplo, os usuários 

recorrem a um termo importado dos fóruns em inglês, wageslave, como uma forma de 

colocar o universo do trabalho igualmente sob um espectro negativo: 
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(22) Atualmente sou um ex-NEET, wageslave sem amigos que 

mora com os pais , mais alguns meses e eu planejo sair daqui 

e cortar completamente os laços com a minha família , assim 

como todo mundo. [T4_R7] 

wageslave como “mago” que 

se submete às interações 

laborais 

 

 Assim como em outras instâncias, a temática da incompreensão a respeito dos 

channers por parte da sociedade reaparece, quando o usuário se refere a “cortar os laços 

com todo mundo”. Esta dificuldade de integração, tanto do ponto de vista interpessoal 

quanto económico, tem relação direta com um fenômeno de reclusão em diferentes níveis 

chamado de Hikikomori (Uchida & Norasakkunkit, 2015, p. 2), que se popularizou no 

ocidente por NEET, como acrónimo de Not in Education, Employment or Training (Smith 

& Wright, 2015, p. 402-403) e que pode ser associado à cibercultura incel como um culto 

ao isolamento. Para concordar com Ruocco (2020, p. 27), que afirma que parece existir 

uma chamada “cultura NEET” em fóruns do tipo imageboard como o 4chan, em que a 

reclusão é vista como uma característica dual dos indivíduos a ser reforçada, também 

parece existir no imageboard brasileiro analisado o embate do trabalho como um objetivo 

a ser alcançado e ao mesmo tempo um mal, fonte de relações desconcertantes para os 

usuários. Isto explica o porquê de ex-NEET ser explicado como wageslave, alguém que 

é explorado somente pelo dinheiro pois odeia o trabalho. Outra hipótese levantada por 

Ruocco (2020, p. 27) é a de que esta cultura NEET seja apenas de fachada, parte de uma 

performance que condiz apenas a persona digital destes indivíduos. Mesmo que este seja 

o caso, deve-se atentar ao facto de que uma síntese de autoria forense é baseada na 

performance linguística materializada, sendo que o intuito é o de se passar por esta 

persona materializada no fórum. 

A partir da exploração da hierarquia do fórum por meio dos atores sociais 

enquanto recurso, vimos que a falha no domínio de suas especificidades pode ocasionar 

posturas repulsórias por partes dos usuários. Com isto, partiremos na secção a seguir para 

um outro tipo de domínio: o das ferramentas do imageboard e as suas relações com a 

interação. 

 

3.3. Contexto da Interação: Os hyperlinks e a retoma de conteúdo 
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Ao analisar as categorias (boards) de forma comparativa, levando em 

consideração outras redes sociais, optou-se por explorar uma característica distintiva 

específica dos imageboards, nomeadamente o uso de caracteres como recurso para 

direcionar respostas aos comentários dos fios. Dada a sua hipertextualidade e não 

linearidade, os fios de discussão precisam de marcadores de publicação que sirvam de 

ponte para conectar os estímulos e as respostas, norteando a leitura. Embora esta lógica 

também esteja presente em outras redes sociais, como no caso do "@" no Instagram e 

outras redes, nos imageboards os caracteres não realizam direcionamentos a usuários, já 

que a plataforma não prevê contas de usuário ou nicknames estáveis, que se mantenham 

em todas as publicações de modo a identificar a autoria. No caso específico dos 

imageboards, cada publicação pode materializar um nickname diferente para o mesmo 

autor, se este assim preferir, sendo que podem também simplesmente marcar a autoria da 

publicação como "anônimo". Com isto em mente, focaremos nas formas de identificação 

estabelecidas pela arquitetura da plataforma que conectam as publicações, para que, ao 

se realizar a síntese de autoria forense, os profissionais infiltrados possam interagir com 

usuários ou temas específicos dos fios, otimizando a sua performance linguística por 

conseguir parecer mais integrado ao funcionamento da comunidade. 

Para além da questão do direcionamento a usuários por meio de “@”, diferente de 

outras redes como o Twitter, o Facebook ou o Google+, nas quais o uso da hashtag por 

meio do símbolo # "é reconhecido por demonstrar afiliação a um valor e conferir valor 

de movimento a mensagens" (Araújo & Silva, 2018, p. 97), nos imageboards a sua 

realização não é comum por não fazer parte do mecanismo de organização de tópicos da 

plataforma. Alternativamente, cada publicação é identificada por um número único que 

atua como um hyperlink, o qual pode ser chamado por meio do caractere ">>" (Lisecki, 

2013, p. 28). Quando um usuário utiliza ">> + número da publicação", ele 

automaticamente ativa o link e com isto consegue citar outras publicações e se referir a 

outros comentadores, tal como nos exemplos a seguir retirados do corpus: 

 

(23) >>81762 Anão , ainda não respondeu se teve que abrir empresa 

ou não. [TB1_R13] 

Ativação de 

hyperlinks por meio 

de >> + [número de 

identificação da 

(24) Creio em partes seja o que o >>1512 falou,era moda naquela 

época,atualmente ele é lembrado apenas por não saber perspectiva e 
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por criar o Cable. [TB3_R2] publicação] 

(25) >>1563 É isso mesmo , eu mencionei em >>1518. [TB3_R6] 

(26) >>25987 >>25981 Não se esqueçam que essa foi a época do 

Conca, Geovânio e mais uma galera que não sabia nem andar direito 

depois da China. [TB8_R10] 

 

Os exemplos listados apresentam o uso do hyperlink por meio do caractere ">>" 

em diferentes contextos. Primeiro, o locutor faz uso desta ferramenta para responder a um 

outro comentário. No segundo, utiliza-o para citar a fala de um outro participante e 

adicionar novas informações. Na terceira, para além de responder a um comentário, o 

autor faz a retoma de seu próprio comentário anterior. Por fim, no quarto exemplo, o 

locutor responde a diferentes participantes de uma só vez, utilizando o caractere a cada 

vez que insere o número. 

Além do uso de ">>", a retoma de conteúdos anteriores ou a citação de outros 

comentaristas também é realizada por meio do caractere ">", desta vez sem hyperlinks e 

sem números. Os conteúdos são sintetizados em frases curtas, por vezes palavras, de 

modo a resumir o que foi dito anteriormente, para que depois o usuário adicione a sua 

opinião: 

 

(27) >custe o que custar 

é uma romantização sem tamanho da luta pela vivência. [T6_R1] 

 
Retoma de conteúdos 

resumidos com o uso 

de > + [texto] 
(28) >zombando de alguém por ter dúvidas 

>se pergunta a mesma coisa todo dia 

Muito bem, anão, continue dessa forma. [T7_R9] 

 

Nestes exemplos destacados, o caractere ">" imediatamente antes do conteúdo 

resumido é empregado em substituição ao ">> + [número]". No primeiro caso, o locutor 

pega uma parte do que disse um outro comentarista para comentá-la, enquanto que na 

segunda o locutor não retoma o texto, mas sumariza o comportamento do alocutário. 

A sumarização de comportamentos por meio de ">" é um fenômeno que ocorre 

também quando o locutor se refere a si próprio, numa forma de querer demonstrar uma 

causa e uma consequência: 
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(29) >nunca saí destruído 

>evitando ao máximo coisas como mata-leão, enforcamentos etc 

por parte do oponente [T2_R7] 

Utilização de “>” 

como listagem de 

acontecimentos ou 

sumarização de 

comportamentos 

(30) [...] Medo de coisas sociais >ficar em casa consumindo coisas 

estranhas (Internet) ->amplificação dessa atrofia social (gostos e 

interesses atípicos do comum). [...] [T7_R1] 

 

Embora a ordem seja invertida nos dois exemplos apresentados acima, a 

explicação de uma consequência ocorrendo com ">" mesmo de modo intrasegmental é 

sempre construída. No entanto, no primeiro exemplo, parece ainda haver uma relação de 

contraposição como "apesar de evitar estes atos, nunca saí destruído", diferentemente do 

que ocorre no segundo exemplo, no qual a relação de causalidade é direta entre ficar em 

casa e colaborar para a "atrofia social". 

Uma exceção relativamente ao uso de ">" ocorreu em contextos nos quais o 

caractere está na publicação iniciadora (OP). Nas ocorrências observadas, os iniciadores 

dos fios parecem utilizá-lo em duas funções: para citar alguma pessoa de fora do fórum e 

para listar ou explicitar uma pergunta aos usuários comentaristas, tal como aparece 

respectivamente em: 

 

(31) >"Está tudo bem em casa? Você tem comido?" [...] [T5_OP] > utilizado para citar 

outro usuário 

(32) >pretende lançá-lo comercialmente? [...] [TB1_OP] > para lançar uma 

pergunta ao OP 

 

Em ambos os casos não há a retoma de conteúdos dos fios, mas de outros 

conteúdos exteriores até mesmo ao imageboard. Não é possível assumir, contudo, que ao 

abrir novos fios os usuários não utilizem ">" como os outros comentaristas. 

Para concluir, o entendimento da utilização dos caracteres ">>" e ">", que atuam 

como # relativamente à movimentação de conteúdos e auxiliadores do processamento da 

leitura das publicações, é imprescindível para que se possa apreender as informações dos 

fios de forma global. Quanto ao uso de # como agrupador de conteúdos, isto não é preciso 

no imageboard por conta das categorias (boards) que já exercem esse papel, que é 
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monitorado por moderadores do fórum. 

Sendo estas as características específicas que diferenciam este imageboard de 

outras redes sociais no que diz respeito aos recursos da plataforma, o foco da secção a 

seguir será o modo como esta comunidade de prática (CoP) se organiza e faz uso delas 

para criar uma cibercultura única. 

 

3.4. A integração na comunidade de prática (CoP) 

3.4.1. A alternância de códigos (Code-switching) 

A democratização do acesso às redes e a popularização das plataformas de 

mediação da comunicação online fizeram emergir a questão da escolha linguística 

(linguistic choice, também referida como LC) num ciberespaço cada vez mais 

multilíngue, em que os interactantes optam por diferentes combinações linguísticas, 

diferentes de sua língua materna, a depender de fatores socioculturais e políticos (Danet 

& Herring, 2007, p. 17) para se comunicarem. Com o crescimento e estabelecimento da 

língua inglesa enquanto língua franca da Internet, especialmente no ocidente, nasceu o 

fenômeno da anglicização (Englishization) (Dor, 2004), a partir do qual os interactantes 

não nativos fazem uso, em diferentes níveis, de estruturas do inglês, muitas vezes em 

redes sociais de sua língua materna, como parte do processo de integração e criação 

identitária de uma cibercomunidade (Seargeant, Tagg & Ngampramuan, 2012, p. 528-

529). No caso dos fóruns online, o fenômeno de Code-switching (Seargeant & Tagg, 

2011) e, mais especificamente, o da anglicização (Dor, 2004) já havia sido apontado por 

Androutsopoulos (2007, p. 357-359), que demonstrou que tanto as comunicações 

mediadas por computador síncronas como assíncronas podem apresentar este fenômeno. 

A anglicização afeta diretamente as escolhas lexicais, tratando-se portanto de um aspecto 

a nível estrutural importante nas tarefas periciais. 

As publicações dos fios de discussão analisadas vão de encontro à proposta destes 

autores na medida em que o processo de anglicização representou uma característica 

recorrente na escrita dos interactantes: 

 

(33) Suicide by traficantes, OP. [T1_R3] 
Fenômenos de 

anglicização 
(34) O fato de eu ser manlet e crescer sem o meu pai. Ele nunca 

deu uma fornicação para mim [...] [T7_R12] 
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(35) [...] logo razoa por termos puramente profanos, pois de fato, é 

a única coisa que você tem, sendo um endemoniado que é; ou talvez 

não, talvez você seja um literal demônio, nunca se sabe. [T9_R4] 

(36) Não sou o quotado, mas ele está certo. [T11_R49] 

(37) Also, no início publicarei apenas na Steam. [TB1_R10] 

 

 Nos exemplos encontrados no corpus, foi possível identificar diferentes níveis de 

Code-switching, pelo que para compreendermos melhor o seu funcionamento, será 

necessário dividi-los por uma tipologia, a qual levará em consideração a proposta de 

Mozzillo (2009). Segundo a autora, os processos de Code-switching ocorrem tipicamente 

quando um interactante "realiza a alternância entre os dois sistemas de que dispõe fazendo 

inserções” (Mozzillo, 2009, p. 189). Estas inserções podem ser de uma segunda (L2) ou 

ainda de uma terceira língua (L3), sendo materializadas de diferentes formas, 

nomeadamente: 

 

1) Materializações intrasegmentais: Ocorrem quando um ou mais elementos da frase 

são afetados a nível morfossintático de modo a gerar mudanças relativamente à 

estrutura interna da frase na língua materna, por exemplo, na sua raiz lexical, na 

sufixação ou na ordem dos constituintes dos sintagmas, entre outros (Mozzillo, 

2009, p. 189). Neste caso, a influência de uma segunda língua (L2) ocorre 

internamente a uma sequência da língua de partida (L1), ocasionando uma 

interferência. Tendo em vista o contexto dos fóruns do tipo imageboard, uma 

ocorrência deste tipo poderia se realizar tal como: 

Exemplo retirado de [TB3_R3]:  

“[...] Mas os desenhos do Liefield têm tantos problemas técnicos que se for citar todos 

a thread entra em bump limit [...]” 

 

2) Materializações intersegmentais: Quando “segmentos de uma língua se alternam 

com partes da outra dentro da mesma frase deixando ambas inalteradas” (idem). 

Diferente do caso das intrasegmentais, no entanto, as materializações 

intersegmentais não atuam sobre a ordem de palavras na sequência de uma das 

línguas, não influenciando também a derivação nominal e verbal. Neste caso o 

que ocorre é uma sequência na primeira língua (L1), sem interferências, seguida 
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por uma sequência na (L2). 

Exemplo retirado de [T11_R93]: 

“> implicando 

SHE'S A WITCH! A WITCH!” 

 

3) Materializações acronímicas: Ocorrem quando acrónimos ou outros tipos de 

abreviação de uma segunda língua (L2) são incorporados em segmentos da língua 

materna (Mozzillo, 2009, p. 189-190). Para exemplificar: 

Exemplo retirado de [TB6_R3]:  

“>>26255 ( OP ) Tenho muito interesse , anão.” 

 

 Consideramos estes três tipos de materializações apontadas acima para 

percebermos com maior detalhe o funcionamento do Code-switching no corpus do 

imageboard analisado. O esquema a seguir mostra as ocorrências encontradas de acordo 

com a sua tipologia: 

 

FIGURA 10 - Tipologia das ocorrências de Code-switching no corpus 

 

 

 A partir do número de ocorrências levantado, o que se obteve foi uma maior 

presença de realizações intrasegmentais que, somadas às acronímicas, se referem a quase 

100% dos casos, com a exceção de 2 realizações inter-segmentais. As únicas realizações 

inter-segmentais encontradas tratavam de citações em inglês, não sendo portanto 

produzidas pelos usuários. O uso de Code-switching intrasegmental, tal como já discutido 
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em trabalho como o de Mozzillo (2009) e também de Danet & Herring (2007), são parte 

integrante do processo de formação identitária de uma dada comunidade, já que preveem 

um conhecimento das circunstâncias e até mesmo de quais trocas são aceitas e quais não 

são. Isto se torna ainda mais evidente no caso dos imageboards já que o Code-switching 

também é utilizado para os neologismos. 

 Para além dos casos em que o Code-switching ocorre integralmente, ou seja, com a 

inserção da palavra tal como é realizada no idioma alvo, foram localizados no corpus 

elementos que apontam para um outro nível deste fenômeno, nomeadamente os processos 

morfológicos de criação lexical que mesclam sobretudo o inglês e o português, os quais 

demonstraram serem produtivos a nível nominal e a nível verbal: 

 

FIGURA 11 - Tipologia das ocorrências intrasegmentais de Code-switching no corpus 

 

 

Se voltarmos ao exemplo retirado da publicação [T11_R49], trazido novamente a 

seguir, é possível localizarmos este fenômeno a partir da nominalização deverbal do 

inglês com o sufixo -ado em português: 

 

(38)  Não sou o quotado, mas ele está certo. [T11_R49] Anglicização a partir de 

quote (I) 

 

 Neste exemplo, o processo de nominalização não ocorre sobre a raiz verbal cit-, 

de citar, mas incide sobre quote do inglês. O mesmo tipo de ocorrência também pode ser 

encontrado em: 
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(39) Não sou o quotado, mas eu pensei isso, engravidar o 

máximo de depósitos antes de morrer. [T1_R10] 

Anglicização a partir de 

quote (II) 

 

 Para além dos nomes deverbais, foi também possível encontrar outros processos 

de formação nominal a partir de derivação sufixal (Alves, 2007). Um exemplo deste tipo 

que se caracteriza Code-switching é a sufixação do nome fag em inglês, que no lugar de 

realizar o truncamento do nome base (Villalva, 1994) no qual se encaixa, forma uma 

espécie de composição nome+nome: 

 

(40) Nem estou nessa discussão mas tive vergonha alheia de 

você sendo samefag, criançafag. [T11_R48] 
Composições com o nome 

fag 
(41) Além disso, mesmo se eu fosse samefag, o que se admite 

somente por hipótese, não existe regra nenhuma que impeça 

um anão de samefaggotear. [T11_R62] 

 

 A presença deste tipo de derivação já havia sido demonstrada por Fontanella 

(2010, p. 10), que, embora não a tenha analisado com um enfoque linguístico, foi 

importante uma vez que apontou para a sua importância no meio da comunidade de 

prática desta cibercultura. Em concordância com o autor, o uso de fag está relacionado à 

própria hierarquização dos interactantes do fórum, com efeitos discursivos que serão 

discutidos mais à frente nesta pesquisa. Num exemplo como (10), vê-se que este uso 

também pode sofrer uma derivação verbal (Alves, 2007), mesmo quando a composição é 

toda em inglês, recebendo marcas temporais do português. A derivação verbal com o uso 

de palavras do inglês como raiz também foi encontrada com os verbos como share e 

dump: 

 

(42) Pode sharear com o irmão o que tu faz para dar certo? 

[TB5_R6] 

Derivação verbal a partir de 

anglicização com share 

(43) [...] O resultado deve sair hoje, e saindo o resultado, já irei 

começar a dumpar meus jogos; tenho 109 jogos, 103 são 

NTSC e 6 são PAL. [TB2_R6] 
Derivação verbal a partir de 

anglicização com dump 
(44) [...] mas como eu já havia dumpado todos os meus jogos 

de Wii, não teve jeito. [...] [TB2_R7] 
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 Diferentemente dos exemplos (4) e (11), os exemplos listados acima foram 

encontrados em fios de discussão cuja temática abordada envolve jogos de computador. 

Este facto vai de encontro ao trabalho sobre a presença de neologismos com influências 

do inglês na cibercultura gamer brasileira de Paredes, Ferreira & Gomes (2016), que 

descreveram o fenômeno apontado como altamente produtivo em PB, uma vez que as 

palavras-base inglesas "são rapidamente assimiladas pelos jogadores assim como o seu 

significado" (Paredes, Ferreira & Gomes, 2016, p. 194). Para além disto, verificou-se que, 

embora não façam parte do mesmo universo temático, tanto os exemplos (4) e (11) quanto 

os outros apresentados acima ocorrem sem que haja alguma alteração na ordem de 

palavras ou na seleção dos SPreps em português. Contudo, isto não é verdade para todas 

as ocorrências localizadas. 

 Foram encontradas ocorrências nas quais a anglicização não ocorreu a partir de 

bases lexicais da língua inglesa, mas por meio da influência na ordem de palavras das 

frases, como na posição dos complementos, no uso das preposições e em traduções 

literais, como se pode ver em: 

 

(45) GAME DEV / DESENVOLVIMENTO DE JOGOS FIO 

[...] [TB1_OP] 

Influência: “Game dev 

thread” 

(46) Anão churrasqueiro reportando dentro, se é que esse fio é o 

que mencionaram ontem [...] [TB1_R7] 

Influência: “Reporting 

in” 

(47) [...] Apesar da história ser meio bobinha, é realmente uma obra 

de arte que deve ser apreciada por todos os animesamigos [...] 

[TB4_R4] 

Influência: “Anime 

friends” 

(48) [...] >literatura brasileira contemporânea numa casca de noz. 

[TB10_R4] 

Influência: “in a 

nutshell” 

 

 No exemplo (45), nota-se que o locutor faz uso das duas versões, primeiro em 

inglês e em seguida em português, para querer dizer game dev thread, mantendo o nome 

“fio” à direita de seu complemento. A preferência pela ordem de palavras invertida ocorre 

também em (47), no qual “animes”, que qualifica “amigos”, traduz a expressão inglesa 

anime friends para se referir aos aficionados pelos desenhos japoneses. Outra tradução 

literal ocorre em (48), em que “numa casca de noz” traduz in a nutshell. Em relação às 
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traduções literais no que diz respeito aos verbos, o que se verifica é que acarretam na 

realização de preposições não naturais ao português, como pode ser visto no exemplo 

(46), no qual “reportando dentro” traz reporting in do inglês. 

Em suma, é possível dizer que estas ocorrências de Code-switching intrasegmentais 

encontradas parecem estar relacionadas a outras ciberculturas como a gamer e a geek. No 

entanto, como visto em secções anteriores, outras instâncias dos imageboards tal como 

nas formas de tratamento e na representação dos atores sociais do grupo de pertença, o 

Code-switching também foi bastante produtivo, o que aponta para um uso para fora das 

temáticas associadas a computadores e ambientes online em geral. Um facto que colabora 

para esta afirmação está no uso de Code-switching nas manifestações de Othering 

presentes no corpus, assunto que será o foco da secção a seguir. 

 

3.4.2. A presença de Alterização (Othering) 

Uma das estratégias utilizadas por grupos de pertença para a manutenção de sua 

hegemonia e para o exercício de poder ideológico é a representação positiva dos atores 

sociais integrantes e a representação negativa do Outro, em discursos de persuasão que 

apontam para atitudes e comportamentos potencialmente agressivos face àqueles que são 

considerados antagonistas, tipicamente os grupos minoritários (Van Dijk, 1984, p. 4). A 

representação de si a partir de características consideradas negativas no Outro constitui 

um processo de criação identitária chamado de Alterização (Othering) (Schneider, 2004), 

no qual as práticas discursivas, materializadas por meio de uma gramática pautada no 

contraste e no conflito (Baumann & Gingrich, 2004), podem realizar marcadores 

linguísticos em diferentes níveis do texto, como, por exemplo, na escolha linguística de 

SNs para os diferentes papeis temáticos das frases e a manifestação de topoi (Wodak, 

2001, p. 73), que podem compreender características relevantes à síntese de autoria, uma 

vez que focalizam as ideologias (Van Dijk, 2018) mais pungentes do grupo de pertença 

(in-group). 

No que diz respeito às estratégias de Othering presentes no imageboard analisado 

e que são relevantes para uma síntese do grupo, destacam-se as representações da mulher 

e dos negros, sobretudo nas escolhas dos nomes pejorativos, que aliados a outros 

elementos como os adjetivos de valor negativo e os deíticos pessoais posicionam estes 

grupos axiologicamente como antagônicos ao in-group. No quadro a seguir encontram-
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se os SNs utilizados para a referenciação destes grupos: 

 

QUADRO 6 - SNs para a representação das mulheres e dos negros no imageboard 

Out-group Ocorrências 

Mulheres uma mãe solteira, as mães solteiras, msol, 

vadia maluca, pitanga, depósitos, a depósito 

descolada, fêmeas, diabolher, merdalher 

Negros  pedaços de carne ambulantes, precto, esses 

macacos, jovens negros suburbanos, animais 

humanos 

 

 A série de nomes encontrada aponta efetivamente para a materialização da 

identidade masculina excludente e opressora descrita por Salter (2018, p. 256) e Ging 

(2019, p. 639) para os fóruns anônimos na medida em que as ocorrências coisificam a 

mulher de forma misógina, reduzindo-a a um papel de total submissão e objetificação 

sexual. Para a manutenção deste topos recorrem, por exemplo, a SNs importados do 

inglês, como é o caso de "a vadia maluca" (crazy bitch) e "a depósito" (dumpster) e "as 

mães solteiras", também materializado como "msol", tradução adaptada do acrónimo 

MILF (Mom I'd Like To Fuck). Estes SNs revelam uma interdiscursividade que organiza 

e legitima a organização ideológica do grupo, fundamental para a sedimentação de suas 

práticas sociais (Van Dijk, 2006, p. 117), resgatando discursos de ódio produzidos em 

outros imageboards internacionais, tal como o 4chan. No entanto, embora o Code-

switching esteja presente aqui novamente, não impede a emergência de novas 

materializações específicas do português. Assim como discutido na secção acerca dos 

mecanismos morfológicos utilizados pelos channers, a classificação axiológica do grupo 

“mulher” materializa-se também por meio de sufixos adicionados a nomes de valor 

negativo, tal como encontramos nos exemplos “diabolher” e “merdalher”. 

O único contexto que aponta para uma diferenciação no que tange a referenciação 

às mulheres ocorreu com o nome "pitanga", que se refere às companheiras dos channers. 

Neste caso há uma tentativa de colocá-las num patamar menos pejorativo que outras 

mulheres, mas ainda assim objetificado: 
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(49) Quero muito arrumar uma pitanga , tentar ter uma vida 

normal [...] [T7_R14] 

Pitanga = 

namorada/ficante 

 

 Assim como pode ser visto no exemplo, o nome "pitanga" aparece associado a 

valores positivos, tais como o de "ter uma vida normal", isto é, estar num relacionamento. 

Não foram encontradas no corpus ocorrências com os nomes "namorada", "esposa", 

"amante", "ficante", "companheira" ou "mina". A questão da objetificação, no entanto, 

não se restringe às mulheres, mas afeta ainda mais pejorativamente os negros. 

 Os negros são referenciados de forma coisificada e animalizada, por meio de topoi 

de sobrecarga (Wodak, 2001, p. 73), tal como nas ocorrências como "pedaços de carne" 

e "animais humanos". Este uso, no entanto, não parece estar restrito apenas a locutores 

brancos, como pode ser visto no exemplo: 

 

(50) Eu me sinto trancado com esses macacos , estou perdendo 

minha sanidade. [T4_R9] 

Manifestação de topos de 

sobrecarga 

 

Neste exemplo, o locutor se refere à própria família com o nome "macacos", 

distanciando-se por meio do uso do deítico. Isto vai de encontro novamente ao que diz 

Ruocco (2020, p. 27) sobre a importância de se ter em mente que o uso de determinados 

nomes faz parte de uma cultura cultivada nesses imageboards, que nem sempre condiz 

com a realidade esperada. Assim, ao se fazer suposições acerca do perfil sociolinguístico 

destes usuários, é preciso prestar uma atenção redobrada à reprodução das ideologias da 

cibercultura, mesmo por parte da própria minoria que ainda assim pode frequentar estes 

espaços. 

A partir dos apontamentos sobre os fenômenos de Othering, levando em conta o 

que já foi dito em relação ao in-group e o seu funcionamento linguístico, no capítulo a 

seguir discutiremos modelos para a síntese de autoria utilizando os marcadores 

encontrados, de modo a traduzir estes dados em aplicações de possíveis treinamentos. 
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Capítulo 4 – Aplicação da síntese de autoria a imageboards em 

PB  

 

No Capítulo 3, expusemos potenciais recursos para a síntese de autoria forense dos 

integrantes do imageboard brasileiro, a partir de ocorrências coletadas de performances 

linguísticas de múltiplos autores em diferentes categorias (boards) do fórum, com base 

na proposta metodológica de Grant & MacLeod (2018), que prevê quatro categorias de 

análise: o histórico sociolinguístico dos participantes, as características físicas, o contexto 

da interação e a integração da CoP. Neste capítulo, discutiremos as restrições destes 

recursos de modo a apontar para uma proposta de aplicação da síntese de autoria forense 

aos imageboards em português brasileiro (PB). 

 

4.1. A elaboração de um formulário específico para se assumir uma 

persona linguística em imageboards 

A partir dos dados do corpus de publicações provenientes de diferentes fios (threads) 

e categorias (boards), foi possível extrair aspectos e características específicos e inerentes 

a este tipo de fórum anônimo, os quais requerem um outro modelo de formulário, 

alternativo ao Linguistic Persona Pro-forma proposto por MacLeod & Grant (2017, p. 

159), para que seja possível colaborar de forma mais efetiva para uma melhor 

performance linguística em investigações infiltradas. Isto se dá, por um lado, porque o 

gênero textual fio de discussão e o seu contexto de interação são diferentes dos chat logs 

utilizados durante o programa de treinamento Pilgrim, apresentando uma sincronia de 

publicações, um processamento de leitura e até mesmo uma efemeridade do material 

linguístico diferentes, dada a velocidade com que as publicações são excluídas, a 

colectividade da sua produção, a sua maior abertura para a hipertextualidade por meio de 

hyperlinks e a maior propensão à edição do material inicialmente postado por parte dos 

usuários.  

Por outro lado, embora os chats utilizados pelos autores também sejam anônimos, os 

mecanismos de manutenção do anonimato no caso dos imageboards, pautados numa 

confluência de práticas alimentada e partilhada pelos membros para a integração de uma 
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comunidade, apontam para outros tipos de marcadores linguísticos, específicos por 

apresentarem um conjunto de neologismos e refletirem regras implícitas ou explícitas de 

comportamento e hierarquias de pertença, específicas se compararmos com as interações 

de 1 usuário para 1 usuário (1x1) nos casos de aliciamento (grooming) analisados por 

MacLeod & Grant (2017). Neste sentido, a elaboração de um novo Formulário da Persona 

Linguística justifica-se para os imageboards, indo de encontro às premissas de outros 

trabalhos da Análise do Discurso Mediado por Computador (CMDA) como o de 

Androutsopoulos (2007), Herring (2004, 2013) e outros, que destacam a importância de 

se analisar os diferentes espaços de rede sem agrupá-los num irreal grupo unitário, dando 

atenção às suas características próprias. Dada esta consideração, buscaremos a partir das 

características encontradas no Capítulo 3 encaixar as demandas das quatro categorias de 

recursos e restrições neste novo formulário, a começar por aquelas encontradas 

relativamente ao histórico sociolinguístico. 

Em primeiro lugar, ao analisarmos o histórico sociolinguístico dos participantes, 

apontamos na secção 3.1.1 que as formas de tratamento encontradas no corpus colaboram 

para a preservação do anonimato dos usuários do imageboard, já que não buscam como 

recursos formas nominalizadas tipicamente regionais no Brasil, tais como "mano" ou 

"mermão", além de evitarem o uso de pronomes como “tu” ou outras formas 

pronominalizadas para além de “você”. Em substituição, os participantes optam por 

utilizar outras formas como "anon" ou "anão", ou ainda “OP” para os iniciadores das 

publicações, mostrando uma restrição no que diz respeito às escolhas linguísticas para a 

assunção de autoria forense, uma vez que o polícia infiltrado recorreria apenas aos 

empréstimos e neologismos pré-estabelecidos pelo grupo, não realizando assim outras 

formas provenientes de estereótipos diageracionais ou diatópicos. Para além destes, tal 

como vimos na secção 3.1.2, a manutenção do anonimato também se dá nas abreviações, 

que são evitadas, dando lugar ao uso predominante do PB normativo aliado ao uso de 

neologismos para a substituição principalmente dos nomes. 

Com isto em mente, para a criação de um “formulário da persona linguística” nos 

moldes do que foi apresentado por MacLeod & Grant (2017, p. 159), seria necessário 

dedicar um espaço tanto às formas de tratamento quanto à hierarquia dos participantes no 

fórum, levando em consideração que o Linguistic Persona Pro-forma dos autores, embora 



81 

já apresente um quadro para as abreviações relevantes, não apresenta o detalhamento 

requerido pelo imageboard. 

Em relação às características físicas, vimos por exemplo na secção 3.2.2 que o 

entendimento da representação dos atores sociais, especialmente para o grupo de 

pertença, é importante por posicionar o participante num local de fala específico da 

comunidade de prática (CoP), o qual refletirá em suas possíveis características pessoais, 

especialmente no que diz respeito ao quão integrado o indivíduo se vê face aos padrões 

da sociedade, seja no âmbito da aparência, seja em seus comportamentos sociais. Neste 

sentido, sabendo que o novo formulário apresentaria uma hieraquia detalhada do grupo 

de pertença, um espaço para os valores associados a este atores sociais da interação 

serviria como ponto de partida e até mesmo como forma de memorização mais facilitada 

aos investigadores infiltrados. 

Já no que diz respeito ao contexto da interação, vimos na secção 3.3 que este tipo de 

fórum anônimo difere de outros espaços da rede, por não recorrer ao uso de hashtags. A 

polifonia e a hipertextualidade se dão a partir dos caracteres ">>" e ">", sendo o último 

ainda utilizado em outros contextos, como a sumarização e explicitação de frases 

interrogativas. Neste âmbito, uma proposta de representação no formulário poderia se 

materializar por meio de um quadro específico a caracteres especiais, nos quais suas 

principais funções fossem explicitadas. Para além disto, seria também necessário ter um 

espaço dedicado às suas combinações, já que por exemplo ">>" precede numerais, 

diferentemente de ">". Aspectos desta especificidade poderão estar presentes numa 

versão mais detalhada do formulário, a depender da necessidade da investigação e do 

tempo de treinamento disponível para os infiltrados. 

Finalmente, no que tange a formação e a integração da comunidade de prática (CoP) 

dos channers, exploramos nas secções 3.4.1 e 3.4.2 as diferentes manifestações de Code-

switching, as quais são refletidas também em processos de Alterização (Othering) nos 

quais as minorias sociais são o principal alvo de ataque, antagonizadas em discursos de 

ódio. Atentando-se ao facto de que estes discursos de ódio e as ideologias de grupo 

pautadas em antagonismos são materializados de forma sistemática, explicitada na 

referenciação do out-group, faz-se importante ter um espaço do formulário dedicado aos 

potenciais antagonistas, tendo em vista que já demos a devida atenção ao grupo de 
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pertença anteriormente nas outras secções. Neste espaço, específico a Alterização 

(Othering), estariam os grupos de ataque e os valores comumente associados a eles. 

Embora este tipo de espaço fosse suficiente para abarcar as condições de contraste entre 

grupo, ainda assim não seria uma secção específica ao Code-switching em si, que teria de 

ser alocada a um espaço mais detalhado, com as sufixações e outras anglicizações 

descritas em pormenores, o que estaria presente numa versão mais completada do 

formulário. 

 

4.2. Versão simplificada 

Para satisfazer as demandas apontadas na secção anterior, de modo a traduzir as 

observações que foram obtidas por meio do corpus relativamente aos imageboards, 

daremos enfoque ao que chamamos que de "Formulário para a Assunção de Persona 

Linguística em Imageboards - Variedade português brasileiro" (FAPLI-PB). O 

formulário proposto visa por em prática as quatro categorias descritas por Grant & 

MacLeod (2018) no modelo de recursos e restrições, sendo que para isso recorre a duas 

versões, uma mais simplificada, voltada para as características mais gerais e com um 

detalhamento menor, e uma versão estendida, na qual as categorias aparecem 

pormenorizadas. Tal como alertamos na secção anterior, a opção por uma ou outra versão 

tem relação direta com a intensidade, a duração e o propósito do programa de treinamento 

em que se pretende realizar uma síntese de autoria forense. Com isto, a seguir está a 

versão simplificada do formulário, seguida por explicações relativamente a cada cédula 

de inserção: 

 

FIGURA 12 - FAPLI-PB em sua versão simplificada



83 
 

Formulário para a Assunção de Persona Linguística em Imageboards - Variedade Português Brasileiro (FAPLI-PB) 

 

Imageboard:  Persona:  Alvo:  Objetivo:  

 

Alterização Vocabulário 

Grupo de pertença Antagonistas (i) Neologismos 

Ator Valor Posição Ator Valor Posição Ocorrência Variantes Significado 

         

         

         

         

         

         

Estrutura (ii) Alternância de código 

Formas de tratamento Abreviações Base  

Ocorrência Variantes Ocorrência Variantes Regra geral 

     

    

    

    

    

Caracteres especiais Controle do tópico Ocorrências Variantes Significado 

Ocorrência Função Aberturas Fechamentos    

       

       

       

       

       

       

       



84 
 

 

Na versão simplificada, optamos por evidenciar o nome do imageboard em que a 

assunção decorrerá, a persona linguística a ser simulada, a depender do tipo de 

investigação realizada, o "alvo", i.e., os atores sociais específicos do grupo de pertença 

com quem a interação pretende se realizar, além do objetivo da assunção, que poderá ser 

preenchido ou não a depender do nível de sigilo do processo de investigação. A seguir, 

dividimos as características básicas do imageboard em três frentes: (i) Alterização, (ii) 

Vocabulário e (iii) Estrutura.  

No caso (i) Alterização, que se refere aos fenômenos de Othering localizados no 

corpus, separamos o grupo de pertença do out-group, evidenciando a presença de 

antagonismos. Para cada caso, propusemos três secções: Ator, Valor e Posição. Na coluna 

Ator, visamos atender às diferentes referenciações encontradas relativamente aos usuários 

integrados à comunidade de prática, e, sabendo que o fórum apresenta uma hierarquia de 

aceitabilidade, na categoria Valor, o objetivo é apontar quais os adjetivos, locuções e 

nomes que estão associados a estes atores, de forma simplificada. Com isto, na coluna 

Posição, pode-se apontar por exemplo se estes atores estão no topo ou mais abaixo da 

hierarquia, facto que pode ser evidenciado por meio de identificação numérica, ou ainda 

por caracteres "+" ou "-" para o caso do grupo de pertença. Para os antagonistas, uma vez 

que a posição seria sempre "-", a classificação numérica parece ser mais adequada. 

Para a categoria (ii) Vocabulário, focamos nas inovações linguísticas inerentes a 

este ciberespaço, dividindo-as em duas subsecções: Neologismos e Alternância de 

código. Sabendo que os usuários recorrem à criação lexical para estabelecer uma rede de 

conhecimentos necessária à integração do grupo de pertença, criamos a subsecção 

Neologismos para os casos em que as inovações são em português. Neste caso, separamos 

as ocorrências encontradas, um espaço para as outras variantes possíveis e um espaço 

para o significado equivalente em PB formal. Já relativamente às inovações que ocorrem 

por meio de estratégias de Code-switching, estabelecemos uma subsecção nomeada 

Alternância de código, na qual há uma cédula para a "base", ou seja, a língua estrangeira 

(L2) influenciadora. Subsequentemente, inserimos um espaço para as regras gerais desta 

alternância, por exemplo, se ocorre por meio de derivação, truncamento, tradução direta 

ou ainda por meio de traduções distorcidas e descontextualizadas. A partir das regras 
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gerais, pode-se apresentar exemplos de ocorrências localizadas, suas possíveis variantes 

e o seu significado equivalente em PB. Nesta versão simplificada, a secção Vocabulário 

recebeu maior destaque por conta da natureza deste ambiente online, diferente de outros 

espaços da rede. Embora também façam parte da Estrutura, merecem maior evidência por 

serem cruciais à integração, já que sem as inovações, os investigadores infiltrados não 

conseguiriam nem mesmo compreender as publicações. 

Por fim, na categoria (iii) Estrutura, adicionamos as subsecções: Formas de 

tratamento, Abreviações, Caracteres especiais e Controlo do tópico. Para as formas de 

tratamento, visamos atender não só às pronominalizadas, mas também às nominais, seja 

elas em relação aos alocutários iniciadores dos fios, os “OPs”, ou ainda os outros usuários, 

os "anons". Além da coluna para as ocorrências, destacamos as variantes, já que, por 

exemplo, os participantes podem ser referidos como "anons" ou "anões". As colunas 

"ocorrência" e "variantes" também estão presentes na subsecção Abreviações, na qual 

podem ser incluídas as abreviaturas e os acrónimos, bem como as suas diferentes 

variações. Já na subsecção Caracteres especiais, no lugar de "variantes", optamos por 

"função". Neste caso, as ocorrências de caracteres especiais como “>>” ou “>” podem ser 

explicadas de acordo com a função a que atendem, sendo que podem ser inseridas ainda 

de acordo com as suas combinações, por exemplo: “>” + [número], “>” + [nome], etc. 

Em último lugar, acrescentamos o espaço Controlo de tópico, tal como na versão de 

MacLeod & Grant (2017, p. 159), para evidenciar possíveis aberturas ou fechamento de 

tópico recorrentes, tal como os vocativos para a abertura, encontrados nesta pesquisa. 

A versão simplificada do FAPLI-PB difere do Linguistic Persona Pro-forma no 

que diz respeito às anotações pragmáticas, relativamente aos atos de fala, às respostas aos 

tópicos e aos comprimentos de frase. Na secção seguinte, na qual discutiremos uma 

versão mais estendida do formulário, discutiremos estas questões.  

 

1.1. 4.3. Versão estendida 

A versão estendida, intitulada "Extensão ao Formulário para a Assunção de 

Persona Linguística em Imageboards - Variedade português brasileiro" (E-PABLI-PB), 

visa trazer as outras categorias apresentadas no Linguistic Persona Pro-forma de 

MacLeod & Grant (2017, p. 159), nomeadamente as anotações pragmáticas, as interações 
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de acordo com o tipo de tópico e os comprimentos de frase. Nesta versão, estas categorias 

foram adaptadas para atender às necessidades específicas dos imageboards, sendo que 

não se trata de uma substituição à versão simplificada, mas sim de uma continuação. Na 

figura a seguir encontra-se esta extensão, seguida por explicações relativamente a cada 

secção: 

 

FIGURA 13 - Formulário em sua versão estendida (E-PAPLI-PB) 
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Extensão ao Formulário para a Assunção de Persona Linguística em Imageboards - Variedade Português Brasileiro (E-FAPLI-PB) 

 

Anotações pragmáticas Tópicos com 

maior 

responsividade 

Mídia Tópicos 

rejeitados 

Mídia Tópicos 

proibidos 

Mídia 

Atos assertivos       

 

Atos diretivos 

 

Atos compromissivos 

       

Atos expressivos 

 

Atos declarativos 

 

       

Comprimento médio das postagens 

Iniciadoras 

 

Respostas 

 



88 
 

 

 Assim como no Linguistic Persona Pro-forma, trouxemos para o formulário um 

espaço para anotações relativamente aos atos de fala e as suas materializações mais 

comuns, com a diferença que, no caso do E-PAPLI-PB, houve a substituição das 

interrogativas pelos atos declarativos. Consideramos que os atos declarativos são 

importantes no caso dos imageboards, uma vez que são fóruns com a presença de 

moderadores anônimos, que têm o poder para mudar o estado de coisas e 

consequentemente ditar regras e alterar as categorias (boards). No Pro-forma, as 

interrogativas foram focalizadas por serem importantes para a investigação em causa, que 

foram os aliciadores (groomers) e as suas estratégias linguísticas. Para os imageboards, 

embora sejam importantes, decidimos por retirá-las, já que a secção subsequente, sobre 

os tópicos, poderá suprir esta temática por evidenciar por exemplo o que é que causa 

maior interação e o que é evitado. 

Divididas em diferentes quadros, as secções sobre os tópicos alargam a categoria 

Controlo de tópico da versão simplificada, desta vez apontando para os tópicos com maior 

ou menor interação. Com a primeira divisão, a dos tópicos com maior responsividade, 

espera-se que o investigador aponte para os tópicos que funcionam melhor no que diz 

respeito à interação com outros participantes, sendo que com a coluna Mídia, este 

investigador poderá também destacar que tipo de imagens, vídeos ou memes funcionam 

melhor com qual tipo de texto escrito, tendo em consideração a natureza multimodal 

destes fóruns. Para além dos tópicos com maior interação, criamos um espaço para os 

tópicos rejeitados, aos quais os usuários demonstram hostilidade, além de um espaço para 

os tópicos proibidos, isto é, aqueles que são rechaçados pela moderação do fórum ou 

ainda aqueles que geram desconfiança por parte dos usuários. Em ambos os casos 

adicionamos a coluna de mídias, para que novamente a multimodalidade seja explorada 

com maior detalhamento. 

Em suma, com as duas versões do formulário temos tanto as categorias propostas 

pelo Pro-Forma, quanto outras categorias específicas para os imageboards, de modo a 

aplicar as observações obtidas a partir do corpus desta pesquisa. Assim, é possível traduzir 

na prática as especificidades deste tipo de fórum anônimo, permitindo aos outros 

profissionais das Ciências Forenses uma base mais concreta no que diz respeito à 
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linguagem utilizada neste contexto. Com isto, partiremos para algumas considerações 

finais, concluindo a discussão e problematizando o percurso desta pesquisa de modo a 

apontar para as suas limitações, bem como aberturas para trabalhos futuros. 
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Considerações Finais 

 

A presente investigação analisou os fóruns do tipo imageboard, com destaque para 

um estudo de caso em português brasileiro, dando atenção ao gênero emergente fio de 

discussão (thread). O estudo teve por objetivo identificar marcadores linguísticos 

persistentes, numa tarefa de análise de autoria forense para que seja possível a realização 

da síntese de autoria do grupo de pertença. Com a síntese, a pesquisa visou colaborar para 

as investigações infiltradas de cibercrimes relacionados aos imageboards, levando em 

consideração três questões norteadoras: (1) O que distingue linguisticamente os 

imageboards de outros ciberespaços?, (2) Como assumir uma identidade linguística nos 

imageboards?, (3) Como traduzir a síntese para outros profissionais das investigações 

infiltradas?. 

Para responder a estas perguntas, na secção 1.1, descrevemos tanto a tarefa 

pericial de análise de autoria forense quanto a síntese de autoria forense, pautando a 

assunção de personas linguísticas no modelo de recursos e restrições proposto por Grant 

& MacLeod (2018), o qual é baseado no conceito de performance linguística, realizada a 

partir de recursos identitários estáveis e recursos identitários dinâmicos. Vimos que estes 

recursos são agrupados em quatro categorias: o histórico sociolinguístico, as 

características físicas, o contexto da interação e a participação em comunidades de 

prática. Esta premissa nos mostrou que uma performance linguística varia não só de 

contexto para contexto, como pode apresentar diferenças a depender do alocutário com 

quem um indivíduo interage e a depender da plataforma em que a interação ocorre. Com 

isto, passamos a discutir os imageboards na secção 1.2, já que este ambiente online 

poderia apresentar características próprias que influenciaram na performance dos 

locutores. 

Na secção 1.2, exploramos o universo dos imageboards, diferenciando-os por 

exemplo das redes sociais e mostrando que são ambientes nos quais há uma cultura 

própria, denominada channer, a partir da qual os usuários estabelecem um parâmetro de 

integração ao grupo de pertença. Com isto, vimos que há imageboards que transitam entre 

a indexação e a Deep(er) Web, sendo que independentemente do caso, vão apresentar uma 
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efemeridade informacional elevada, com fios de discussão que podem desaparecer 

rapidamente. 

Em relação aos fios de discussão, ainda no Capítulo 1, verificamos que são textos 

altamente colaborativos, pautados na hipertextualidade, com uma estrutura na qual os 

estímulos para interação ocorrem desordenadamente, ocasionando conversas 

descontínuas. Para além disto, vimos também que são um tipo de fórum que encoraja o 

desenvolvimento de personas digitais e a criação de um ambiente hostil para a interação. 

Com base nesta análise, partimos para um panorama das investigações criminais sobre 

esta temática no Brasil, explicitando a relevância do tema e apontando para o nosso estudo 

de caso. 

No Capítulo 2, apresentamos o corpus utilizado para a análise, composto por 20 

fios de discussão, descrevendo a forma como os dados foram obtidos, armazenados e 

tratados. Neste capítulo, expusemos as categorias (boards) utilizadas, sendo elas /b/, /pol/, 

/escoria/, /lit/, /an/ e /esp/. Discutimos a abordagem metodológica, salientando a 

importância de se localizar um modus operandi que, por um lado, facilite a assunção de 

uma identidade linguística e que, por outro lado, dê espaço para que o investigador 

infiltrado possa se expressar sem haver o vazamento identitário. Os imageboards são 

fóruns em que as inovações relativamente ao uso da linguagem ocorrem de muitas formas, 

o que faz com que, mais do que a quantidade específica de ocorrências, seja necessário 

um entendimento do modo como estas inovações acontecem. Por fim, apontamos para a 

aplicação da síntese de autoria forense durante o programa de treinamento realizado na 

Inglaterra, descrita por Grant & MacLeod (2020a), dando ênfase ao formulário para a 

síntese de persona linguística empregado e às categorias de análise exploradas até a 

consolidação do modelo de recursos e restrições. Com base no modelo, partimos então 

para a análise no Capítulo 3. 

Os recursos encontrados no corpus foram expostos no Capítulo 3 e foram 

classificados nas categorias: histórico sociolinguístico, características físicas, contexto da 

interação e integração da CoP. Foram novamente discutidos no Capítulo 4, porém de 

modo a apontar para as suas restrições. Tendo em consideração estes dois capítulos, em 

suma, cabe destacar que: 
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(i) Histórico sociolinguístico: Há estratégias linguísticas como o uso de 

empréstimos do inglês e o uso da gramática normativa para que os usuários não utilizem 

variedades regionais e assim realizem melhor a sua manutenção do anonimato. No 

entanto, relativamente ao uso dos pronomes, localizamos o uso maioritário de "você" com 

a sua concordância verbal materializada, com a exceção da posição de complemento, 

realizada por "te", o que tipicamente ocorre em algumas variedades do PB. O 

detalhamento da análise, no entanto, foi inconclusivo para se delimitar a variedade do PB 

mais utilizada. Tampouco foi possível depreender as escolhas linguísticas no âmbito 

geracional, o que pode ser foco de futuras investigações. 

(ii) Características físicas: São recursos que se traduzem diretamente na 

representação dos atores sociais, seja do grupo do pertença, seja do out-group. Os 

usuários estabelecem uma hierarquia de aceitabilidade, na qual a figura do macho alfa-

beta é vista como a mais aceite. Os usuários também recorrem às características físicas 

para alterizar as minorias, principalmente as mulheres e os negros. Não foi possível, no 

entanto, verificar todas as possibilidades de uso para cada nome utilizado na referenciação 

ou ainda o valor associado a cada grupo, sendo necessário um número maior de dados e 

uma abordagem mais detalhada caso a caso, que pode futuramente ser desenvolvida. 

(iii) Contexto da interação: A sumarização, a polifonia e a hipertextualidade se 

dão por meio de caracteres específicos, como “>>” e “>”, diferentemente de outras redes. 

A interação com usuários específicos depende do conhecimento da identificação 

numérica das publicações, quando a resposta ao estímulo não é direcionada à publicação 

iniciadora. É preciso ainda realizar uma análise comparativa entre diferentes imageboards 

para que se estabeleça um maior entendimento sobre o uso dos caracteres e para se aferir 

as ferramentas disponibilizadas por cada um dos fóruns, uma vez que podem apresentar 

diferenças. Isto configura um outro campo de estudo, até mesmo se posteriormente se 

queira comparar os fóruns com outras redes de forma mais precisa. 

(iv) Integração da CoP: O Code-switching acontece acentuadamente, 

maioritariamente por meio de materializações intrasegmentalizadas e por acrónimos. A 

língua base para a realização de Code-switching é o inglês e a sua influência incide 

também sobre as categorias anteriores. Para se catalogar estas ocorrências num tipo de 
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dicionário, entretanto, será necessário um número maior de dados e um estudo com 

múltiplos fóruns, sendo um vasto campo ainda por explorar. 

A partir das análises dos capítulos 3 e 4, mostramos de diferentes formas como os 

imageboards diferem linguisticamente de outros ciberespaços, respondendo à primeira 

pergunta norteadora desta investigação. No entanto, uma limitação desta pesquisa se deu 

no facto de se tratar de um caso específico, sendo necessária ainda uma análise entre 

imageboards. As análisem mostraram ainda quais os recursos que precisam ser 

dominados pelos investigadores infiltrados para a performance de personas linguísticas 

durante as interações, sendo que a elaboração do Formulário para Persona Linguística em 

Imageboards foi importante para responder à segunda pergunta norteadora, relativamente 

à assunção. O capítulo 4 também resultou na resposta à terceira questão, uma vez que 

propôs uma versão simplificada do formulário e problematizou as explicações acerca da 

síntese inclusivamente para os investigadores infiltrados cujo objeto de estudo e enfoque 

de trabalho não é a Linguística. 

Para concluir, é possível dizer que, embora exista ainda muito a ser explorado 

relativamente ao uso da linguagem nos fóruns anônimos, as perguntas propostas na 

Introdução desta pesquisa puderam ser respondidas no âmbito do imageboard analisado, 

ainda que de forma holística, introduzindo esta temática aos estudos de análise de autoria 

forense em português. Dada a escassez de estudos com uma abordagem pautada no 

conceito de performatividade linguística em Linguística Forense, justifca-se partir de uma 

visão mais geral acerca das estratégias linguísticas nos imageboards, que são ainda pouco 

analisados, sendo que, embora a pesquisa possa ter como limitação o detalhamento 

profundo de cada um dos marcadores, funciona como um ponto de partida norteador. 

Espera-se que futuros trabalhos possam desenvolver mais especializadamente cada 

marcador encontrado, bem como o desenvolvimento de uma tipologia de marcadores para 

cara uma das categorias do modelo de recursos e restrições, tendo em consideração um 

número ainda maior de publicações e uma abordagem comparativa entre diferentes 

fóruns. Por sim, esperamos também que esta pesquisa seja fonte de inspiração até mesmo 

para trabalhos sobre outros tipos de fóruns, o que pode trazer novas perspectivas acerca 

da manuteção do anonimato, e sobre outras variedades do português, para que assim se 

tenha uma visão mais global sobre a linguagem nesta parte da rede.  
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