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Passava das 22 horas e o clima era 
soturno como o de um hotel sem hós
pedes. No gabinete 254, quem espe
rava a reportagem do programa de 
humor Pânico na Band era o deputado 
federal Marco Feliciano (PSC-SP), 
pastor evangélico com histórico de 
declarações homofóbicas e racistas 
que assumiu, sob vaias, a presidência 
da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias. Câmera e microfone liga
dos, Sabrina Sato fez perguntas sérias 
e outras escrachadas, ao estilo do pro
grama. Questionou o deputado sobre 
sua posição em relação aos gays, per
guntou se ele se considera metrossexu-
al, pela vaidade assumida, e por aí foi. 

Na página do portal UOL que pu
blicou o vídeo da entrevista, 108 co
mentários, em sua maioria raivosos, 
atingiram tanto a apresentadora quan
to o pastor. "São dois idiotas que vão 
acabar virando amigos." "A ex-BBB 
que saiu pelada e um ladrão de senti
mentos. Isso é o Brasil." "Colocaram 
uma porta para entrevistar o cara." 
"Querem implantar uma ditadura gay 
em todo o país." "Essas minorias são 
funcionários de uma ideologia mal
dita." No YouTube, os diversos vídeos 
que reproduziram a entrevista eram 

acompanhados de comentários ainda 
mais inflamados e preconceituosos. 

Desde que part icipou do Big 
BrotherBrasil, em 2003, Sabrina con
quistou uma multidão de fãs nas redes 
sociais. No final de abril, quase 6 mi
lhões de pessoas seguiam seus passos 
no Twitter. Outros tantos a acompa
nhavam no Facebook e no Instagram, 
a ponto de uma sequência de fotos 
postada numa quinta-feira de abril 
gerar 46 000 likes em poucas horas. 

MAS NEM SÓ DE LIKES vive o perfil de 

Sabrina Sato, 31 anos, nas redes. Há 
também muitas ofensas e grosserias. 
"Tem gente que usa hashtag sem nem 
saber do que está falando. Sou contra 
você criticar à toa. Não perco meu tem
po respondendo a isso", diz Sabrina, 
que gerencia pessoalmente suas 
contas e tem como determinação não 
discutir com quem a ofende. "Deixo 
que os próprios seguidores reclamem 
de quem faz comentários pesados, 
não entro na briga. Só apago quando 
ofendem quem está comigo nas fotos." 

O deputado Marco Feliciano 
também ostenta números super
lativos na internet. Entre os dias 
13 e 21 de março, período que inclui 

sua primeira semana como presiden
te da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, seu nome esteve presente 
em 81406 tuites, alcançando mais de 
310 milhões de pessoas. Os números 
são de um levantamento feito para 
INFO pela agência A2 Comunicação, 
em parceria com a empresa de aná
lise de redes sociais Scup, e mos
t ram que 667 posts continham 
ameaças, palavrões e ofensas, prin
cipalmente contra os homossexuais. 

A apresentadora de TV e o po
lêmico deputado ilustram um com
portamento que começa a se gene
ralizar na internet. "Nunca existiu 
tanto bullying como hoje", afirma 
Maria Tereza Maldonado, psicote
rapeuta e autora do livro Bullyinge 
Cyberbullying - 0 Que Fazemos com 
o Que Fazem Conosco? "Nas úl t imas 
décadas, saímos de um modelo de 
educação autoritário para outro per
missivo demais, com um forte clima 
de impunidade", diz Maria Tereza. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Segundo ela, o acesso rápido e 
onipresente à web favorece a publica
ção de opiniões sem reflexão, que não 
levam em conta os riscos de ofender. 

Nos grandes portais, boa parte das 
notícias publicadas é imediatamente 
respondida com opiniões preconcei
tuosas que muitas vezes não têm ne
nhuma relação com o tema da reporta
gem. O cenário é ainda pior nas redes 
sociais, com seu constante estímulo a 
opinar sobre tudo, a qualquer momen
to, sem uma análise racional sobre os 
assuntos comentados. "Nos últimos 
anos, com o aumento da audiência e 
do número de comentários, há certa 
exaltação. O nível das discussões tem 
piorado. As pessoas usam um tom aci
ma do necessário para chamar a aten
ção", afirma Rodrigo Flores, diretor 
de conteúdo do portal UOL, o maior 
em audiência da internet brasileira. 

Vivemos um momento de ple
na agressividade? Por que, afinal, 
há tanto ódio gratuito na internet? 
O comportamento que leva uma 
pessoa a humilhar em troca de des
taque social já foi estudado muito 
tempo antes da invasão dos haters, 
como são chamados os usuários de 
fóruns e redes sociais que começam 
discussões inflamadas e ofensivas. 

Nos anos 1960, o psicólogo ame
ricano Lawrence Kohlberg desen
volveu uma teoria baseada em níveis 
de desenvolvimento moral. Sua in
tenção era avaliar o comportamen
to humano com base na análise dos 
fatores que levam uma pessoa a de
cidir por fazer algo certo ou errado. 

Em suas pesquisas, Kohlberg re
conheceu seis estágios de comporta
mento em uma escala que vai do ins
tinto mais básico, quando as pessoas 
só deixam de fazer algo errado por 
medo de uma possível punição, até o 

mais avançado, com indivíduos que 
tomam a decisão certa por acreditar no 
bem comum da sociedade e na ética. 

"Boa parte das pessoas, quando 
conectadas, se comporta como se es
tivesse nos dois níveis mais básicos", 
diz Luciene Tognetta, doutora em 
psicologia e integrante do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação 
Moral da Unicamp/Unesp. "Os que 
ofendem podem ser pessoas normais 
na vida real, que seguem as regras 
por medo da punição. Mas na inter
net, por não haver castigo, essa mes
ma pessoa passa a agir por impulso." 

A DIFERENÇA do comportamento onli
ne para o modo de agir na vida real fica 
mais clara nos casos em que os comen
tários ácidos viram ameaça. Veja o caso 
do jornalista esportivo Juca Kfouri, 63 
anos, colunista da Folha de S.Paulo, au
tor de um blog no UOL e comentarista 
da ESPN e da rádio CBN. "Um cara dis
se no blog que me observava passeando 
com minha neta pelas ruas do bairro e 
que um dia iria me cobrir de porrada", 
diz Kfouri. "Por mais que esteja acostu
mado com as críticas e as ameaças, esse 
tipo de covardia é um problema. Ficava 
assustado sempre que via alguém 
atravessando a rua na minha direção." 

Juca Kfouri chegou a gastar qua
tro horas por dia na moderação dos 
comentários em seu blog, até decidir 
pela obrigatoriedade de cadastro para 
quem quer deixar opiniões, mesmo sa
bendo que isso geraria diminuição no 
número de visitantes e na audiência. 
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berar a área de comentários só para os 
assinantes do jornal. Os demais usuá
rios podem opinar em notícias selecio
nadas pela redação e, mesmo assim, 
precisam fazer um cadastro com CPF e 
endereço, ter suas mensagens aprova
das pela moderação e obedecer o limite 
de 20 comentários por dia. O proces
so de restrição começou em junho do 
ano passado, quando a Folha de S.Paulo 
passou a exigir cadastro dos visitantes 
e viu os comentários caírem de 300 
mil ao mês para aproximadamente 25 

Nos Estados Unidos, o site do jor
nal The New York Times limitou o nú
mero de notícias que podem receber 
intervenção dos leitores. Ainda assim, 
o conteúdo escrito pelos visitantes é 
analisado por uma equipe antes da pu
blicação. O site do jornal criou um pro
grama chamado Verified Commenter, 
que "premia" os u suá r io s que se 
comportam bem com liberdade para 
postar suas opiniões sem moderação. 

Nos sites da rede britânica BBC, 
a moderação é flexível. Usuários com 
histórico de problemas podem ter seus 
comentários monitorados para análi
se antes da publicação. A BBC também 
estipula regras especiais para notícias 
publicadas em períodos próximos às 
eleições e chega a fechar os campos 
para comentários no dia da votação. 

Esse tipo de medida pode ajudar 
a acalmar os ânimos nos sites de notí
cias, mas, nas redes sociais, o bullying 
é bem mais difícil de ser controlado, 
como mostra o caso envolvendo a es
tudante Julia Gabriele, 11 anos, agre
dida publicamente nas redes sociais 
por causa de suas... sobrancelhas. 

Moradora de Cabo do Santo Agosti
nho, cidade a 35 quilômetros de Recife, 
Pernambuco, Julia virou piada no 
Facebook ao publicar fotos que deram 
origem a montagens com tesouras e pin
ças que sugeriam a Julia aparar as gros
sas sobrancelhas. "Todas as pessoas 
estão rindo de mim, pessoas da minha 
cidade, pessoas que conheço aqui na in
ternet. Estou chorando o dia inteiro por 
causa de vcs", escreveu Julia no Twitter. 

A HISTÓRIA FOI PARAR nos Trending 

Topics, lista dos assuntos mais co
mentados da rede de microblogs, e 
amplificou a brincadeira para além de 
Pernambuco. Muitos ficaram sensi
bilizados e criaram páginas de apoio a 
Julia. Mas houve quem retransmitisse 
a piada a todos os amigos. Chegou a cir
cular um boato de que Julia havia come
tido suicídio. "Vocês zombam de mim e 
depois inventam que morri. É isso que 
querem agora?", disse Julia no Twitter. 

Para lidar com uma enorme quan
tidade de casos desse tipo, o Facebook 
investe em soluções de moderação 
que vão desde tecnologia avançada 
para o reconhecimento automático 
de conteúdo até análise feita por equi
pes de profissionais especializados. 
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Para conteúdo pornográfico, por 
exemplo, a rede social conta com um 
sistema que reconhece automatica
mente e bloqueia fotos antes mesmo 
que sejam publicadas. O Facebook 
mantém ainda em sua sede, em Palo 
Alto, na Califórnia, equipes que fa
lam vários idiomas. Toda denún
cia de abuso feita por um brasileiro 
que utiliza a versão em português 
do site é analisada por uma equipe 
que fala português. Mas nem todas 
as infrações podem ser resolvidas 
apenas com o bloqueio dos posts. 
Muitas vezes, a solução passa pela 
denúncia às autoridades de cada país. 

A necessidade de comentar e 
de ter opiniões fortes sobre todos 
os assuntos pode ser resultado, de 
acordo com os psicólogos especia
lizados em cyberbullying, de um 
desequil íbr io em sua vida social. 
Como é difícil falar diretamente 
com um político ou com uma cele
bridade, a web faz o papel de ponte. 
"Na internet, a pessoa tem a ilusão 
de resolver problemas com os quais 
não consegue lidar na vida real, por 
falta de coragem ou de autoridade", 
afirma a psicóloga Luciene Tognetta. 

Reagir ao cyberbullying com res
postas no mesmo tom da ofensa ou 
com pedidos de compreensão é uma 
péssima ideia. Foi o que aprendeu na 
prática o músico Lucas Silveira, de 
29 anos, vocalista da banda Fresno. 

Silveira cuida da divulgação onli
ne do Fresno desde a época dos canais 
de bate-papo do mIRC, no início dos 

anos 2000. Seguido por quase 750 
mil usuários na sua conta pessoal no 
Twitter, ele diz que precisa se sub
meter diariamente a um exercício de 
paciência para não responder às vá
rias ofensas a seu corte de cabelo ou 
ao conteúdo romântico de suas letras. 

"Parece que as pessoas que escre
vem ofensas não pensam que vou ler 
aquilo, que do outro lado há um ser 
humano que pode não estar em um 
dia bom. É difícil segurar, mas bri
gar não vale a pena", afirma Silveira. 

A RESPOSTA AO INSULTO é, na maio
ria das vezes, o que o hater mais dese
ja. Além de chamar a atenção de uma 
pessoa famosa, a recompensa vem por 
meio do reconhecimento dos seguido
res online. Se antes o anonimato era o 
maior incentivo para a agressividade 
na internet, hoje as conexões sociais 
servem de estímulo para retroali-
mentar o comportamento agressivo. 

"O agressor usa a internet para 
dar vazão a um lado da personalida
de que não é mostrado na vida real. 
Isso se agrava quando ele encontra 
pares que pensam da mesma forma", 
afirma Luciana Ruffo, psicóloga do 
Núcleo de Pesquisas da Psicologia em 
Informática da PUC-SP. Com amigos 
incentivando o bullying e achando 
graça dos insultos, o comportamen
to agressivo ganha força. Se na sala 
de aula eram alguns colegas rindo 
dos mais fracos, na internet são mi
lhões de pessoas causando mal-estar. 

"Comen tá r io negativo tem o 
tempo todo, mas o que incomoda é 
o cara que insiste só para chamar a 
atenção. Muitas vezes ele nem é con
tra o que você diz ou faz, só quer se 
destacar, se apropriar de seu traba
lho para ganhar influência social", 
diz PC Siqueira, 27 anos, apresen-
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tador da MTV, e cujos vídeos do ca
nal Mas Poxa Vida, no YouTube, já 
foram vistos 140 milhões de vezes. 

"O hater enche o saco até você 
responder. Ele diminui seu trabalho, 
ironiza, deseja o mal, fala para você 
desistir. Se você responde a isso, ele 
atinge o objetivo", afirma PC Siqueira. 

Entre os casos extremos de 
bullying é possível encontrar até mes
mo grupos que pregam a violência 
contra minorias de forma organizada. 
"Nossa maior preocupação é o cres
cimento de grupos neonazistas que 
usam as redes sociais para disseminar 
o ódio, recrutar membros e até realizar 
treinamentos paramilitares", afirma 
Thiago Tavares Nunes de Oliveira, 
presidente da SaferNet Brasil, enti
dade que monitora e denuncia viola
ções dos direitos humanos na inter
net. Segundo Oliveira, existem mais 
de 300 células neonazistas no país. 

As análises mostram que há uma 
ligação direta entre o crescimento 
dos casos de denúncias de racismo 
na internet e as declarações de into
lerância feitas pelos deputados Jair 
Bolsonaro (PP-RJ) e Marco Feliciano. 
"Analisando o número de queixas fei
tas a cada dia, encontramos uma cor
relação entre a divulgação do discurso 
desses parlamentares e o aumento 
de casos denunciados", diz Oliveira. 

As leis brasileiras preveem 
consequências duras para aqueles 
que publicam comentár ios racis
tas ou ofensivos. Quem usa ter
mos que discriminam pessoas por 
raça, cor, etnia, origem ou religião 
pode ser processado por racismo, 
com pena de até três anos de prisão. 

Casos desse tipo são considerados 
graves para a Justiça, pois a ofensa 
não é dirigida apenas a uma pessoa, 
mas, sim, a toda uma comunidade. 

mau gosto de um processo na Justiça 
é a posição da vítima. Só quem sofre 
bullying pode definir quando a dis
cussão passa dos limites. "Entre a 
liberdade de expressão e a violação 
há uma linha tênue, mas a digni
dade humana é o que mais impor
ta", diz Christiany Pegorari Conte, 
mestre em direito da Sociedade 
da Informação e coautora do l i 
vro Crimes no Meio Ambiente Digital. 

vem conteúdo hospedado no Brasil, 
um site pode ser tirado do ar em algu
mas horas", diz Oliveira, da SaferNet. 

Ignorar as ofensas e rir dos comen
tários raivosos que se multiplicam na 
internet também pode ser uma solu
ção. "A memória da internet é curta. 
Tanto para o bem quanto para o mal, 
as coisas duram no máximo dois 
dias. O hater se ocupa em odiar vá
rias coisas e acaba esquecendo você", 
diz o músico Lucas Silveira. Sabrina 
Sato concorda que o desprezo é uma 
forma de calar os raivosos. "Não ligo 
para elogios de baixo calão. Considero 
como qualquer outro elogio e levo 
numa boa. Mando beijo, digo para 
eles me esperarem em casa", afirma 
Sabrina Sato, com uma gargalhada. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 329, p. 54-63, maio 2013.




