
A liberdade que os usuários têm de se 
comunicar, seja nas redes sociais, 

blogs ou fóruns em sites, é um dos maio
res atrativos da internet. O indivíduo se 
sente parte da discussão quando publi
ca um comentário. O problema da inte
ração se dá quando falta o respeito ao 
outro, prática por vezes salientada pelo 
anonimato e que transforma a web num 
ambiente hostil.

Hostilidade, fatos distorcidos e racismo. 
A força do grupo que pratica o troll (termo 
que faz referência às criaturas mitológicas 
para se referir a pessoas cujo comporta
mento desestabiliza grupos de debate) e 
expõe opiniões nessa linha foi o motivo 
que levou a decana Popular Science, no 
mercado há 141 anos, a abolir os comen
tários em seu site.

A decisão da publicação de tecnolo
gia, anunciada recentemente, é baseada

em estudo desenvolvido pela Universi
dade de Wisconsin. Para testar a influ
ência dos comentários, 1.183 america
nos leram uma reportagem sobre nano- 
tecnologia e cada participante ponderou 
sobre o tema. Depois, foram divididos 
em dois grupos. O primeiro leu comen
tários agressivos sobre o assunto, tais co
mo “se você não percebe os benefícios do 
uso da nanotecnologia, é um idiota”. Já 
para a outra turma foram apresentadas 
postagens com perguntas pertinentes. O 
estudo concluiu que apenas aqueles ex
postos a opiniões hostis, influenciados 
negativamente, mudaram a percepção 
inicial. A opção da revista foi a de man
ter contato com os leitores por meio de 
redes sociais e e-mails.

No Brasil, a Folha de S.Paulo é um 
dos exemplos de restrição aos comen
tários, permitindo agora o acesso ape

nas a assinantes. Antes da determina
ção, que ocorreu no início deste ano, o 
jornal contabilizava cerca de cinco mil 
posts opinativos por dia. A alegação da 
Folha para a mudança está relacionada 
à qualidade do conteúdo, já que não era 
possível monitorar a elevada quantida
de de opiniões.

A medida adotada por veículos on
line resulta em censura? Para discutir 
acerca dos benefícios e riscos que as 
opiniões podem gerar nos autores das 
notícias, nos outros leitores e até no im
pacto que podem causar na empresa

de comunicação, Meio & Mensagem 
conversou com Suzana Singer, ombu
dsman da Folha de S.Paulo; Mauro Ce- 
zar Pereira, comentarista e blogueiro da 
ESPN; o estrategista digital Jeff Paiva; 
e Luis Carlos Azenha, que aborda em 
seu blog Viomundo informações que a 
grande mídia não mostra.
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