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RESUMO 

 

 As manifestações de ódio da audiência no ambiente digital são a ponta mais evidente, 

incômoda e crescente da atual relação leitor-jornal. Esta dissertação explorou as implicações – 

quase sempre negativas, mas algumas surpreendentemente positivas – da nova associação 

provocada pelo avanço da tecnologia entre quem consome e quem produz notícias. A pesquisa 

buscou identificar as características e as consequências do embate entre mídia e público, quando 

este último abandona um papel historicamente limitado e se apropria de ferramentas digitais, 

notadamente a área de comentários online de reportagens, para contestar os veículos de 

comunicação em seus próprios espaços. A fundamentação teórica se apoiou no pensamento de 

Hobbes (2004), Arendt (1994) e Baitello (1999) para questionar a visão redutora adotada por 

muitos, incluindo a imprensa, de que o ódio é irracional e, portanto, sem propósitos. Ao 

historicizar o vínculo leitor-jornal desde o século XVII, o estudo apresentou as estratégias da 

mídia para regular a participação da audiência mantendo, na definição de Pross (1980), uma 

rígida hierarquia vertical de valores. A avaliação de 20 000 comentários na conta da Folha de 

S.Paulo na rede social Facebook constituiu a etapa prática, dividida em análise qualitativa de 

conteúdo com metodologia proposta por Bardin (1995) e, dado o volume de material, em exame 

quantitativo com o uso do software Sobek, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O 

estudo mostrou a ineficácia das barreiras criadas pela imprensa para cercear a audiência na 

internet. Constatou que jornal e jornalistas procuram desumanizar os chamados haters de modo a 

desqualificar e ignorar manifestações mais agressivas. Demonstrou também que, na verdade, os 

autores de mensagens de ódio podem ser divididos em grupos distintos em suas 

intencionalidades. Entre esses objetivos está a denegação da mídia, com críticas ácidas à sua 

credibilidade e autoridade para informar. A pesquisa atestou ainda como o ódio representa parte 

do pensamento da opinião pública e que, no caso analisado da Folha, sinalizava uma realidade 

relevante do país que não aparecia à época nas páginas do diário. A conclusão mostra que o 

vínculo leitor-jornal foi irremediavelmente alterado pela tecnologia e que a imprensa perde ao 

estigmatizar e evitar os haters, quando as evidências expostas apontam que eles, à sua maneira e 

por mais desagradáveis que sejam, ajudam a entender a sociedade que os veículos cobrem no dia 

a dia.	 

Palavras-chave: Ódio, leitor, haters, redes sociais digitais 
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ABSTRACT 

 

 Demonstrations of audience hatred in the digital environment are the most obvious, 

troublesome and growing tip of the current reader-newspaper relationship. This dissertation 

explored the implications – almost always negative but some surprisingly positive – of the new 

association between those consuming and producing news brought about by the advancement of 

technology. The research sought to identify the characteristics and consequences of the clash 

between the media and the public, when the latter abandoned a historically limited role and 

appropriated digital tools, notably the reports online area of comments, to challenge the media in 

their own spaces. The theoretical foundation rested on the thinking of Hobbes (2004), Arendt 

(1994) and Baitello (1999) to question the reductive view adopted by many, including the press, 

that hatred is irrational and therefore purposeless. In historicizing the reader-newspaper link since 

the seventeenth century, the study presented the strategies of the media to regulate the 

participation of the audience, maintaining, in the definition of Pross (1980), a rigid vertical 

hierarchy of values. The evaluation of 20 000 comments in Folha de S.Paulo's social network 

account was the practical part, divided into a qualitative content analysis with methodology 

proposed by Bardin (1995) and, given the volume of material, a quantitative use of the software 

Sobek, from Universidade Federal do Rio Grande do Sul. The study showed the inefficacy of the 

barriers created by the press to curtail the audience on the internet. It noted that newspapers and 

journalists seek to dehumanize the so-called haters in order to disqualify and ignore more 

aggressive manifestations. It also showed that, in fact, the authors of hate messages can be 

divided into distinct groups in their intentions. Among these goals is the denial of the media, with 

acid criticism of its credibility and authority to inform. The research also showed how hatred 

represents part of the thinking of public opinion and that, in Folha's analyzed case, it signaled a 

relevant reality of the country that did not appear at the time on the pages of the diary. The 

conclusion shows that the reader-newspaper link has been definitely altered by technology and 

that the press loses by stigmatizing and avoiding haters, when evidence shows that they, in their 

own way and however unpleasant, help to understand society the vehicles cover in a daily basis. 

Keywords: Hate, reader, haters, digital social networks 
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INTRODUÇÃO 
 

Não há dúvidas de que existem fenômenos que não servem para nada,  
que não se adaptam a coisa alguma; mas se eles persistem e, acima de tudo,  
generalizam-se, pode se ter quase a certeza de que são ou tornaram-se úteis.  

Émile Durkheim (2016, p. 36) 

 

 

 Na edição de 12 de dezembro de 2018, o jornal Folha de S.Paulo criticou, em editorial, 

um trecho do discurso feito por Jair Bolsonaro ao ser diplomado dias antes como novo presidente 

da República no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O diário dizia que Bolsonaro “investe, 

de forma oblíqua, contra o jornalismo profissional [...] postula que o mandatário pode se entender 

a qualquer momento com o público por meio de suas redes sociais” (FOLHA, 2018c). O eleito 

tentaria, assim, ser dispensado de “ritos como a concessão de entrevistas ou a participação de 

debates” (FOLHA, 2018c). A indignação do veículo vinha das seguintes frases na fala do 

presidente: “Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram 

uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de 

intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus 

representantes” (ANEXO I). 

 Bolsonaro pode ter sido “oblíquo” em sua mensagem, como afirma a Folha, mas seus 

apoiadores já demonstravam há tempos e com clareza que a imprensa, para eles, é um 

componente descartável1: 

Acabou a mamata, os ratos da imprensa estão desesperados. Melhor procurar um 

emprego! Kkk André Leandro 

Se eu tivesse um filho ele se forma-se em jornalista e fosse trabalhar pra esta midia podre 

eu deserdava ele, que vergonha estudar tanto para ficar destruindo o pais a troca de 

merreca !!! Wilson Forps 

Povo brasileiros nao jogue seu dinheiro na quilo que não e bom. Midia folha. D são 

Paulo ja foi desmascarada no brasil todo mentirosa esquedista nao jogue seu dinheiro no 

lixo o maior temor revista folha SP. Chama bolsonaro pois desmascara midia 

manipuladoras. Paulo Miranda  
																																																								
1 As mensagens foram extraídas da conta da Folha de S.Paulo no Facebook em 2018 e fazem parte do corpus da 
pesquisa como será detalhado mais à frente. 
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 Esses exemplos, três em meio a muitos outros, têm pontos em comum. Todos vêm das 

redes sociais que tanto alavancaram e foram celebradas por Jair Bolsonaro. Todos demonstram 

repulsa à imprensa, ao jornalismo ou à “mídia”, como é mais comum denominarem o conjunto 

dos veículos de comunicação de massa. E todos, de certa forma, são uma demonstração, em outro 

nível, da “relação direta”, livre de intermediários, que Bolsonaro exaltou no discurso de 

diplomação. Os autores dessas mensagens aproveitaram as novas tecnologias para falar 

diretamente não com um político ou candidato a cargo público, mas com a própria mídia. E faz 

isso no campo da mídia, pois as mensagens acima foram escritas na conta do Facebook da Folha 

de S.Paulo, só que, diferentemente das “práticas do passado”, não o faz com as regras da mídia. 

 Eternamente contestada pelos poderosos de plantão, sejam eles presidentes da República 

ou autoridades regionais, a imprensa se encontra sob intenso escrutínio nestes tempos de 

comunicação online (CONTRERA, 2010; JENKINS et al, 2014; KOVACH e ROSENSTIEL, 

2007; TRAQUINA, 2016). De todos os aspectos do jornalismo desafiados pelos críticos, um nos 

interessa em particular, justamente o único sob o qual jornal e jornais sempre tiveram o controle 

da reação do público. Os contestadores digitais avançam nos espaços abertos pela mídia em seus 

sites e contas de redes sociais para afrontar a tradicional hierarquia leitor-jornal. Retiram dos 

veículos a exclusividade – ou seja, o poder – de decidir sobre o que, quando e como a audiência 

poderá se manifestar. No lugar da domesticada seção de cartas do leitor da versão impressa, 

surgem os caudalosos confrontos das áreas de comentários online. Com seu ódio extremista, eles 

criam um dilema para os jornais: o que fazer com essa nova forma de participação direta dos 

leitores, ao mesmo tempo democrática em sua liberdade de expressão mas também tão 

questionadora dos valores da sociedade e, como veremos mais à frente, da própria existência da 

imprensa?  

 Esta dissertação pretende analisar as implicações – quase sempre negativas, mas algumas, 

em nossa opinião, surprendentemente positivas – da nova relação leitor-jornal proporcionada pelo 

avanço da tecnologia digital. Focaremos nosso estudo nas manifestações de ódio da audiência, a 

ponta mais evidente, incômoda e, a julgar pelo ambiente que se vivia à época desta pesquisa, 

crescente na associação entre quem consome e quem produz notícias. A pretensão é mostrar 

como os jornais historicamente regularam a seu bel prazer e proveito o discurso dos leitores em 

suas páginas e o que isso representava na percepção que os mesmos veículos tinham daqueles 
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que, no enunciado oficial, eram a sua razão de existir. A internet e as redes sociais criaram um 

cenário mutante no jornalismo que, a literatura acadêmica levantada demonstra, os jornalistas, os 

principais envolvidos, parecem minimizar ou até desprezar. 

 Eis uma atitude dos profissionais que não se constitui em um fenômeno assim tão novo.  

 Ainda em 2012, vi de muito perto demonstrações cáusticas de ódio nas redes sociais 

direcionadas à imprensa. Falava-se então da CPI do Cachoeira, investigação da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal sobre as traficâncias do contraventor Carlinhos Cachoeira. Em 

meio às denúncias de corrupção envolvendo o crime organizado, a Veja e a Abril, editora da 

revista, foram acusadas de se beneficiar em esquemas do empresário. Eu era um dos responsáveis 

na Abril pelo monitoramento das manifestações na internet sobre o caso e passei semanas entre 

xingamentos e insultos virtuais contra a publicação e seus profissionais. Ficava de um lado 

espantado com a virulência dos textos nas redes sociais digitais, plataformas já relevantes nas 

relações pessoais, e de outro frustrado com a reação dos jornalistas aos relatórios e análises 

periódicas que produzíamos. A maior parte desprezava qualquer efeito naquele fenômeno online. 

Na visão dominante na redação, tudo se resumiria a uma exibição estéril de irracionalidade. 

 Os anos se passaram e poucos se lembram de Carlinhos Cachoeira e de mais uma CPI que 

não resultou em nada, como foi o caso. Nesse meio tempo, a intolerância, a agressividade, a ira 

digitais entraram definitivamente na nossa rotina. Em 2017, levantamento do Pew Research, um 

dos principais institutos de pesquisa sobre mídia no mundo, mostrou que 66% dos usuários 

americanos de internet haviam presenciado alguém ser xingado na web (DUGAN, 2017). E 41% 

se disseram alvos de assédio digital. Entre as vítimas, mais da metade (58%) sofreu a violência 

em redes sociais, o local preferido dos haters, como são chamados aqueles que atormentam 

outros na internet a base de assédio, preconceito e intolerância. O segundo lugar na lista é de 

grande relevância para esta dissertação. Praticamente uma em cada quatro ocorrências aconteceu 

nas áreas de comentários, esses espaços abertos para manifestações da audiência que jornais, 

revistas, rádios, TVs e portais de informação tornaram padrão em seus sites. Feitas as contas, 

nada menos do que 95% dos entrevistados consideraram o assédio na internet um problema. Para 

62% tratava-se de um problema grave.  

 Os resultados do Pew Research comprovam a disseminação do ódio e, ao mesmo tempo, a 

rejeição geral aos seus efeitos. Mas eles também levam a algumas perguntas que não foram 

levantadas na pesquisa americana e que, na nossa opinião, podem ser aplicadas ao jornalismo, 
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base mais ampla deste estudo de mestrado. São dúvidas conectáveis à avaliação cética dos 

jornalistas da Abril de anos atrás. Se tantos sofrem e quase todos são contra, por que a 

agressividade online não acaba, ao contrário, parece se espraiar? Será que, recorrendo ao axioma 

de Durkheim (2016, p. 36), para quem fenômenos aparentemente sem serventia só se generalizam 

por alguma razão, o ódio tem utilidade? Qual ou quais seriam?  

 Entrando no tema específico desta dissertação, quais seriam as consequências da 

agressividade da audiência da mídia contra a própria mídia? A tecnologia impacta nesse fervor 

contra a imprensa? Por que e como esse ódio “irracional”, ou seja absurdo e sem propósito no 

rótulo aplicado pela redação de Veja, fez da área de comentários dos sites o segundo lugar de 

maior incidência de assédio na web? O que aqueles que odeiam a mídia ganham ao odiar? 

Ignorar o ódio e desprezar os que odeiam será mesmo a melhor alternativa para jornal e 

jornalistas? Ou, para provável espanto dos meus ex-colegas de Abril, será que esse ódio da 

audiência, apesar dos malefícios evidentes, também pode ser útil para os odiados?  

 Como dissemos, o jornalismo sempre foi alvo da indignação alheia. É da sua natureza 

incomodar pessoas, grupos, governos. Se assim não for, dificilmente cumprirá sua função 

primordial como delineada por Bill Kovach e Tom Rosenstiel no seminal livro The Elements of 

Journalism: “o jornalismo [deve] prover os cidadãos com as informações que eles precisam para 

serem livres e se autogovernarem” (KOVACH; ROSENSTIEL 2018, p. 12). Para os autores, a 

imprensa, entendida como o conjunto de veículos especializados na captação e divulgação de 

notícias de maneira periódica, ajuda a definir nossas comunidades, assim como a criar uma 

linguagem comum e um conhecimento coletivo baseado na realidade. Kovach e Rosenstiel 

recorrem a uma definição simples e direta feita por James Carey, um dos principais pesquisadores 

do tema nos Estados Unidos: “Talvez, no fim, jornalismo simplesmente signifique manter e 

amplificar a conversa das próprias pessoas” (CAREY apud KOVACH; ROSENSTIEL, 2018, p. 

12). 

 Até o passado recente, estava a cargo exclusivo das redações e de seus profissionais 

escolher as “conversas das pessoas” que mereciam ser publicadas. E as pessoas, por sua vez, 

elegiam os veículos que mais se alinhassem com sua visão de mundo e, na maioria das vezes, 

davam-se por satisfeitas com a cobertura dos fatos que recebiam diariamente, semanalmente, 

mensalmente ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Nesse mundo sinóptico e 

idealizado das relações, as duas partes tinham papéis bem definidos. No alto, com a autoridade 
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para informar reconhecida pela sociedade, encastelava-se a imprensa, ou “mídia” como também 

passou a ser popularmente chamada ainda que o jornalismo apenas seja parte desta, que abarca 

outras manifestações da comunicação que vão do cinema à publicidade. Abaixo, estavam (ou 

estão) os leitores, os ouvintes, os telespectadores, os internautas, os usuários, termos diversos 

que, apenas como facilitador neste estudo, reuniremos sob a denominação de audiência e, 

replicando linguajar das redações, público. Trata-se de uma hierarquia vertical histórica na 

comunicação, cujos valores e lógica Pross (1980 e 1999) e Romano (1999 e 2008) analisaram 

amplamente. Tal verticalismo leitor-jornal era até contestado com frequência, mas nunca, como 

agora, de maneira tão direta, aberta e violenta.  

 O gatilho da mudança, a exemplo de tantas outras no jornalismo, foi a tecnologia. Joga-se 

na conta da internet a atual disrupção da imprensa (BRUNS, 2014; SHIRKY, 2011; CASTELLS, 

1999). Aos borbotões, o público abandona formatos que renderam fortunas aos proprietários dos 

meios de comunicação por décadas como a revista e o jornal impressos. Na luta para manter sua 

relevância na sociedade – e, por consequência, sua viabilidade econômica – os veículos 

tradicionais adotaram as plataformas digitais e logo se descobriram no pior dos mundos: parcos 

recursos publicitários, uma de suas fontes principais de sustento no passado, audiência relutante 

em pagar pela informação e concorrentes nascidos online e, portanto, muito mais afeitos às 

exigências do universo digital.  

 Curiosamente foi a ânsia da imprensa em se adaptar aos novos tempos que abriu o espaço 

para a contestação da audiência que discutiremos nesta dissertação. Desde sempre um dos 

recursos mais populares da internet, os chatrooms ou salas de bate-papo permitiram que as 

pessoas se conectassem via computador para conversar e o que mais quisessem fazer usando o 

teclado (JENKINS et al, 2014). Na passagem para o século XXI, as conversas viraram 

“participação” quando a internet entrou no modo 2.0 interativo. Agora, sites estimulavam a 

audiência a opinar sobre o que via na tela do computador e ela podia fazer isso dentro das 

chamadas “áreas de comentários”, o sucedâneo contemporâneo da clássica seção de cartas do 

jornal impresso. A novidade permitia a qualquer usuário inserir seu ponto de vista logo abaixo de 

um texto da página online. Logo muitos adotaram o recurso com entusiasmo – incluindo a 

imprensa. O movimento atrelou-se a um acontecimento maior denominado Conteúdo Gerado 

pelo Usuário, UGC na sigla em inglês. Eram indivíduos “comuns” produzindo informação e 
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compartilhando o material com a “velha” mídia, foco dos estudos de Hermida e Thurman (2008). 

Podia tanto ser um flagrante em foto ou vídeo, como um comentário em uma reportagem.  

 Mas havia outro fenômeno ligado à participação das pessoas ocorrendo na internet. E este 

igualmente não deixou a imprensa de fora. Ao lado da contribuição dos cidadãos, com a área de 

comentários veio também o ódio. Autores como Marwick e Lewis (2017) e Wahl-Jorgensen 

(2007) têm realçado o crescimento da intolerância na participação do público em sites de notícia 

e seus impactos na produção jornalística, enquanto Herring (2002) aprofunda a discussão sobre o 

discurso de ódio na web. Os efeitos de tanta agressividade dos comentários na discussão pública 

de temas aparecem nos estudos de Santana (2011) e de Ruiz et al (2011).  

 No Brasil, destaca-se a pesquisa de Recuero (2018 e 2014) decupando as diversas 

relações entre o ódio e as redes sociais digitais, com destaque para as motivações dos haters em 

publicar mensagens de intolerância. Primo (2011), Costa (2004) e Santhiago (2005) dão maiores 

nuances à mudança na interação entre público e meios de comunicação empurrada por constantes 

avanços tecnológicos. Nesse ponto, talvez o mais abrangente retrato histórico do vínculo leitor-

jornal em língua portuguesa esteja no trabalho de Marisa Torres da Silva (2014), que examina 

essa relação desde as publicações jornalísticas no século XVII até as recentes versões online de 

veículos lisboetas. Assim como Minuzzi (2007) e Lindemann (2014), em escala menor, fizeram 

em estudos distintos com o jornal gaúcho Zero Hora, Silva demonstra a rígida hierarquia entre 

produtores e receptores de conteúdo e as estratégias dos primeiros para se manter acima e à parte 

dos segundos. O que inclui desclassificá-los por suas manifestações de ódio nas páginas online 

dos jornais. 

 Em sua reação quase sempre soberba às críticas alheias (TUCHMAN, 2003), a imprensa 

parece não compreender que a ira do público vai além de um rol aparentemente infinito de 

xingamentos digitais. O discurso de ódio pode ser a face mais visível da tentativa de romper a 

hierarquia vertical leitor-jornal como a conhecemos e a ela nos submetemos há tempos. Não se 

trata, portanto, de uma manifestação disparatada, delirante em palavras e quaisquer outros sinais 

virtuais. Como afirmam Arendt (1994) e Han (2017), violência é o recurso daqueles que não têm 

poder para combater o que consideram uma injustiça. Da forma como pretendemos demonstrar à 

frente, a agressividade da audiência contesta e desacredita o processo de controle da participação 

do público adotado pelos meios de comunicação. Pelas mais diversas motivações (ERJAVEC; 

KOVACIC, 2012), os haters usam a porta aberta pela tecnologia para furar os filtros 
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“civilizadores” dos veículos e forçam os veículos a oferecer seus próprios espaços, as áreas de 

comentários, para discursos que, de outra forma, nunca aceitariam propagar.  

 Esta dissertação se constitui na etapa inicial de uma pesquisa que pretendemos estender 

no futuro. Nossa intenção agora foi arregimentar uma fundamentação teórica sobre os elementos 

que justificam, regulam e perpetuam o vínculo leitor-jornal. Assim, em um primeiro momento, 

pesquisamos os componentes estruturantes dessa relação e os diversos estudos sobre o impacto da 

tecnologia no relacionamento da imprensa com o público e vice-versa. Em fase futura, nossa 

intenção é coletar diretamente os testemunhos de jornalistas, de outros profissionais dos veículos 

e, voz pouco explorada em trabalhos acadêmicos, dos haters. No atual trabalho, também 

procuramos investigar a recorrência do ódio no nosso dia a dia. Para entender melhor a torrente 

de intolerância nas áreas de comentários dos sites de notícias, foi essencial levantar as discussões 

sobre a agressividade humana, que englobam referências que vão da filosofia, com Hobbes 

(2004) e Arendt (1994 e 2016), passando pela etologia (LORENZ, 2005, e WAAL, 2007), 

sociologia com Elias (1994) e Pross (1980 e 1983), até a comunicação, nas obras de Baitello 

(2001 e 2014). 

 O que era uma convicção baseada na experiência pessoal deste autor como repórter e 

editor ganhou contornos mais claros e academicamente alicerçados. Por mais que alardeiem a 

importância do público na missão primária do jornalismo de informar sobre o que de relevante 

acontece no mundo, os profissionais das redações, vale me incluir na prática, quase sempre 

menosprezaram qualquer relação direta com a audiência. Ao pesquisar sobre a questão, 

encontramos um arcabouço de valores e regras, não por acaso criado basicamente pela própria 

imprensa, que fundamenta o distanciamento entre as partes (TRAQUINA, 2003; DEUZE, 2005; 

BUCCI, 2000; SERVA, 2000). O raciocínio primário da separação superestima as 

especificidades do ofício jornalístico, tornando seus artífices detentores de um saber quase 

exclusivo, enquanto rebaixa e homogeniza o público, reservando-lhe a função de consumidor 

quase passivo do que é produzido.  

 Tão consolidada está a secessão leitor-jornal na rotina das redações que não se poderia 

esperar reação diferente quando mais e mais vozes na audiência, de carona nas novas tecnologias, 

passaram a contestar a mídia, não raro aos gritos, xingando em letras maiúsculas como manda a 

etiqueta hater. Ao ver sua posição desafiada violentamente, a imprensa se apressa em 

desqualificar, desprezar e, sempre que possível, ignorar os descontentes. Apela-se para a 
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dicotomia “nós” e “eles”, ao distinguir os “civilizados” e “responsáveis” dos “irracionais”, 

“maníacos”, “anormais”. Um tem legitimidade no que faz. O outro não.  

 A divisão reducionista “nós contra eles” neste controverso vínculo leitor-jornal joga mais 

sombra do que luz no debate. Jornais e jornalistas, como buscaremos mostrar mais à frente, 

adotam uma visão monocromática dos opositores, enfiando os haters em uma vala comum. Não 

estão sozinhos. Com frequência, as pesquisas acadêmicas, no Brasil e no Exterior, refletem esse 

posicionamento, digamos, do lado de cá das agressões digitais. Discute-se – com propriedade e 

pertinência, é importante realçar – os efeitos negativos da intolerância na internet, nas redes 

sociais e, dentro do escopo limitado que adotamos, nas áreas de comentários ligadas aos meios de 

comunicação (SANTOS, 2016; CARVALHO, 2016; BROSSARD et al, 2014). Na abordagem 

predominante, sobressaem os impactos daninhos do discurso de ódio e as ações para combatê-lo 

pelo bem de uma sociedade democrática e participativa.  

 A preocupação decerto é válida e até mesmo imprescindível. Mas corre o risco de 

perpetuar percepções que, pelo que foi estudado, dificultam a resolução do problema. Na ojeriza 

aos haters, corremos o risco de, como aparenta ser o caso da imprensa, incorporar estereótipos 

para justificar nossas ações ou, paradoxalmente, a falta delas. Dizer que os haters são todos 

iguais; reclamar que o que eles falam não têm valor para ninguém; que não adianta combater o 

ódio e que eles só são assim por se esconderem covardemente atrás do anonimato.  

 No entanto, pesquisadores como Brossard e Scheufele (2014) e Erjavec (2014), entre 

outros, demonstram que o discurso do ódio na internet não se presta unicamente a exibições de 

animalidade. Haters têm motivos diversos para se manifestar, suas agressões influenciam a 

audiência bem mais do que se imagina e definitivamente não são todos iguais. Aplicada ao 

vínculo leitor-jornal, essa compreensão matizada do ódio digital ajuda a analisar com mais 

acuidade a reação da mídia à tomada agressiva por parte da audiência da área de comentários dos 

sites.  

 Para ilustrar esse fenômeno, foi feito o levantamento de um evento combinando jornal, 

redes sociais digitais, comentários e ódio. Não se trata de um estudo de caso, mas sim de uma 

tentativa inicial, dentro do trajeto que imaginamos para nossa pesquisa, de empregar as 

informações coletadas até aqui em um exemplo concreto. O veículo escolhido foi a Folha de 

S.Paulo. Não apenas por ser o maior diário nacional em circulação paga (ANEXO II), mas 

também por ter uma bem documentada relação com o público, comprovada nos trabalhos de Lins 
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da Silva (1991 e 2005) e Costa (2006) e explicitada de maneira incomum na mídia por sua 

transparência no chamado “Projeto Folha” (FOLHA, 2018). Como não queríamos que o 

anônimato fosse usado para bloquear as mensagens do público, foi dada preferência à área de 

comentários da conta do jornal no Facebook. Esta, diferentemente da seção análoga do site da 

Folha, não exige que o usuário seja assinante do diário ou se apresente com nome e dados reais 

para participar.  

 À época do levantamento, a Folha tinha o maior número de seguidores entre os jornais 

brasileiros no Facebook, com 5,6 milhões de followers. A popularidade da página ajuda a 

explicar os quase 20 000 comentários feitos em 24 de janeiro de 2018, dia escolhido para a coleta 

quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi julgado no Tribunal Regional Federal da 4a 

Região, em Porto Alegre. Em um país já dividido entre mortadelas e coxinhas, petistas e 

antipetistas, a cobertura da Folha compartilhada pelo jornal no Facebook acabou inundada por 

posts ferozes. Na medotologia adotada, usamos os critérios de análise propostos por Bardin 

(1995) que prevêem uma série de explorações quantitativas e qualitativas do material. Diante da 

massa considerável de comentários, nem todos concisos, aplicamos também um recurso utilizado 

em monitoramento de redes sociais. Com o software Sobek, concebido pelo Programa de Pós-

Graduação em Informática de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), montamos grafos para identificar os principais termos utilizados pelos haters nos 

comentários e, mais importante, as conexões entre esses grupos temáticos. (Curiosamente, mas 

não acidentalmente, o mesmo Jair Bolsonaro que tempos depois faria a elegia da “relação direta” 

entre eleitores e seus representantes apareceu com destaque aqui.) 

 Procuramos avaliar a aderência no plano real de algumas hipóteses discutidas 

academicamente na pesquisa. Com base nos palavrões, imprecações e obscenidades (uma 

obsessão no discurso hater) encontrados na área de comentário da Folha no Facebook, será 

mesmo possível dizer que as manifestações da audiência na rede desafiam a tradicional relação 

vertical e hierárquica leitor-jornal, passando dessa forma ao largo dos sistemas de controle 

adotados historicamente pelos veículos? Seria esta uma nova forma de esfera pública de 

Habermas, como defendem alguns autores (MCCLUSKEY, 2012)? Na divisão entre “nós contra 

eles” que caracteriza o ódio, a imprensa seria um dos principais “eles”, com um preocupante 

padrão nos ataques para denegri-la? E, reiterando o que dissemos anteriormente, será que há algo 
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de útil para os jornais em meio a tanto ódio? Para todas essas perguntas, acreditamos que a 

resposta é sim. Resta agora, apresentar os argumentos.  

  

A divisão da pesquisa 

 O Capítulo 1 busca entender por que odiamos. A partir de Hobbes (2004), procuramos 

nos afastar da ideia de que a violência do homem contra o homem é irracional. Ela tanto teria 

raízes filogenéticas, apresentadas nos estudos de etólogos (EIBL-EIBESFELDT, 1971; 

LORENZ, 2005; WAAL, 2007), como ontogênicas, à vista da nossa propensão ancestral de 

formar tribos para proteger e também atacar (WATSUJI, 1962). Em todas as suas formas, o ódio 

se baseia no confronto de “nós” contra “eles”, do “bem” contra o “mal”. Ele, portanto, serve para 

nos distinguir de maneira inequívoca dos “outros”, de quem está “errado”, do “inimigo”. Este que 

nos ameaça, tira proveito do que acreditamos ser nosso, comete o que Arendt (1994) chama de 

injustiça, contra a qual lançamos mão de métodos violentos, seja com palavras ou ações físicas.  

 Mas definir injustiça nos coloca diante de um conceito social e historicamente cambiante 

na análise de Elias (1994) e de Lippmann (2010). Atos hoje considerados inaceitáveis eram 

permitidos e até celebrados tempos atrás. E outros atos que igualmente consideramos inaceitáveis 

só o são em nossas cabeças, ou nas cabeças dos grupos aos quais pertencemos. Assim quem é 

justo e quem não é? A este cenário acrescente-se a tecnologia que aproxima as pessoas na 

comunicação, mas ao mesmo tempo as distancia fisicamente com seus apetrechos modernos 

(PROSS, 1999). Como defendem Contrera e Baitello (2010), o avanço tecnológico 

paradoxalmente leva ao atraso comportamental com a perda da empatia pelo outro. Segregadas 

por vontade própria em suas casas, escritórios e celulares, as pessoas se fecham em imagens 

idealizadas de si e da vida. Quando alguém ou algo perturba o equilíbrio ilusório dessa bolha, 

muitas vezes reagem com ira e intolerância. 

 No Capítulo 2, o vínculo entre leitor e jornal, ponto focal do estudo, é discutido sob a 

ordenação hierárquica das partes. O pensamento de Pross (1989) e Romano (1999) sobre a 

verticalização de valores na sociedade ajuda a entender como a audiência e os veículos de 

comunicação se relacionam. Quem está acima e quem está abaixo reflete diretamente no que se 

espera de cada ator. Trata-se de um campo de lutas constantes (BOURDIEU, 2014), em que os 

participantes buscam escalar posições – ou mantê-las. As artimanhas adotadas por jornais e 

jornalistas surgem no texto como formas de justificar a separação com o público. Há uma 
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ideologia construída em detalhes (TUCHMAN, 2016; TRAQUINA, 2016; WOLF, 1999; 

DEUZE, 2005) para “provar” que a imprensa exerce uma missão única para a sociedade e, 

portanto, exige profissionais diferenciados.  

 Ao mesmo tempo, os veículos de comunicação criam canais de interação com os leitores. 

A mais conhecida e também a mais utilizada por muito tempo é a seção de cartas. Silva (2014) 

constrói a história dessa conexão, recuando até o século XVII, quando os autores amadores 

tinham a função primordial de prover os limitados editores da época com opiniões e informações 

sobre o que acontecia na comunidade. A mesma pesquisadora mostra a mudança provocada pela 

disseminação dos jornais de massa no século XIX, que empurraram as contribuições externas 

para espaços reduzidos, abrindo caminho para mais notícias produzidas pela redação e anúncios 

comerciais. O que não mudou foi a convicção, entre leitores e jornalistas, de que o público deve 

ter uma voz nos veículos. Esta é normalmente celebrada pelos missivistas e ordinariamente 

desdenhada pelos profissionais. São eles que controlam, sempre na vertical de cima para baixo, o 

que será publicado como expressão pública da audiência dentro dos espaços da imprensa.  

 O Capítulo 3 aborda as transformações na esfera pública como identificada por Habermas 

(2014) com a expansão dos jornais no século XIX e de outros meios de comunicação de massa no 

século XX. Mudanças que continuaram com a chegada da internet e, logo em seguida, da Web 

2.0 e sua promessa de maior interatividade e participação das pessoas “comuns” na discussão 

pública dos temas. A revolução esperada não modificou substancialmente as práticas na 

imprensa, mas na ânsia de se adaptar às novas possibilidades tecnológicas – e às exigências 

comerciais – os veículos abriram espaços em seus endereços online para a presença ativa dos 

leitores.  

  Esta foi a porta de entrada para o discurso de ódio, que sempre existiu no mundo das 

seções de cartas, mas que encontrou mais liberdade, transparência e repercussão no ambiente 

digital – para desgosto de jornal e jornalistas. O que se discute nessa parte da dissertação são as 

razões que levariam a audiência a se manifestar com tanta veemência e intolerância, sob a ótica 

de Han (2014) e novamente de Arendt (1994). Enquanto Recuero (2009) e Costa (2004) discutem 

a busca por capital social pelos haters com as manifestações nas redes, Kovacic e Erjavec (2012) 

organizam uma divisão entre os autores de mensagens de ódio nas áreas de comentários de sites 

noticiosos. A partir de dados coletados e entrevistas com os próprios haters as duas desmistificam 
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a imagem de que todos seriam iguais. Elas apresentam os diferentes propósitos desses 

manifestantes para explicar as categorias “soldados”, “crentes”, “sentinelas” e “jogadores”. 

 No Capítulo 4, analisamos o outro lado da equação: a reação ou, como seria mais 

apropriado dizer, a falta de reação dos jornais à participação agressiva da audiência. Nessa parte, 

aprofunda-se a discussão sobre a visão depreciativa que os profissionais da imprensa reservam 

para os leitores, reproduzindo estereótipos que Lippmann (2010) dissecou décadas antes do 

surgimento da internet. Há todo um processo de desqualificação do público que se manifesta nas 

áreas de comentários, seja ele composto por haters ou não.  

 Ao insistir em seu papel distintivo na captação e disseminação de notícias, jornais e 

jornalistas impõe distância de outros atores. A nosso ver, fazem isso adotando pelo menos quatro 

estereótipos a respeito dos participantes mais agressivos nos comentários online. Discutimos, 

então, o quanto é baseado em fatos e evidências a crença de que todo hater é irracional em suas 

manifestações. Ou que as mensagens não influenciam o público, algo que as pesquisas 

desmentem com clareza. Também é avaliada a presunção de que os comentários anônimos 

estimulam o ódio e, finalmente, de que não valeria a pena combater a intolerância nas redes pois 

esta não teria solução.  

 O Capítulo 5, o último do estudo, é a aplicação prática das discussões levantadas na 

pesquisa teórica. Foram recolhidos cerca de 20 000 comentários feitos na conta do Facebook do 

diário Folha de S.Paulo, todos postados em 24 de janeiro de 2018, quando o ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva foi julgado Tribunal Regional Federal da 4a Região. O fato, polêmico em si, 

gerou milhares de manifestações raivosas, muitas delas, como mostramos no texto, dirigidas 

contra a Folha e a mídia em geral.  

 Procurou-se apresentar o histórico e a lógica da estratégia do jornal em seu 

relacionamento com os leitores. Onde ele estimula a participação e quando e por que interdita a 

manifestação da audiência. Mostramos como esse controle funciona em determinados ambientes 

digitais, caso do site da Folha, mas é improdutivo em outros, como a conta do Facebook que 

usamos no estudo. E exatamente pela ineficácia dos filtros, a contestação da antiga relação leitor-

jornal fica evidente, assim como, esperamos demonstrar, seus impactos.  
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CAPÍTULO 1 – O AMBIENTE DO ÓDIO 

 
Se todavia o Manifesto Comunista afirmava que a facilidade  

das comunicações arrasta à civilização as nações mais 
 bárbaras, hoje se pode ouvir com frequência [...] que,  

ao contrário, elas arrastam à barbárie as nações civilizadas. 
Harry Pross (1980, p. 64) 

 

 Para justificar o ambiente de ódio que nos cerca, muitos jogam a culpa na natureza e 

lamentam que os homens tenham a maldade geneticamente gravada em corações e mentes. Neste 

capítulo inicial, vamos discutir a validade desse pensamento e mostrar o quanto “mau” e “bom” 

dependem de um conceito distinto, este, sim, profundamente arraigado em nós: a alteridade. A 

partir do “outro” nasce o inimigo que ameaça o indíviduo, seu grupo, sua tribo e até mesmo o seu 

deus. O ódio ganha uma justificativa e um propósito. Suas manifestações até podem mudar e 

algumas, antes aclamadas, se tornam abjetas com o tempo. Mas sempre se apoiarão na polaridade 

“nós contra eles”, “eu contra você”.  

 Eis um imaginário confrontacional que a mídia moderna reconhece e estimula. Na 

explicação de Harry Pross (1999), ela nos conecta, mas também nos afasta cada vez mais. E 

como demonstra Norval Baitello Jr (1999), ela nos empurra para um ambiente agonístico, 

disfuncional e, em escala crescente, violento.  

 

1.1 A falácia do mal irracional 

 Quem inicia uma pesquisa na internet sobre o ódio logo irá se deparar com a seguinte 

afirmação, não exatamente com estas palavras, mas neste sentido: “Quando disse que ‘o homem é 

o lobo do homem’, o filósofo inglês Thomas Hobbes quis mostrar que somos maus por natureza”. 

É o raciocínio que muitos usam para explicar a avalanche de manifestações de intolerância que 

nos cerca. Somos racistas, misóginos, xenófobos, homofóbicos, entre outras classificações 

demeritórias, porque a maldade impera na base das atitudes mais execráveis do ser humano.  

 Dito assim, o ódio não se justifica racionalmente. Ele é um impulso natural. Rudimentar e 

bestial. Aqueles que o praticam, principalmente na escala que testemunhamos todos os dias nas 

redes sociais, são vítimas dessa índole primitiva. Fazem o que fazem, pelas palavras creditadas a 
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Hobbes, porque são naturalmente maus. E continuam selvagens por serem incapazes de conter 

seus instintos.  

 Os argumentos parecem lógicos. Mas eles partem de premissas que têm dois problemas. 

Um é anedótico. A frase “o homem é o lobo do homem” não é de Thomas Hobbes, mas do 

dramaturgo romano Tito Mácio Plauto (c. 254 a.C. – 184 a.C.). Hobbes de fato a citou. Ela 

aparece na introdução de sua obra Do Cidadão (2004, p. 9). O segundo problema é central – pelo 

menos para esta dissertação. Hobbes não escreveu que somos “maus por natureza”. Ele não 

considera a maldade uma praga primordial da Humanidade. No que Hobbes chamou de Estado de 

Natureza, estágio em que não haveria uma sociedade formada muito menos a autoridade de um 

governo, o “mau” e também o “bom” inexistem. “A cada um foi dado direito a tudo pela 

natureza; isso significa que em estado puramente natural, ou seja, antes do compromisso entre os 

homens através de convenções ou obrigações, era lícito a cada um fazer o que quisesse, ou contra 

quem bem julgasse, e podendo, portanto, usufruir e desfrutar de tudo o que quisesse ou pudesse 

adquirir” (HOBBES, 2004, p. 23). 

 O homem, segundo Hobbes, é movido pelo interesse. O “bom” surge daí: “Basta a um 

homem apenas desejar uma coisa para que esta lhe pareça imediatamente boa” (HOBBES, 2004, 

p. 36). E se dois homens cobiçassem a mesma coisa e, eventualmente, fosse impossível 

compartilhá-la ao mesmo tempo? Na interpretação de Hobbes (2004, p. 36), ambos lutariam por 

ela em uma “tendência natural dos homens em se ferirem mutualmente”. Assim, antes de 

aprenderem a viver em sociedade, sob regras e convenções, “o estado natural dos homens (...) era 

um estado de guerra e não uma guerra qualquer, mas sim uma guerra de todos contra todos” 

(HOBBES, 2004, p. 36). 

 Uma das principais contribuições filosóficas de Hobbes – ou um dos maiores equívocos, 

na visão de seus críticos – foi eliminar juízos de valor, de bom ou mau, certo ou errado, justo e 

injusto, nas motivações basilares do homem. Hobbes discordava, entre outros, de Aristóteles, 

para quem sempre haveria uma finalidade em nossos atos, o bem supremo: “Toda arte e toda 

investigação, e semelhantemente toda ação e toda escolha, parecem tender a um bem qualquer; 

por isso, corretamente declararam que todas as coisas tendem ao bem” (ARISTÓTELES, 2016, 

p.17). Para Hobbes, não há uma teleologia que explica nossas ações e lhes dá um objetivo final. 

Existem, sim, infinitos “meios”, numa busca incessante pela consumação de propósitos 

individuais ou coletivos.  
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 Cada vontade satisfeita leva a outra, e esta, a outra. Qualquer alvo, portanto, é só um 

“meio” de chegar ao seguinte. “O objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez, e só 

por um momento, mas assegurar para sempre os caminhos de seu desejo futuro” (HOBBES, 

1983, p. 60). Deriva desse princípio a filosofia política de Hobbes, baseada na capacidade de um 

homem, e já fora do Estado de Natureza, de um grupo, de um monarca ou do Estado, o Leviatã 

do título de sua principal obra, de se estabelecer como a maior força em um dado momento e 

espaço. Força, como escreveu Hobbes, que obedece à “tendência geral de todos os homens [de] 

um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte” 

(HOBBES, 1983, p. 60). 

 Acusado de amoral ou mesmo ateu por seus contemporâneos, Hobbes continua contestado 

até hoje. Com o tempo, suas afirmações ganharam a versão redutora do “homem lobo do 

homem”, da qual, para exemplificar sua disseminação, o Google entrega 22 milhões de citações 

em sites em busca realizada no início de 2019. Em contrapartida, elas ajudaram a abalar a até 

então predominante categorização moral – e também religiosa, o que explica o desconforto 

causado por Hobbes – de que a “bondade universal” e, seu oposto, a “maldade universal”, seriam 

compartilhadas “naturalmente” por todos os seres. Hobbes enxergou o bem e o mal a partir da 

perspectiva dos interesses de cada um, seja o indivíduo, a sociedade ou o governante. Segundo 

ele, o mal não é forçosamente o contrário do bem. Nem o mau, aquele que pratica o mal, é o 

contrário do bom, o defensor do bem. O mau é quem se coloca entre nós e o que achamos 

legítimo ser nosso, o nosso “objeto de desejo”. Ou, ainda mais especificamente, é aquele que se 

interpõe entre mim e o que acredito ser meu. O mau para Hobbes é o outro.  

 Para afastar ou mesmo eliminar esse mal/mau, Hobbes viu a luta como decorrência lógica 

no Estado de Natureza. Daí nasceria o ódio, visto por ele, como o sentimento provocado por 

“aquelas coisas” pelas quais temos aversão (HOBBES, 1983, p. 23). Mas sempre um sentimento 

intencional, com um propósito: alcançar o objeto de desejo, “o que cada um chama de bom” 

(HOBBES, 1983, p. 23). Em sua análise, apenas a presença do Estado, capaz de impor as regras 

de um contrato social entre os seus participantes, consegue dirimir tantas disputas. E esta é uma 

vigília ininterrupta, pois os homens sempre desejarão mais e mais. Quanto maior for a sua 

frustração com o mal alheio, quanto maior a aversão à injustiça que acreditam sofrer por privar-se 

do “seu” bom, maior é o ódio no ambiente onde vivem – e disputam.  
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1.2 Componentes filogenéticos da alteridade 

 Hobbes (2004, p. 37) admitia que ninguém tinha provas do que acontecera no Estado de 

Natureza. Nem quando, onde e se existira de fato. Ele recorreu a relatos do século XVII sobre 

tribos da América como evidências contemporâneas de suas teses. Foi o desenvolvimento 

posterior da antropologia e de outras disciplinas que dissipou o conceito hobbesiano de um Éden 

às avessas, sem leis e com todos contra todos. Mas as Ciências que contestaram a existência 

concreta do Estado de Natureza acabaram reforçando um dos pontos elementares do pensamento 

do filósofo inglês: a influência da alteridade e sua potência como vetor do ódio entre os homens.  

 Não só entre os homens. Ao estudar o comportamento dos animais, a etologia demonstrou 

a prevalência da xenofobia nas mais diversas espécies, com destaque para um gênero que nos 

engloba, os primatas. Afastar o forasteiro do grupo é uma conduta recorrente entre os 

chimpanzés, por exemplo. O etólogo Frans de Waal relata as descobertas de Toshisada Nishida, 

nas montanhas Mahale, da Tanzânia: 
Nishida observou [grupos de chimpanzés fazendo] patrulhas de fronteira e violentos 
ataques a estranhos. Acha que todos os machos de uma das comunidades estudadas por 
ele foram gradualmente eliminados por machos vizinhos em doze anos. Os vencedores 
apoderaram-se do território vago e das fêmeas residentes. [...] Em uma tentativa de 
reintroduzir na floresta alguns chimpanzés cativos, os chimpanzés locais reagiram com 
tamanha violência que o projeto teve de ser abandonado (WAAL, 2007, p. 255). 

 

 Ele próprio especialista em primatas, Waal conta que os chimpanzés agridem adversários 

quase do mesmo modo que fazem com suas presas. Quando brigam, tratam o rival como se fosse 

de outra espécie, o que inclui bater sua cabeça em um tronco de árvore até a morte. É um 

comportamento assustador que, afirma Waal, não é exclusividade das florestas africanas. Nós 

temos a mesma tendência de desconsiderar quaisquer pontos de conexão emocional com 

inimigos. Quanto mais separados e mais “diferentes”, melhor. Tal aversão extrema leva a 

desumanizar quem está contra nós. Waal usa o exemplo de um piloto americano na Guerra do 

Iraque (2003-2011). Em uma entrevista, o militar se dizia fascinado por usar, ele próprio, as 

bombas inteligentes que vira na televisão quando garoto. Para ele, a guerra era só tecnologia, 

escreve Waal (2007, p. 259). Não passava pela cabeça do piloto o que acontecia de fato com 

homens, mulheres e crianças quando as bombas explodiam. 

 A agressividade não está apenas em atos, mas também em gestos simbólicos. Novamente 

há um paralelo entre primatas e homens. “O que os chimpanzés fazem com suas demonstrações 

ritualizadas de agressividade — eriçando os pêlos, batendo em qualquer coisa que amplifique os 
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sons, arrancando pequenas árvores —, o macho humano faz de um modo mais civilizado, 

deitando por terra os argumentos de outros ou, mais primitivamente, não lhes dando tempo para 

abrir a boca” (WAAL, 2007, p. 93). Muitas de nossas condutas, até mesmo quando amistosas, 

estariam conectadas a uma eventual agressão. O movimento de acenar com a mão aberta 

espalhou-se por inúmeras culturas pelo mundo. No passado essa teria sido a forma de demonstrar 

que não carregávamos armas e, portanto, não éramos uma ameaça. 

 A exemplo do filósofo Thomas Hobbes, os etólogos procuram manter distância de juízos 

de valor ao descrever o comportamento de animais, o que inclui os seres humanos, que eles 

também estudam. Eibl-Eisbesfeldt (1971, p. 90) adota um conceito amplo em que “tudo aquilo 

que [seria] prejudicial à sobrevivência da espécie pode ser descrito como ‘mal’, o que deve ser 

rejeitado”. Por milhões de anos em sua jornada evolutiva, os antepassados do homem procuraram 

se manter distantes do “prejudicial”. O mal era evitado com a fuga, o que depõe a favor dos 

covardes sensatos. Ou enfrentado com ataques. Mas também, em uma das ideias mais 

provocadoras da etologia, a constante preocupação em enfrentar o mal pode ter gerado o que hoje 

chamamos de “bem”. “Equipados apenas com o impulso agressivo, nós não teríamos avançado 

além do nível dos répteis” (EIBL-EIBELSFELDT, 1971, p. 93). A mesma Humanidade violenta 

e medrosa também adotou a solidariedade. “O extraordinário desenvolvimento da cultura humana 

é baseado na cooperação e ajuda mútua”, defende Eibl-Eibeslfeldt (1971, p. 93). 

 É o que acontece quando o homem junta, de um lado, a compaixão – com os seus – à 

rejeição, negação e violência – contra os outros do lado oposto. Eibl-Eibeslfeldt encontra 

evidências dessa correlação até na linguagem. A palavra alemã para paz é “Friede” e tem sua raiz 

em “fridu”, termo que no alemão ancestral significava “território cercado”, ou seja, protegido do 

mundo exterior (EIBL-EIBESFELDT, 1971, p. 226). Para as tribos antigas da região, “paz” era 

“o elo entre o indivíduo e seu clã e o senso de unidade entre o clã e cada indivíduo” (KERNIG 

apud EIBL-EIBESFELDT, 1971, p. 226). Paz, amor, fraternidade, segurança, tranquilidade 

existiam, portanto, como atributos intragrupo. O inferno estava do lado de fora.  

 

1.3  O homem contra seu pior inimigo 

 Alteridade e tribo são dois temas fundamentais no pensamento de Tetsuro Watsuji, 

filósofo japonês que propôs um novo entendimento sobre a índole humana. Watsuji discutiu a 

influência do ambiente que cercava o homem em sua formação. Condições do clima, da 
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geografia, da paisagem natural aparecem como protagonistas do processo. Watsuji (1962, p. 40) 

deixa claro que não despreza o “homem histórico”, agente e receptor de seus atos sociais. O que 

ele acrescenta ao cenário é a força da natureza e suas diferentes características mundo afora para 

induzir o homem de maneira decisiva na constituição de grupos, valores, crenças e, finalmente, 

da própria sociedade.  

 Watsuji dá especial atenção ao que chama de “clima do deserto”, na região onde se 

encontra atualmente o Oriente Médio. Ele descreve a situação do homem há poucos milhares de 

anos diante de uma paisagem hostil com altas temperaturas, prolongada estiagem, fauna e flora 

quase inexistentes. Enquanto nas pradarias da Europa meridional e nas áreas de monções da Ásia, 

os outros dois climas analisados por Watsuji, a natureza era pródiga em oferecer frutos, no 

deserto cabia ao homem descobrir os meios para sobreviver entre pedras e areia. Ainda hoje 

quem deixa um centro urbano como Tel Aviv, em Israel, ou Amã, na Jordânia, percebe em 

poucos quilômetros de viagem como a terra é estéril nessas plagas.  

 Para viver, o homem não podia esperar parado pelas bençãos dos céus. Tornou-se um 

nômade que adentrava o deserto, desafiando a natureza na busca constante por alimento, água e 

abrigo. Quando encontrava, logo descobria que não estava sozinho. Outros homens buscavam as 

mesmas dádivas. Com tão poucos recursos e o temor permanente da morte, ao homem do deserto 

só restava a alternativa de defender o que alcançava – ou tomar o que já tivesse dono. A aridez 

que o fazia vagar sob o Sol também lhe trazia o inimigo. “Como se fossem os dois lados de uma 

mesma moeda: de um lado, a luta contra a natureza; do outro, a luta contra o homem”, escreve 

Watsuji (1962, p. 49). 

 Nessa batalha, o homem do deserto só podia contar com o que tinha de mais forte: a sua 

tribo. Sob uma ótica formal, segundo Watsuji, a tribo está ligada à ideia de relações 

consanguíneas entre seus membros a partir de um ancestral comum, governados por regras 

morais e de costumes. Para o filósofo japonês, no entanto, a lógica interna do agrupamento visa a 

defesa. “Todos os membros das famílias enfrentam o mesmo perigo. É dever de cada integrante 

da comunidade afastar o perigo ou exigir vingança quando necessário. Os homens, portanto, se 

reúnem com base nesse dever conjunto e, como efeito dessa combinação, os interesses do grupo – 

e, portanto, do indivíduo – são salvaguardados. O oásis ou a nascente [conquistada pelo grupo], a 

base essencial de seu sustento, é preservado mesmo sob o risco de uma guerra com uma tribo 

vizinha” (WATSUJI, 1962, p. 50). 
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 A coesão interna é imprescindível para a sobrevivência do grupo e, por isso, a tribo 

demanda de cada um seu devido esforço, mas também a lealdade ao todo. O homem não existe 

apenas pelo individualismo (WATSUJI, 1962, p. 51). A unidade da tribo torna possível a 

sobrevivência de cada um e este deve submissão à vontade geral. Se o destino do indivíduo 

depende da ação do todo, a derrota da tribo decreta a morte do indivíduo. Exige-se de todos o 

máximo de seu vigor e valor. Para permanecer vivo, o homem “não pode desfrutar de uma 

docilidade mansa. É assim que o homem no deserto adquire sua natureza dual, sua submissão e 

seu espírito agressivo” (WATSUJI, 1962, p. 50). 

 O tribalismo, para Watsuji, estaria na gênese das três grandes religiões monoteístas, todas, 

não por acaso, nascidas no deserto. Judaísmo, cristianismo e islamismo professam a fé num deus 

singular e protetor de seu povo. Na essência, um “deus da tribo”, como classifica Watsuji. “Sua 

origem se baseia na crença de que uma força divina permeando a tribo tornou possível sua 

existência e crescimento” (WATSUJI, 1962, p. 53). Para o homem do deserto, que conquistava 

tudo por si, a deidade é a transcendência da luta solitária da sua gente contra os elementos 

terrenos. Um deus único como era única a tribo que ele criara à sua imagem e semelhança. Um 

deus pronto a proteger sua tribo. Desde que obedecida uma condição: 
Deus concede ao homem terra fértil e a posteridade, o extermínio de todos os inimigos e a 
exclusão de todas as doenças – em outras palavras, a liberdade de preocupações e uma 
vida material próspera. Mas, em troca, impõe ao homem a obrigação de observar suas 
regras morais e sanitárias. Ou seja, a vida no deserto só é possível pelo reconhecimento de 
toda a tribo, sendo esse reconhecimento exemplificado na forma da vontade de deus 
(WATSUJI, 1962, p. 53, grifo nosso). 
 

 Encontram-se tais princípios nas três religiões monoteístas. Watsuji lembra que a salvação 

nos ditames de Maomé preconizava o Islã, palavra em árabe para submissão, cujo conceito é tão 

forte entre os fiéis que passou a definir seu próprio reino na Terra. “[Maomé] colocou grande 

stress na submissão à tribo como submissão (islã) a deus. A exemplo do que fez Moisés, ele 

trouxe a submissão (islã) a deus para dentro de sua própria tribo e, com este poder por trás, 

começou a luta contra as outras tribos” (WATSUJI, 1962, p. 55). Em nossos atuais tempos 

conflagrados, o “nós contra eles”, “fiéis contra infiéis”, se mantém presente e justifica uma jihad, 

a guerra santa dos muçulmanos. Trata-se, vale ressaltar, da mesma violência que no passado, com 

sinal invertido, inflou o ódio nas igualmente sangrentas Cruzadas e hoje coloca frente a frente 

judeus e palestinos na Cisjordânia. 
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1.4 A cada época, o seu mal – com seu propósito 

 Byung-Chul Han (2017, p. 96) acredita que a violência contra o inimigo tem um “efeito 

estabilizante” e forma a nossa “identidade”. Ele cita o pensador alemão Carl Schmitt, ao defender 

a tese de que as energias conflitivas partem do si-mesmo, do interior, para o outro, no exterior. 

Apenas diante do inimigo o si-mesmo entende sua medida e limites próprios. É “a exclusão do 

outro, bem demarcado como inimigo [que] forma, em movimento contrário, a imagem conclusiva 

unívoca do si-mesmo” (HAN, 2017, p. 96). A energia destrutiva que se volta contra o outro, 

paradoxalmente, se torna construtiva na formação do si-mesmo. Não se fala aqui de um 

concorrente que, como lembra Han, tem a origem em “con-correr”, ou seja, correr junto. “Falta à 

concorrência a tensão existencial, a negatividade do inimigo que auxilia o si-mesmo a formar a 

autoimagem unívoca” (HAN, 2017, p. 99). 

 Konrad Lorenz também destaca a importância de se ter, e se necessário criar, um inimigo. 

E um inimigo odiável. É o adversário que ameaça os valores do indivíduo e do grupo. Um 

inimigo de natureza concreta como “judeus, hunos, soldados alemães, tiranos etc” (LORENZ, 

2005, p. 263) ou apenas conceitos abstratos, sejam eles capitalismo mundial, comunismo, 

fascismo ou qualquer outro tipo de ismo. “Como no caso do objeto a ser defendido, o inimigo 

contra quem se defende é extremamente variável e demagogos são bem versados na perigosa arte 

de produzir fantoches sobrenaturais para liberar uma forma muito perigosa de entusiasmo 

militante” (LORENZ, 2005, p. 263). 

 Tomada pela emoção, afirma Lorenz, a pessoa está pronta para abandonar tudo pelo 

chamado do que parece ser um dever sagrado. “Todos os obstáculos em seu caminho se tornam 

irrelevantes, as inibições instintivas de machucar ou matar os semelhantes, infelizmente, perdem 

muito de sua força” (LORENZ, 2005, p. 259). Não há considerações racionais, crítica ou 

argumentos razoáveis contra seu comportamento que não sejam, aos olhos do entusiasta 

militante, insustentáveis e até desonrosos. “Os homens desfrutam de um senso absoluto de justiça 

mesmo quando cometem atrocidades” (LORENZ, 2005, p. 260). 

 Mas o que é “justo” se um ato envolve violência? O que é permissível? Ou condenável? 

Norbert Elias alerta para o risco de o observador usar os próprios valores e crenças como 

referência para responder a essas questões. “Agimos na suposição tácita de que é possível 

elaborar teorias sobre as estruturas emocionais do homem em geral, com base no estudo de 

pessoas em uma sociedade específica que pode ser observada aqui e agora – a nossa” (ELIAS, 
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2011, p. 207). Mesmo o tempo altera a percepção do que é “normal” na sociedade. O que 

condenamos hoje podia ser visto como corriqueiro em determinado estágio do “processo 

civilizador”, tema da obra-mestra de Elias sobre a evolução dos costumes na história do 

Ocidente.  

 Um exemplo está na relação das pessoas na Idade Média com a agressividade. Elias 

recupera um hino cantado por menestréis que celebrava as batalhas de exércitos com “as tendas e 

ricos pavilhões espalhados pela planície, a quebra de lanças, a perfuração de escudos, os 

capacetes faiscantes fendidos pela clava, os golpes dados e recebidos” (ELIAS, 2011, p. 184). A 

canção era o reflexo quase frívolo de uma época violenta, assim descrita por Achille Luchaire na 

sua história da França no século XIII: 
O país se desintegrara em províncias e os habitantes de cada uma delas formavam uma 
espécie de pequena nação que abominava todas as demais. As províncias eram por sua 
vez divididas em um número imenso de estados feudais, cujos senhores se combatiam 
sem cessar. Não apenas os grandes senhores, os barões, mas também os senhores menores 
das mansões solarengas viviam em triste isolamento e se ocupavam sem cessar em travar 
a guerra contra seus “soberanos”, seus iguais ou seus súditos (LUCHAIRE apud ELIAS, 
2011, p. 190). 

 

 Nesse ambiente de conflitos constantes, “pilhagem [e] a caça de homens e animais [...] 

eram necessidades vitais que ficavam à vista de todos” (ELIAS, 2011, p. 183). A crueldade não 

poupava ninguém como também ninguém era punido. Na verdade, “o prazer de matar e torturar 

era socialmente permitido” (ELIAS, 2011, p. 185). Havia um deleite especial em mutilar 

prisioneiros de guerra, segundo Elias, o que incluia cortar o nariz ou a orelhas dos cavaleiros 

inimigos capturados e tirar um pé ou um braço de um militar subalterno. 

 A cautela deve ser recomendada outra vez antes de categorizar tais atos como selvageria 

ou degenerações patológicas – que certamente existiam naqueles tempos. Não era um impulso 

“natural” ainda a ser contido que permitia tal comportamento. O que entendemos como “mal” nos 

padrões do século XXI a estrutura social da época encarava como vantajoso e necessário. 

Podemos condenar pelas réguas civilizadoras atuais, mas na Idade Média o que se fazia com os 

prisioneiros tinha uma justificativa prática. Como explica Norbert Elias, prisioneiros de guerra 

que não pudessem ser negociados por um resgate em dinheiro, como era o caso dos nobres, 

geravam problemas ao vencedor. Mantê-los vivos exigia abrigo e alimentação. Devolvê-los 

aumentaria a riqueza e o poder de luta do inimigo. Os cativos, então, eram mortos ou soltos tão 

mutilados que ficavam incapazes para batalhas e o trabalho.  
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1.5 Mídia e o imaginário disfuncional 

 Norbert Elias (2011, p. 185) retrata um mundo conflagrado, onde “o medo reinava em 

toda parte e o indivíduo tinha que estar sempre em guarda. E da mesma forma que o destino da 

pessoa podia mudar abruptamente, assim sua alegria podia transformar-se em medo (...) com 

igual brusquidão”. O lento processo civilizatório trouxe maior controle social da agressividade 

humana e diversas práticas daqueles tempos passaram a ser condenadas. Uma rejeição que se 

introjetou no nosso dia a dia a ponto de usarmos hoje o termo “medieval” como adjetivo para 

ímpio, hediondo e desumano.  

 Mas, mesmo passados oito séculos, isso não significa que tenhamos superado o medo e 

outros sentimentos relacionados. Na explicação de Norval Baitello Jr, sofremos ainda e 

continuamos “em guarda” para usar a expressão de Elias. Não se trata apenas da ameaça física. A 

alteridade nos afeta e nos mantém alerta de maneira diversa. “Como se nunca dormíssemos e 

estivéssemos sempre de prontidão, em vigília, esperando quando o outro estará visível ou quando 

o outro não vai estar para que eu esteja” (BAITELLO, 1999). Baitello remete a “agon”, o termo 

usado na Grécia Antiga para lutas e enfrentamentos, ao discutir a ancestral ligação do homem 

com a dualidade. Seja na evolução ontogenética, seja na evolução filogenética, acostumamo-nos 

a um modelo perceptivo que divide o mundo em oposições como claro e escuro, dentro e fora, 

longe e perto e, principalmente, acima e abaixo.  

 Constrói-se, assim, uma vertical de valores nas relações humanas (cujas consequências no 

jornalismo trataremos no Capítulo 2 a partir da Teoria das Mídias, de Harry Pross). Na sociedade 

agonística, define Baitello (1997, p. 118), essa hierarquia governa nossas vidas. Queremos estar 

“acima” dos problemas, a salvo do que vem de “baixo”. Ficar do lado “certo” nos aflige e 

fugimos das penalidades impostas a quem faz o “errado”. Enquanto muitos batalham pela 

simultaneidade, na perspectiva de compartilhar valores de maneira sincrônica e geral, “agon” 

impõe a dessimultaneidade e nos leva contra, para citar exemplos modernos, a biodiversidade, o 

multiculturalismo, o pluralismo e a polissemia (BAITELLO, 1997, p. 117). 

 O termo grego “agon” está na raiz das palavras antagonismo e antagonista. A etimologia 

reflete a herança dos conflitos que sociedade travou. “Foi com violência brutal que se 

conquistaram, no decorrer da história, dessimultaneidades, territórios, riquezas, escravos, 

mulheres dos inimigos, bens e a vida ou a morte de estranhos/estrangeiros e/ou adversários” 

(BAITELLO, 1997, p. 118). Baitello não vê apenas os efeitos da violência física na sociedade 
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agonística. Em seus trabalhos mais recentes, destaca o aprofundamento de um ambiente 

disfuncional na sociedade, refletido no esgarçamento dos vínculos entre as pessoas e a 

valorização desmedida das imagens. Trata-se, afirma ele, de um fenômeno intimamente ligado à 

mídia: 
[Há] um tipo de imaginário que está sendo distribuído pelas instituições da comunicação – 
rádio, televisão, jornal, pela comunicação interpessoal, pelas empresas, pela propaganda, 
pela moda. Todas as instituições midiáticas estão cultivando um imaginário e este 
imaginário é que acaba sendo ele próprio uma violência sobre as pessoas, exige 
visibilidade a qualquer preço e para que ela ocorra rouba a vida das pessoas (BAITELLO, 
1999). 

 

 Baitello fala do descontrole das imagens externas ou exógenas como a enfermidade de 

nosso tempo. Tão céleres quanto fugazes, elas “coíbem sua adequada metabolização, seu 

processamento, sua leitura apropriada” (BAITELLO, 2012, p. 108). Imagens que precisam ser 

rápidas para dar lugar a outras, imagens que desaparecem rapidamente abrindo um vazio para a 

próxima. O que daí resulta é uma sanha voraz de consumo de mais e mais imagens, em olhares 

que, afirma o autor, perderam a vontade própria e agora são direcionados pelas próprias imagens.  

 Quando cita o descontrole, Baitello não se limita ao conceito estreito de imagem como 

representação visual. O choque descontrolado não vem apenas de fotografias e vídeos, de 

anúncios publicitários e cartazes. Está também na expansão dos estímulos visuais com que a 

tecnologia nos inunda em ritmo desvairado. Com a descrição de Baitello em mente, como não 

perceber nossa incapacidade de apreender, de digerir tanta informação que se sucede 

copiosamente nas telas de computador e do celular em frenética pulsação de novos posts do 

Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer que seja a rede social do momento? 

 Vertiginoso e desregrado, o desenvolvimento da mídia afeta as conexões da sociedade, 

diz Harry Pross. Ele faz a correlação entre o aumento da comunicação e o crescimento de 

conflitos em um mundo farto em sinais transmitidos, carregados de significados diferentes e que 

se distorcem mutuamente. “A sobrecarga de estímulos deixa as pessoas nervosas, neuróticas e 

agressivas. Esta é a condição comum a jovens e mais velhos em nossa sociedade: um caos de 

sinais no éter, um caos de significados na terra” (PROSS, 1989). 

 A conflagração também transparece na linguagem, segundo Vicente Romano. Palavras e 

conceitos são usados “para violentar a capacidade cognitiva das massas majoritárias da 

populações, para confundir mentes” (ROMANO, 2006, p. 96). Gera-se, atualmente, um fascínio 

pela violência que encontra correspondência na filosofia contemporânea do sucesso total a 
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qualquer preço, do individualismo e do egoísmo mais primários. Romano (2006, p. 111) percebe 

outro fenômeno, igualmente ligado à expansão turbulenta da mídia citada por Pross. Para ele, a 

comunicação se torna mais curta e estereotipada e, por consequência, serão proporcionalmente 

maior a violência psicológica dos meios e menor a margem de significado e interpretação deixada 

para o sujeito receptor.  

 Assim, ao criticar o que via na televisão no início do século XXI, Romano estabelece um 

quadro que nos ajuda a entender o ambiente disfuncional que vivemos: 
Segundo os cânones em uso, há que se filmar “imagens telegênicas”, reter o 
extraordinário, não o ordinário. O ordinário é a paz, o extraordinário é o escândalo e o 
conflito violento. Mas, ao acumular-se o extraordinário na tela e na imprensa (notícia não 
é que o cão morda o menino, mas sim que o menino morda o cão), inverte-se a relação: a 
ação violenta e o conflito se convertem no ordinário, e a ordem pacífica fica de fora. É 
como se “o mundo” constasse unicamente de atos violentos e acionismo. A informação e 
o entretenimento, ou a “indústria da tensão”, como a denomina Hermann Broch, 
transmitem e impõem a validez mundial da violência (ROMANO apud CONTRERA, 
2002, p. 17). 

 

1.6 A ideologia do “nós contra eles” 

 A mídia tem um papel fundamental na construção da imagem que fazemos do outro, seja 

ele adversário, concorrente ou inimigo. Walter Lippmann em seu livro clássico Opinião Pública 

já destacava a criação de “demônios” no imaginário popular no início do século XX, antes 

mesmo do surgimento dos meios de comunicação de massa em escala global. Era a contraposição 

odiosa e obrigatória aos “heróis” que estavam do “nosso lado”. Lippmann (2010, p. 26-27) 

escreveu sobre o que viu na Primeira Guerra Mundial (1914-1918): “Se tudo de bom emanava de 

Joffre, Foch, Wilson ou Roosevelt, todo o mal emanava do Kaiser Wilhem, Lenin e Trostky. [...] 

Para muitas mentes simples e assustadas não havia reverso político, nenhum ataque, nenhuma 

obstrução, nenhuma morte misteriosa ou conflagração misteriosa em algum lugar do mundo cujas 

causas não fossem decorrência destas fontes pessoais de maldade”. 

 Odiar com tanta virulência uma coisa nos predispõe a associá-la como causa e efeito de 

tantas outras coisas que tememos. Medos antigos ganham o reforço de medos recém-adquiridos. 

Lippmann descreveu a comoção exacerbada como uma corrente de lava derretida que enterra 

tudo o que toca. Por baixo dela, haverá uma cidade enterrada, com objetos díspares emaranhados 

uns nos outros. Para a pessoa que odeia, nesses escombros emocionais “qualquer coisa pode estar 

relacionada com qualquer coisa. Desde que ela o sinta” (LIPPMANN, 2010, p. 145). 
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 Surge aqui outro vetor da agressividade: a ideologia. O confronto “nós contra eles” passa 

pela posse, pela religião e também por um conjunto abstrato de valores e princípios que pode 

abarcar, mas não se limita necessariamente ao divino. Esse ideário fundamenta a defesa de um 

grupo, de um modo de vida, de um sistema político ou econômico. E a exemplo das deidades, a 

ideologia tem a capacidade de “organizar o ódio”, na expressão de Gabriel Liiceanu (2014).  

 Em sua definição, a ideologia divide o mundo entre o que é e o que não é. Cria uma forma 

sistemática de interpretar a sociedade. Para os partidários extremos de uma ideologia, ela é a 

forma certa, senão a única, de se viver. Sua defesa sempre se justifica e até deve ser celebrada, 

mesmo que à base de violência, afirma Liiceanu. Se “o ódio de Caim [for] enquadrado numa 

ideologia, ele passa a ter dignidade histórica e aura científica” (LIICEANU, 2014, p. 49). O crime 

que acompanha a ideologia é enobrecido, “porque a finalidade a que ele serve sonha com o bem 

para muitos e, no limite, para a toda a humanidade” (LIICEANU, 2014, p. 49). Ao tornar honrada 

a razão do ódio, a ideologia converte em herói aquele que odeia e agride. Quem ofende sob esse 

pretexto não pode ser alvo de castigo pelos pares. É o contrário. Ele busca e provavelmente 

receberá o reconhecimento almejado. Amparado pela ideologia e estimado pelos seus, pode 

“odiar livremente e igualmente pode ter orgulho desse ódio” (LIICEANU, 2014, p. 56). 

 

1.7 Odiar para mudar 

 Novamente, o que leva alguém a odiar não é a natureza intrinsicamente má do indivíduo. 

Nem a ideologia que defende existe por uma deliberação direta do demônio (por mais que, em 

alguns casos, detratores ou até seguidores acreditem nisso). Hannah Arendt, uma das principais 

pensadoras sobre a violência humana, concordava que havia ódios clinicamente insanos. Mas 

para outros ódios ela inferiu uma gênese diversa. Segundo Arendt (1994, p. 39), “somente onde 

houver razão para suspeitar que as condições poderiam ser mudadas e não o são é que surgirá o 

ódio. Somente onde o nosso senso de justiça for ofendido é que reagiremos com ódio.” Ela não 

aceita que a violência seja estigmatizada como algo irracional: 
Em certas circunstâncias, a violência – o agir sem argumentar, sem o discurso ou sem 
contar com as consequências – é o único modo de reequilibrar as balanças da justiça. [...] 
Neste sentido, o ódio e a violência que às vezes – mas não sempre – o acompanha 
pertencem às emoções “naturais” do humano, e extirpá-las não seria mais do que 
desumanizar ou castrar o homem. É inegável que tais atos, nos quais os homens tomam a 
lei em suas próprias mãos para o bem da justiça, estejam em conflito com as constituições 
das comunidades civilizadas; mas seu caráter antipolítico, tão manifesto na grande história 
de Melville, não significa que eles sejam inumanos ou “meramente” emocionais. 
(ARENDT, 1994 p. 48). 
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 As ideias de Arendt não devem ser usadas para defender quaisquer palavras e ações no 

ambiente de ódio que testemunhamos nas redes sociais digitais, um dos temas focais desta 

dissertação. A própria pensadora viveu em tempos ainda mais conturbados e construiu uma obra 

seminal sobre ideologia, totalitarismo e suas consequências para a Humanidade na primeira 

metade do século XX. Arendt alerta, na verdade, contra a análise mistificadora do 

comportamento alheio. “Esperar de pessoas que não têm a menor noção acerca do que é uma res 

publica, a coisa pública, que se comportem de maneira não-violenta e discutam racionalmente em 

questões de interesse não é realista nem razoável”, escreve em Sobre a Violência (1994, p. 57). 

Arendt não acredita que o interesse próprio do indivíduo ceda a um inefável “verdadeiro” 

interesse, “isto é, o interesse do mundo enquanto distinto daquele do eu” (1994, p. 57). Não raro, 

afirma, vale o dito popular alemão: “Minha camisa está próxima, mas muito mais próxima está 

minha pele”. Longe de ser uma solução digna, esperada pelos defensores da convivência 

harmoniosa (e ilusória, para a filósofa), a resposta violenta representa a discrepância entre as 

expectivas do mundo público e aquelas particulares de quem se mostra inconformado com a 

situação que testemunha ou com a qual sofre.  

 Segundo Arendt, a violência é uma atitude racional, pois há um propósito que a justifica. 

Racional também porque prova sua eficiência para alcançar um fim. Mas, segundo Arendt, há um 

ponto a ressaltar. Por não sabermos com certeza as eventuais consequências do que é feito, a 

violência somente permanece racional enquanto almeja objetivos de curto prazo. “Ela não 

promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso; mas pode 

servir para dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública” (ARENDT, 1994, p. 57-58). 

 Harry Pross é outro pensador que não condena a violência a priori. Ele chama a atenção 

para o “ruído” provocado por indivíduos que discursam violentamente contra algo ou alguém. 

Essas pessoas, segundo Pross, não buscam trocar conteúdos, não querem necessariamente 

dialogar. A balbúrdia verbal mostra, na verdade, que alguma coisa não se enquadra no mundo de 

quem reclama. E não deve ser descartada e desprezada como infantilidade: 
Sim, claro que é algo infantil gritar, em vez de formular; mas o fato de que essa 
modalidade expressiva seja escolhida também implica um valor cognitivo. O que acontece 
é que esse valor não deve ser buscado nas declarações, mas sim no comportamento 
simbólico. Você deve tentar encontrar o significado do símbolo "ruído". Se observarmos 
esse fenômeno de maneira suficiente, poderíamos estabelecer a hipótese de que certos 
grupos desenvolvem tipos realmente diferentes de ruído, simbolizando diferentes 
"disposições" dos ruídos correspondentes (PROSS, 1980, p. 25). 
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1.8 A autoadoração desumanizante da mídia  

 Na segunda metade do século XX, Harry Pross, ele próprio um jornalista de formação, 

ajudou a demonstrar como os meios de comunicação de massa criaram as condições para 

acabarmos envolvidos na atual sociedade repleta de “ruídos”. Com sua Teoria das Mídias, Pross 

desenhou um caminho em que a tecnologia amplia cada vez mais o alcance de uma mensagem, 

mas, ao mesmo tempo, aumenta a distância entre transmissor e receptor. Um processo que 

desumaniza o homem e, no limite que vivemos hoje, afirmam Malena Contrera e Norval Baitello 

Jr (2010, p. 108), promove a dissolução do outro, em que “o máximo avanço tecnológico abriga o 

máximo de atraso comportamental”.  

 Pross entende que toda comunicação inicia no corpo e termina no corpo. Para que 

aconteça, ela precisa de um meio, uma mídia. Esta pode ser dividida em três (PROSS apud 

BAITELLO, 1997): 

 Mídia primária – Os participantes individuais estão presentes, frente a frente. Não se trata 

apenas de falar. O corpo também faz parte da comunicação, nos movimentos, na gestualidade, na 

mímica, nas feições do rosto. Ao mensageiro também cabe carregar a mensagem para garantir 

sua transmissão, em um esforço que compreende, por exemplo, andar, correr, cavalgar, enfim, 

deslocar-se até o receptor.  

 Mídia secundária – Aqui o homem adota um aparato que carrega a informação. O emissor 

precisa desse instrumento para a transmissão. Na outra ponta, bastam os sentidos naturais para 

completar a recepção. Livros, cadernos, folhas de papéis são típicos transportadores de signos da 

mídia secundária.  

 Mídia terciária – Os meios aqui só funcionam se emissor e receptor possuirem 

instrumentos compatíveis. É a conexão que surge quando o homem domina a energia elétrica e, 

com este dínamo tecnológico, cria aparatos técnicos de comunicação. O telégrafo no século XIX, 

a televisão no XX e a internet no XXI são suas maiores expressões.  

 Da primária original à mais recente terciária, a mídia obedeceu um princípio através dos 

milênios. Segundo Pross, sempre houve a tendência de reduzir o que ele chama de “gastos de 

sinais” do emissor (PROSS, 1999, p. 100). Trata-se do esforço, muitas vezes físico, para levar a 

mensagem de um corpo até outro – ou até muitos outros corpos. Pelo princípio da economia de 

sinais, a tecnologia permite à comunicação individual chegar a espaços cada vez mais amplos a 

um número cada vez maior de receptores em um tempo cada vez mais curto.  
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 Paradoxalmente, a mídia terciária, aquela que mais humanos atinge, também é a que mais 

desumaniza a comunicação. Vale destacar um aspecto desse impacto detectado por Norval 

Baitello Jr, em linha com o pensamento de Pross.  
Com o desenvolvimento de aparatos cada vez mais poderosos de busca dos receptores, 
com verticais cada vez mais eficazes em sua própria manutenção, os sistemas de 
comunicação passam a transferir cada vez mais seus próprios custos para os receptores. E, 
para a criação de relações de dependência, são rarefeitos os conteúdos e o teor 
informacional transmitido pelos emissores. Assim, pelos preceitos da “economia dos 
sinais” (Signalökonomie), amplia-se em progressão geométrica o poder dos emissores 
enquanto se achata o repertório dos receptores (BAITELLO, 2001, p.10). 

 

 Junto com Malena Contrera, Baitello expõe como o incremento da mídia terciária muda o 

eixo das relações humanas. “Toda a complexidade da comunicação [é] minimizada e a 

centralidade das trocas comunicativas e dos processos vinculadores se [desloca] para a questão da 

apropriação ou não das tecnologias da comunicação” (CONTRERA; BAITELLO, 2010, p. 103). 

A tecnologia eletrônica dos meios terciários vira uma forma de pensar o mundo. O foco das 

atenções se volta para a operacionalidade desse meio, marcando um caráter autorreferente. “A 

técnica, de meio, passa a ser um fim em si mesmo, e o homem, que deveria direcionar sua 

utilização, passa a girar a seu redor” (CONTRERA; BAITELLO, 2010, p. 104). 

 Como regra geral, a mídia terciária distância corpos. Quanto mais ela domina a nossa 

comunicação cotidiana, quanto mais “giramos ao seu redor”, mais apartados estaremos do outro. 

Na afirmação de Vicente Romano (2008, p. 28), a tecnologia acaba reduzindo a comunicação 

pessoal na sociedade. Ele lembra que os espaços de interação entre indivíduos, ou seja do 

exercício da mídia primária, escassearam. A Grécia tinha a ágora, Roma construía fóruns, na 

Idade Média as pessoas se encontravam nos pátios das igrejas para conversar. “Desta troca direta 

é que podemos descobrir o que temos em comum. É deste sentimento comum que nasce a 

solidariedade”, explica Romano. “Se descobrirmos o que temos em comum, nos tornaremos mais 

flexíveis às mudanças. Reduzir a comunicação primária significa enfraquecer a solidariedade” 

(ROMANO, 2008, p. 28). 

 Nas últimas décadas, a tecnologia nos colocou confortavelmente longe do outro, 

aproveitando as aparentes benesses de uma realidade virtual. Nas palavras de Pross, os 

conquistadores de mundos imaginários ficaram em casa. Mas há um desequilíbrio. É também em 

casa que passaram a morar a instabilidade, o desassossego, o aborrecimento e a necessidade de 

consolo (PROSS, 1999, p. 99). Pross cita Blaise Pascal para caracterizar esse “sonhador da 
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eletrônica urbana”: “Somos tão presunçosos que queremos ser conhecidos em toda a Terra, 

incluindo pela gente que há de vir quando já não existirmos. E somos tão vãos que a estima de 

cinco ou seis pessoas que nos rodeiam nos agrada e contenta” (PASCAL apud PROSS, 1999, 

p.99). 

 Para Contrera e Baitello, o traço narcísico identificado por Pascal e Pross recrudesceu em 

tempos de internet globalizada. A autoadoração encobriria, segundo os autores, algo pior, o 

apagamento da alteridade – com consequências preocupantes. À época de seu estudo em 2010, 

eles analisavam o Orkut, então a rede social mais popular no Brasil, mas suas considerações se 

mantêm para o universo do Facebook, Instagram e congêneres contemporâneos. No Orkut, 

fervilhavam grupos de pessoas/usuários que se juntavam pela afinidade de interesses. 

Abrigavam-se em contas com títulos como “eu adoro isso” ou “eu odeio aquilo”, “reproduzindo 

nauseantemente um discurso tipicamente adolescente de autoafirmação por meio de 

agrupamentos de iguais – eu e minha turma, só que agora virtual” (CONTRERA; BAITELLO, 

2010, p. 107).  

 Reconhecemos na descrição do antigo Orkut as atuais “bolhas” de amigos e parentes do 

Facebook, todos interligados – e ao mesmo tempo voluntariamente limitados – por uma 

comunhão de valores e opiniões. Espécie de ecossistema de iguais que Zygmunt Bauman via com 

apreensão: 
O impulso na direção de uma “comunidade de semelhança” é um signo de recuo não 
apenas em relação à alteridade externa, mas também ao compromisso com a interação 
interna (...). Quanto mais as pessoas permanecem num ambiente uniforme – na companhia 
de outras “como elas”, com as quais podem “socializar-se” de modo superficial e prosaico 
sem o risco de serem mal compreendidas nem a irritante necessidade de tradução de 
diferentes universos de significações – mais se tornam propensas a “desaprender” a arte 
de negociar um modus convivendi e significados compartilhados (BAUMAN, 2004, p. 
134-135). 

 

 Os efeitos do “desaprender” já estavam evidentes na web retratada por Contrera e Baitello 

em 2010. Eles denunciavam o fascismo nas mensagens moralistas de vídeos domésticos 

distribuídos entre e por adolescentes. Ao mesmo tempo, criticavam como o “neonazismo e toda 

produção social de intolerâncias e xenofobias [haviam encontrado] na internet um espaço 

asséptico o suficiente para abrigar ideias e valores essencialmente sangrentos” (CONTRERA; 

BAITELLO, 2010, p.108). 
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 É este ambiente, de ódio, violência, injustiça e desprezo à alteridade, que compõe o pano 

de fundo na relação entre leitores e jornais no mundo “real” e no virtual. Um vínculo antigo que 

passaremos a tratar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 – A HIERARQUIA LEITOR-JORNAL 

 

Todos somos irrefletidos e imprevidentes, todos somos irresolutos,  
queixosos, aduladores [...]. Assim, tudo que se reprova em outro  

poderá ser encontrado em seu próprio seio. Por que notas  
a palidez de um, a magreza de outro? [...] Somos todos maus. 

Sêneca (2014, p. 175) 
 

 Neste capítulo nos apoiaremos na concepção de Harry Pross sobre o verticalismo na 

sociedade para discutir o vínculo entre leitores e jornal. A divisão do mundo entre valores 

dominantes no alto e atores dominados embaixo explica o esforço da imprensa em enfatizar sua 

autoridade perante a audiência. 

 Criam-se regras, hábitos e técnicas para legitimar o fazer na imprensa e, assim, delimitar 

os papéis do produtor de notícias e do consumidor de notícias. Trata-se, no entanto, de um 

processo furtivo, que depende do consentimento espontâneo, até inadvertido, dos leitores. A estes 

últimos restará a ilusão da participação na feitura jornalística enviando críticas ou elogios por 

cartas e outros meios. Um rito fabricado e controlado pelos mesmos profissionais que mantêm o 

público à distância das mais altas decisões do ofício.  

 

2.1 O verticalismo nas relações humanas 

 Quando comecei minha carreira profissional no jornalismo, no distante ano de 1986, uma 

das atribuições passadas aos novatos da redação era responder as cartas dos leitores. Naqueles 

tempos analógicos, os Correios se mantinham como a forma básica de contato da audiência com 

o veículo, principalmente se fosse um meio impresso, caso da revista Placar, semanário esportivo 

da Editora Abril que abrigou aquele foca recém-saído da faculdade. Existia a opção de se falar ao 

telefone com o chamado “Atendimento ao leitor”, mas este só funcionava em dias de semana, em 

horário comercial, com direito a um sagrado intervalo de almoço. Não surpreendia que as pessoas 

preferissem colocar suas dúvidas, críticas e opiniões no papel. 

 Eram dezenas, por vezes centenas de cartas chegando a cada semana. Publicação de 

abrangência nacional, Placar impulsionava a participação de leitores do Brasil inteiro. Como 

maior título de futebol no país do futebol, o veículo arrastava um legião considerável de 

apaixonados pela bola. (No final da década de 1980, chegou a vender 180 mil exemplares por 
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edição, ficando entre as maiores revistas do país em circulação paga.) A imensa maioria das 

cartas trazia questões factuais sobre o esporte ou sobre o clube preferido do missivista. Qual a 

escalação do Palmeiras campeão da Taça Rio de 1951? Quem fizera os gols do Flamengo na 

decisão do Campeonato Carioca de 1914? O repórter-atendente de leitor era o Google 

futebolístico da audiência em um mundo sem internet.  

 Havia outra categoria de carta, não tão numerosa mas inescapável, e esta interessava 

sobremaneira aos profissionais da redação. Cada lote vindo dos Correios sempre incluia elogios e 

críticas às reportagens publicadas. Relembrando o que acontecia à época, destacam-se dois 

fenômenos que serão discutidos neste capítulo sobre a relação entre a audiência e os produtores 

da notícia, seja o veículo ou os próprios jornalistas. No primeiro, diversas cartas traziam 

avaliações ácidas das matérias. Algumas mais exaltadas enfileiravam imprecações, queixas e, não 

raro, palavrões. O ódio explícito frequentemente derivava para uma indagação-condenação: 

“Quem são vocês para falar isso ou aquilo sobre o meu time (ou meu ídolo)?”  

 Também nos acusavam injustamente (eu levava isso muito pelo lado pessoal) de deturpar 

os fatos para favorecer “nosso” clube de coração, que, a depender do reclamante, era o 

Corinthians (de São Paulo), o Flamengo (RJ), o Sport (PE), o Internacional (RS), o Cruzeiro 

(MG). Representavámos a “imprensa corintiana” ou a “imprensa rubro-negra” em eterna 

perseguição contra os times rivais e suas torcidas. Notava-se um esforço, provavelmente 

descoordenado mas de certa forma prevalente, em desacreditar a revista. A Placar publicava 

reportagens “ruins” porque tinha má intenção e/ou não tinha qualificação jornalística. Como se 

tornou comum dizer então, Placar era “contra o futebol”. 

 Além de contestar a própria revista que escolheram para acompanhar, os leitores críticos 

da Placar produziam um segundo fenômeno. Por orientação da chefia, as cartas com elogios, 

dúvidas ou críticas sobre reportagens deviam ser repassadas aos autores das matérias citadas. De 

maneira geral, eles ficavam envaidecidos com os aplausos e eram solícitos em esclarecer 

indagações. O ego se comprazia de verdade quando loas ao trabalho ganhavam as páginas 

impressas da revista na seção de cartas, espaço dedicado em cada edição para manifestações do 

público. Mas esses mesmos profissionais, assim me recordo e os estudos de pesquisadores 

comprovam, (CHAPARRO, 1987; HERMIDA; THURMAN, 2008; SILVA, 2014; 

SHANAHAN, 2018) praticamente ignoravam censuras vindas dos leitores. Ainda mais quando 

continham esconjuros categóricos. Repetiam, com sinal trocado, a imputação alheia. “Quem são 
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esses caras para falar de jornalismo?”, ouvi diversas vezes. Dificilmente se dignavam a dar uma 

resposta, menos ainda para aqueles que os xingavam. Esses, em outra expressão que me 

acostumei a escutar, “não mereciam”. 

 Seja para elogiar, criticar e xingar de um lado ou para responder e ignorar de outro, a 

abertura de espaço à participação dos leitores é um procedimento tradicional na relação mídia e 

audiência, principalmente em títulos impressos como revistas e jornais. Explicado de maneira 

esquemática e redutora, o processo previa o envio de uma carta para o veículo de escolha da 

pessoa, a leitura da mensagem por um profissional da redação ou destacado por esta e a produção 

da resposta, que poderia ser direta para o missivista ou a publicação do texto ou parte deste na 

respectiva seção do periódico (no caso da Folha de S.Paulo, que faz parte da pesquisa, o “Painel 

do Leitor”). Troque-se “carta” por “e-mail” e temos o procedimento como predominantemente 

acontece hoje.  

 O surgimento das plataformas digitais para publicação de conteúdo produzido pela 

imprensa ampliou esse formato de participação dos leitores. Primeiro com os sites dos veículos e 

logo em seguida com as redes sociais, a voz da audiência ganhou outros caminhos e formas de se 

manifestar. Agora ela dispõe da área de comentários em matérias ou posts, como se denominam 

textos, fotos e vídeos publicados nas contas dos meios de comunicação nas redes sociais.  

 Tanto no universo online como no off-line, para usar o jargão que distingue o digital do 

analógico, a essência do vínculo entre mídia e audiência permanece o mesmo. Há uma clara 

distinção entre quem produz o conteúdo e quem o lê, vê ou ouve. A contestação crescente e 

violenta desses papéis, marcadamente no ambiente de ódio das redes sociais, será tema do 

próximo capítulo. Antes, no entanto, cabe ressaltar como se dá a associação entre as duas partes. 

Na visão de Harry Pross, uma hierarquia de valores comanda as ações. O mais “alto” se sobrepõe 

ao mais “baixo”, no que ele chamou em sua Teoria das Mídias de “verticalismo” na sociedade: 
Ao longo de milênios foi surgindo [...] uma idiossincracia, uma supersensibilidade para as 
repercussões do “verticalismo” na vida pública. Estar “acima” ou “nos escalões 
superiores” ou, ao menos, “no andar superior” parece o ideal da política e da vida diária. 
Ocupar o topo de uma lista é tão importante para a publicidade como estar na parte de 
cima na página de um jornal. [...] O verticalismo cria traços categóricos comuns que 
possibilitam a comparação. [...] E o sistema categórico derivado dele reforça a violência 
simbólica ao converter-se em norma cotidiana de todos os povos. [...] O verticalismo das 
ideias de valor, que interpreta os valores da práxis comunicativa desde os valores mais 
altos aos valores negativos mais baixos, cria necessariamente uma hierarquia de seus 
intérpretes que responde aproximadamente à separação eclesiástica entre clero e laicos, ou 
a hierarquia interpretativa de acadêmicos e diletantes, profissionais e aficcionados 
(PROSS, 1989, p. 105-106). 
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 Pross afirma que a ordenação social da humanidade sempre se refletiu em três campos. 

No primeiro, existem as relações dos grupos sociais com a natureza que os rodeia. Em um 

segundo campo, os grupos têm as suas relações internas. Completam o quadro as relações 

externas com outros grupos, famílias, clãs, tribos, povos, nações etc. No que chamou de 

“horizontalismo”, Pross (1989, p. 103) identifica as ordens humanas de “uns juntos aos outros”, 

ou seja num mesmo plano. É o que acontece nas culturas que resultam da repetida dedicação “ao 

mesmos espaços, coisas e pessoas [...] aos mesmos comportamentos ante à natureza, parentes e 

estranhos” (PROSS 1989, 103). 

 Norval Baitello Jr explica como se dão os vínculos entre horizontal e vertical na 

comunicação: 
Por meio de marcadores e demarcadores espaciais – materiais ou simbólicos – o homem 
vai construindo verticais que necessitam bases horizontais cada vez maiores para sua 
sustentação. O espaço de alcance de uma vertical constitui um campo, a reunião de vários 
campos constitui uma rede. Os vínculos entre as verticais e as horizontais são de 
“subordinação e supraordenação”, enquanto que as relações entre as horizontais são de 
“coordenação”. Há assim uma tipologia simples de sistemas comunicativos: a 
comunicação horizontal e a comunicação vertical, cada uma delas responsável por tipos 
específicos de relações, das relações de hierarquia às relações de solidariedade e 
camaradagem (BAITELLO, 2003, p. 9-10). 

 

 À horizontal que nivela e, de certa forma, iguala os participantes, contrapõe-se a vertical. 

Ela atesta nossa tendência de dividir o mundo polarmente. Dia e noite, claro e escuro, dentro e 

fora, grande e pequeno, e, a mais representativa de todas, alto e baixo – são formas que, muitas 

vezes, o homem usa para representar a separação entre bom e ruim. A segmentação é tanto 

alegórica quanto física. Deus está no céu e seu inverso sob nossos pés porque “acima” e “abaixo” 

são conceitos de valor. E no mundo concreto dos prédios de escritório, chefes fogem dos andares 

mais baixos. “Quem ocupa o porão tem o lugar que nas pinturas ficam as figuras secundárias na 

borda inferior do quadro”, escrevem Harry Pross e Vicente Romano (1999, p. 194). 

 

2.2 Como se fossem suas ideias 

 Segundo Pross, todo símbolo traz consigo uma violência implícita. Ela representa seu 

poder de ação sobre nós (BARRETO, 1992, p. 10). O sinal de trânsito é um exemplo que o 

pensador alemão apresenta. Por trás de sua mensagem explícita, há o poder reconhecido do 

policial para reprimir o motorista que desrespeitar o sinal. O símbolo existe ali para impor uma 

ordem. Como afirma Barreto em seu estudo sobre a obra de Pross, “a ação do símbolo tem os 
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mesmos resultados que o uso da força bruta: causa uma relação de superioridade e submissão. 

Superioridade na capacidade de elaboração do símbolo e submissão na sua obediência” 

(BARRETO, 1992, p. 10). O símbolo, prossegue Barreto, incorpora os dois eixos propostos por 

Pross. No horizontal, absorve as regras de convivência social, delimitando as ações e funções de 

cada indivíduo na sociedade. E no vertical, representa e preserva a hierarquia de valores da 

sociedade.  

 O conceito de violência simbólica, ponto fundamental em seu pensamento, Pross toma 

emprestado do sociólogo Pierre Bourdieu. Quando analisa o ensino na França, Bourdieu descreve 

a capacidade do sistema de determinar significados como legítimos pelo estabelecimento de 

signos. Por ser um espaço de relações claramente delimitado, a escola oferece um ambiente de 

observação tangível para demonstrar a eficácia da violência simbólica em tornar os símbolos 

aceitáveis entre os alunos. Pross destaca que, antes de incorporar a legitimidade dos significados, 

é necessário um processo de reconhecimento dos receptores com os próprios portadores do 

significado. “Assim, portanto, definimos violência simbólica como o poder de fazer que a 

validade de significados através de signos seja tão efetiva que os outros se identifiquem com os 

significados validados” (PROSS, 1989, p. 71). 

 O “modelo de percepção e de comportamento habituado”, como classifica Byung-Chul 

Han (2017, p. 161), aceita sem questionar e vai repetindo o que validou. “As pessoas afirmam e 

fazem avançar as relações de dominação, enquanto impessoalmente praticam atos usuais, 

costumeiros. A cotidianidade já é uma afirmação das relações de dominação vigentes” (HAN, 

2017, p. 162). E, dessa forma, a violência simbólica perpetua o que já existe, sem emprego de 

qualquer tipo de violência física. As relações de dominação para o dominado se transformam em 

algo natural para representar o mundo como ele é e deve continuar sendo.  

 A apreensão dos significados alheios muitas vezes se insere num processo tão 

imperceptível e pacífico que a palavra “violência”, mesmo que “simbólica”, pode parecer 

imprópria. Afinal, não é o leitor que escolhe o que ler? Pode-se argumentar que faltam 

alternativas aos cidadãos em uma sociedade dominada por oligopólios comunicacionais ou que 

não há liberdade de expressão em ditaduras de esquerda ou de direita. Mas a regra geral, pelo 

menos em nações minimamente civilizadas, dá a pessoa a oportunidade de escolher o que prefere 

ler, ouvir e assistir. Para usar os termos de Pross, ela se identifica com o veículo que elege e tem 

claro que a decisão foi sua.  
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 Walter Lippmann retratou esse sentimento ao falar do típico homem americano do século 

XX em sua leitura matinal: 
Cada um de nós tende a julgar um jornal, se nós o julgarmos verdadeiramente, por seu 
tratamento daquela parte das notícias com a qual nos sentimos envolvidos. O jornal trata 
com uma multiplicidade de eventos que estão além de nossa experiência. Mas ele trata 
também com alguns eventos dentro de nossa experiência. E pelo manuseio daqueles 
eventos nós mais frequentemente decidimos que gostamos ou não gostamos dele, 
confiamos ou recusamos ter aquela folha em casa. [...] Que melhor critério um homem 
possui do que na mesa do café da manhã examinar a versão do jornal com sua própria 
opinião? Portanto, a maioria dos homens demanda do jornal o maior rigor, não como 
leitores comuns, mas de litigantes em questões da sua própria experiência (LIPPMANN, 
2010, p. 281-282). 

 

 Fica estabelecida a confiança entre leitor e jornal. A este último caberá apurar, selecionar 

e trazer as informações que “sabe” serem relevantes para o primeiro. A repetição satisfatória e 

periódica do processo reforçará o respeito do leitor por quem lhe fornece o serviço noticioso. 

Reconhecerá no jornal a autoridade, conceito que pode ser lido como “especialista” em um 

assunto ou ofício. E também como o direito ou poder de decidir sobre algo e ser obedecido.  

 

2.3 Manda quem faz as regras 

 Hanna Arendt alerta para a confusão frequente que une o conceito de autoridade a alguma 

forma de poder ou violência. A autoridade, escreve em Entre o passado e o futuro (2016), exclui 

a utilização de meios externos de coerção. Se a força é usada, a autoridade fracassou. Da mesma 

forma, a autoridade não adota a persuasão. Argumentar por algo pressupõe uma igualdade entre 

os dois lados e, durante esse processo, coloca a autoridade em suspenso. “A relação autoritária 

entre o que manda e o que obedece não se assenta na razão comum nem no poder do que manda; 

o que eles possuem em comum é a própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos 

reconhecem e na qual ambos têm seu lugar estável predeterminado” (ARENDT, 2016, p. 129). 

 Arendt recorre a Platão quando o filósofo ilustra a hierarquia nas relações existentes em 

exemplos como o pastor e as ovelhas, o timoneiro de um barco e os passageiros, entre médico e 

paciente ou entre senhor e escravo. Nesses casos todos, “o regente e o regido” (ARENDT, 2016, 

p. 148) pertencem a duas categorias completamente diferentes, uma das quais já é, por definição, 

submetida à outra. O conhecimento especializado infunde confiança, “de modo que nem a força 

nem a persuasão sejam necessárias para obter aquiescência” (ARENDT, 2016, p. 148). 

 Transportada para o universo da mídia, a lógica que constrói e mantém a autoridade passa 

pela ordenação do papel desempenhado por quem está “embaixo”, a audiência, e por quem está 
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“em cima”, a imprensa, o jornal, o jornalista. Esse vínculo precisará de normas, regras, leis e 

práticas, escritas ou não, que serão encaradas como particulares e até exclusivas. Também 

definirá quem faz o quê e em que posição atua em relação aos outros elementos. Na terminologia 

adotada por Bourdieu, a ação dos agentes diretamente interessados nas benesses geradas pelo 

ofício constituirá um campo. “Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que 

faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das 

coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair 

ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas” 

(BOURDIEU, 2014, p. 68).  

 Bourdieu utilizou a ideia de campo para diversos temas, discutindo longa e 

aprofundadamente, entre outros, o campo acadêmico, artístico, religioso e, como vimos acima, 

educacional. Em todos apontou um “espaço social estruturado” (1997, p. 57), com dominantes e 

dominados permanentemente exercendo pressão uns sobre os outros no interior do campo. 

Bourdieu também estudou o chamado “campo jornalístico”, notadamente a televisão, aplicando a 

este conceitos que popularizou como habitus e illusio. Ainda que as formas como os agentes de 

um campo introjetam e exercem quase inconscientemente os valores e regras de conduta em seu 

espaço seja relevante para entender a dinâmica do próprio campo, interessa mais ao escopo deste 

estudo mostrar as estratégias e as motivações desses mesmos agentes para rechaçar a intromissão 

externa. Neste ponto particular, o jogo é jogado, na expressão do sociólogo francês, para abafar 

ou mesmo vilipendiar tentativas de participação que fujam à ordem determinada pelos atuais 

jogadores – mesmo que o desafio venha de quem, paradoxalmente, seja a razão de existir do 

jornalismo, a sua audiência. 

 Para Bourdieu, quanto mais um campo consegue se manter sem interações com outros 

campos mais autônomo ele é. Maior será a convicção interna de seus membros que produzem 

algo único e que eles são os mais capacitados para realizá-lo. Entretanto, não há campo 

absolutamente independente de outros setores da sociedade. No caso do jornalismo, o grau de 

autonomia costuma ser influenciado diretamente pela proporção do faturamento do jornal, 

revista, emissora de rádio ou de televisão que vem do Estado, dos anunciantes, de entidades 

(como a Igreja) etc.  

 Também os profissionais têm níveis desiguais de autonomia dentro do campo. Para um 

jornalista, sua autonomia, ou “independência editorial” como prega o jargão da carreira, está 
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ligada ao prestígio alcançado no emprego. Quanto maior sua autoridade, seja simbólica 

(conquistada pela repercussão do trabalho entre os pares) ou funcional (representada pelo cargo 

ocupado), maior tenderá a ser seu esforço para manter o status quo. Com esses índices de 

autonomia seria possível, afirma Bourdieu, “prever o modo que os agentes se comportarão, 

particularmente sua capacidade para resistir às imposições do estado ou da economia” 

(BOURDIEU apud BENSON, 2005, p. 43-44). Ou também, como discutiremos a seguir, para 

resistir às imposições dos leitores. 

 

2.4 O profissional e o amador 

 Um dos temas mais caros ao ego do jornalista está na certeza de que sua profissão é 

diferenciada. Um ofício tão característico que seus membros podem, como afirma Nelson 

Traquina, considerar-se parte de uma tribo. Pois ser jornalista... 
[...] parte de toda uma cultura constituída por uma constelação de crenças, mitos, valores, 
símbolos e representações que constituem o ar que marca a produção das notícias. A vasta 
cultura profissional dos jornalistas fornece um modo de ser/estar, um modo de agir, um 
modo de falar e um modo de ver o mundo [...]. Têm uma vasta cultura rica em valores, 
símbolos e cultos, que ganharam uma dimensão mitológica dentro e fora da “tribo” e de 
uma panóplia de ideologias justificativas em que é claramente esboçada uma identidade 
profissional, isto é, um ethos, uma definição da maneira como se dever ser (jornalista)/ 
estar (no jornalismo) (TRAQUINA, 2013, p. 34-35). 

 

 Ao jornalismo, àqueles que se beneficiam dele econômica e socialmente, interessa criar 

uma distinção clara entre quem é apto a exercê-lo e quem não é. Trata-se de um método comum a 

inúmeras ocupações como afirma John Soloski. A história das profissões está marcada por longas 

e por vezes até sangrentas disputas entre ofícios diferentes pelo monopólio ou hegemonia de uma 

determinada ocupação. Segundo Soloski, qualquer profissão costuma obedecer a duas exigências 

básicas para ser aceita pela sociedade: “1) Que um conjunto de conhecimentos esotéricos e 

suficientemente estáveis à tarefa profissional seja ministrado por todos os profissionais; 2) Que o 

público aceite os profissionais como sendo os únicos capazes de fornecer os serviços 

profissionais” (SOLOSKI in TRAQUINA, 2013, p. 136). 

 A exemplo do que acontece entre médicos e advogados, os jornalistas carregam consigo a 

convicção de que sua produção está a serviço da sociedade (SOLOSKI, p. 136). No mundo todo, 

repórteres compartilham valores similares (WEISCHENBERG; SCHOLL apud DEUZE, 2005. p. 

445). Mark Deuze chamou o fenômeno de ideologia do jornalismo. “É possível falar de uma 

ideologia ocupacional dominante do jornalismo na qual a maioria dos profissionais da notícia 
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assenta sua prática e percepção profissional, mas que é interpretada, usada e aplicada 

diferentemente entre os jornalistas nos diferentes meios de comunicação” (DEUZE, 2005, p. 

446). Por ideologia, Deuze entende um processo intelectual através do tempo, no qual a soma das 

ideias e visões de um grupo particular é formada, notadamente em temas sociais e políticos. Um 

processo que concomitantemente exclui e marginaliza outras ideias e visões (DEUZE, 2005, p. 

445). 

 Autores como Tuchman (2016), Traquina (2013) e Wolf (1999) têm extensos trabalhos 

sobre o que repórteres iniciantes ouvem de seus chefes como pedra de toque da ocupação que 

escolheram. Um jornalista se distingue de outros profissionais ou pessoas comuns na tarefa de 

relatar os acontecimentos do mundo pela capacidade de identificar o que é “relevante” e contar 

esse relevante em sua publicação, seja ela um jornal, revista, noticiário de rádio ou televisão, blog 

ou podcast, canal de YouTube, o que for, sempre com “objetividade” (DEUZE, 2005, p. 447). 

 Sobre a “objetividade”, Gaye Tuchman afirma que o conceito se transformou em um 

baluarte dos jornalistas diante dos críticos. “Atacados devido a uma controversa apresentação de 

‘fatos’, os jornalistas invocam a sua objetividade quase do mesmo modo que um camponês 

mediterrâneo põe um colar de alhos à volta do pescoço para afastar os espíritos malignos” 

(TUCHMAN in TRAQUINA, 2016, p. 112). Ironias à parte, Tuchman denota o apego dos 

jornalistas, e por extensão dos meios de comunicação onde trabalham, em apresentar um “ritual 

estratégico” que legitimaria a atividade. Este nada mais é que do que o processo de escolha, 

apuração, formatação e publicação dos fatos pelos veículos.  

 Em sua obra Jornalismo e desinformação, Leão Serva explica como é o modus operandi: 
Ao mesmo tempo em que tira do caos a sua matéria-prima, a imprensa procura organizá-
lo, ordená-lo, dispor as notícias que emergem do acaso em um plano organizado, 
hierarquizado, categorizado: o caos se harmoniza, se “civiliza” nas páginas do jornal ou 
no noticiário do rádio, da TV, da Internet ou de qualquer meio que se preste à informação. 
A isso se chama “edição”, a organização das informações conforme as regras do meio e 
do veículo específico e conforme a lógica do grupo incumbido do trabalho de editar, a 
compreensão que ele tem dos fatos e o que ele supõe ser o interesse e a capacidade de 
entendimento de seu receptor. Essas regras e o procedimento de organização das notícias 
no espaço do jornal são o roteiro de uma ação que pretende deter os fatos, obter sua 
essência, conhecer e explicá-los, ou ao menos parecer explicá-los (SERVA, 2000, p. 55). 

 

 Quanto à “relevância”, outro dos pilares da ideologia do jornalismo, trata-se de uma 

convicção retratada nos chavões “o interesse do leitor em primeiro lugar” e “em nome do leitor”. 

No caso, o “leitor” é uma dupla entidade. Ele pode representar a sociedade como um todo e o seu 

“interesse” ou “em seu nome” se transforma, enquanto prática jornalística, na busca do bem 
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comum. E “leitor” também se refere a um universo mais restrito, que abrange as pessoas que 

realmente leem (ou veem, ouvem) um determinado veículo de comunicação. Dentro das 

empresas jornalísticas, o segundo sentido ganha sinônimos como “público” e “audiência”.  

 Qualquer que seja a definição adotada, pode-se medir – ou pelo menos avaliar – esse 

“interesse do leitor” através de diversas ferramentas técnicas, como pesquisas de mercado, 

pesquisas acadêmicas e, no caso do público/audiência, levantamentos que incluem entrevistas e 

coletas de dados entre os próprios indivíduos. Sobram, portanto, instrumentos para identificar o 

“leitor”. Mas isso pouco importa aos jornalistas quando estes querem demonstrar a 

autoproclamada capacidade de entender os valores, necessidades e desejos de tal “leitor”. 

Cristiane Lindemann, em seu estudo sobre a relação dos leitores com o jornal gaúcho Zero Hora, 

afirma que “o conhecimento a respeito do público não é prioridade nas rotinas de trabalho dos 

jornalistas” (LINDEMANN, 2014, p. 43). A justificativa para manter distância de dados mais 

concretos aparece de forma emblemática no relato de um jornalista da redação da ZH ouvido pela 

pesquisadora. “Somos experientes, sabemos o que o público quer e dominamos as técnicas para 

produzir conteúdo noticioso” (LINDEMANN, 2014, p. 43). 

 Bucci (2000, p. 46) critica o que classifica como “autossuficiência das redações”. Ele 

lembra que, no período da ditadura militar (1964-1985), o jornalismo adotou uma cultura 

defensiva que “recusava diálogos questionadores de seus métodos e procedimentos” (BUCCI, 

2000, p. 46). Era uma forma de proteger a liberdade de imprensa de seus detratores. Mas o 

argumento, segundo Bucci, se perdeu no tempo: 
À medida que se expandem os espaços democráticos [...] a sustentação da imprensa passa 
a depender menos de seus segredos e muito mais da legitimação social. Quanto mais é 
democrática a sociedade, menos basta aos jornalistas oferecer ao público apenas notícias 
de relevância em primeira mão: é necessário também compartilhar com o público os 
métodos e processos que envolvem a apuração e a edição das informações que são 
tornadas públicas (BUCCI, 2000, p. 46). 
 

 Ernest Greenwood (1957) explica que inúmeras profissões baseiam o monopólio do 

exercício de uma atividade na crença, muitas vezes sincera, de que seus profissionais são os 

únicos que sabem fazer o que deve ser feito. Para tanto, criam-se atributos diferenciadores. Um 

deles prevê uma teoria sistemática para justificar determinada prática, como as leis e a 

jurisprudência na advocacia, as fórmulas e equações na Engenharia, ou as pesquisas científicas e 

a experiência histórica na Medicina. O domínio da teoria dá ao profissional “o tipo de 

conhecimento que o leigo não tem” (GREENWOOD, 1957). Como consequência natural, o 
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cliente/paciente/beneficiário do serviço respeita o julgamento e a autoridade do especialista. “Ele 

tem o senso de segurança de que o profissional possui a capacidade de ajudá-lo com o seu 

problema” (GREENWOOD, 1957). 

 A estratégia de distinção entre o jornalista e o resto do mundo, audiência incluída, adota 

premissas subjetivas e autoindulgentes, como destaca Philip Schlesinger: 
Os jornalistas explicam o seu conhecimento [dos interesses do público] fazendo referência 
às noções correlativas de profissionalismo, empenho e experiência. Trata-se de um 
argumento circular: dada a sua capacidade de discriminação, que deriva do fato de estar 
imerso no mundo das notícias, o jornalista encontra-se na melhor posição para discernir o 
que é interessante [para o público]. Mas esta explicação não fornece nenhum critério 
independente [...]. Há necessidade de estratégias para fazer frente à ambiguidade inerente, 
por um lado, à afirmação de que o interesse do público é, em última instância, o árbitro do 
que é incluído nos noticiários e, por outro, à manutenção de uma atitude de autonomia 
(SCHLESINGER apud MAURO WOLF, p. 93). 

 

 Schlesinger compreende a lógica produtiva das notícias, com seus prazos mínimos (por 

vezes, em tempo real entre a apuração e a divulgação) e as pressões externas (fontes, 

concorrentes, etc.) e internas (chefias e colegas). Assim quando o jornalista decide qual, entre 

tantas, é a informação mais relevante para o público, “serve-se mais da sua opinião acerca das 

notícias do que de dados específicos sobre a composição, o gosto e os desejos daqueles a quem 

está a se comunicar” (SCHLESINGER apud WOLF, p. 110). Não significa que o jornal e 

jornalista ignorem o leitor. Eles, na verdade, adotam a sua interpretação sobre os temas que 

correspondem aos desejos da sua audiência. Trata-se da resultante entre a tradição do veículo e a 

experiência coletiva e individual dos envolvidos no processo. 

 Aqueles que acertam com frequência o que o público quer costumam alcançar sucesso 

econômico e prestígio político, profissional e social. Quem não decifra os anseios do público 

sofre. A experiência deste autor como diretor do departamento de pesquisas de uma grande 

editora de revistas mostra que, no segundo caso, jornalistas, sejam chefes ou chefiados, passam a 

dar atenção especial aos mesmos levantamentos de opinião e hábitos sobre a audiência agora 

arredia, que, em tempos idílicos, ignoravam por completo. Curiosamente, mas não 

supreendentemente, a estima pelas sondagens se esvanecia assim que as vendas do título 

retornavam a um patamar mais confortável para a empresa e, por implicação direta, para a 

redação. 

 

 



	 53	

2.5 Por que os leitores escrevem 

 O acesso a pesquisas sobre o público, por si só, não oferece condições para estabelecer 

um vínculo entre jornalistas e público. À exceção de algumas raras (pois caras) pesquisas 

presenciais com consumidores nos focus groups, nenhuma das partes tem a oportunidade de 

interagir com a outra. Para estabelecer um canal de comunicação, o jornalismo recorreu a outro 

instrumento, a “seção de cartas dos leitores”, praticamente uma instituição na mídia impressa (e 

que inspirou a participação nas redes sociais dos veículos, como se discutirá no Capítulo 3). Com 

os mais variados nomes a depender da publicação, ela permite ao “cidadão comum [...] ter voz, 

funcionando como uma espécie de arena para a discussão” dentro do meio que escolheu para se 

informar (SILVA, 2014, p. 314).  

 Trata-se de um recurso centenário na história da imprensa. Os primeiros jornais 

começaram a circular na Europa no século XVII e frequentemente já traziam cartas pessoais, que 

os editores de então aproveitavam como fontes de informação sobre o comércio, as guerras, entre 

outros temas (SILVA, 2014, p. 107). No século seguinte, a participação “externa” ganhou 

contornos mais amplos, com a popularização das “cartas abertas” ou “cartas panfleto”. Eram 

peças políticas que faziam da imprensa parte relevante do debate público, principalmente na 

Inglaterra e nos Estados Unidos. Muitas vezes anônimas ou sob pseudônimos, por receio da 

reação dos criticados, amiúde os poderosos de plantão, as cartas tinham entre seus autores 

ativistas célebres como Jonathan Swift, Daniel Dafoe e Benjamin Franklin (SILVA, 2014, p. 

107). 

 O século XIX marcou o início da imprensa de massas em contraponto aos jornais de elite, 

aqueles mesmos das cartas panfleto. Noticiar tornou-se um empreendimento claramente 

comercial e, para se moldar ao novo público consumidor, a imprensa dedicou importância 

crescente à vida cotidiana na sociedade (SILVA, 2014, p. 112). A mudança “transformou, 

também, a natureza das cartas publicadas nos jornais. Estas perdem a relevância quase estrutural 

que possuíam na imprensa setecentista [e] passam a ter como autor predominante a pessoa 

comum. As vozes dos cidadãos comuns, em detrimento dos escritores profissionais, têm agora 

uma entrada mais facilitada no jornal, porque são vistas como representantes da verdade e da 

autenticidade do público”, escreve Karin Wahl-Jorgensen (2007, p. 38). 

 A imprensa brasileira, com uma longa tradição de debates intelectuais e políticos feito por 

colaboradores e convidados externos em suas páginas, só veio a publicar cartas de leitores 
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“comuns” a partir da década de 1950 nos jornais Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, então 

chamada Folha da Manhã (SANTHIAGO, 2005, p. 2). Para Ricardo Santhiago, as cartas eram 

um exercício de cidadania, uma expressão do desejo dos leitores de quebrar as estruturas que 

separam a produção e a recepção das notícias. Elas representavam a vontade dos receptores de 

opinar aberta e publicamente sobre assuntos de seu interesse (SANTHIAGO, 2005, p. 3). 

 No estudo sobre a correspondência enviada pelo público aos jornais portugueses, Marisa 

Torres da Silva encontra diversas justificativas dadas pelos próprios jornalistas para a existência 

de uma área dedicada a esse tipo de mensagem: “gerar discussão, encorajar o debate, provocar o 

pensamento e a controvérsia”; “criar um laço com o jornal [enquanto] pulsar de uma 

comunidade”; “sangue vital de qualquer página editorial”; “púlpito do povo” e, destacado pela 

autora, “um espaço aberto de diálogo, de participação e de crítica em relação ao próprio jornal” 

(SILVA, 2014, p. 314). 

 A adoção sistêmica de seções de cartas nos veículos demonstra sua aceitação popular. 

Segundo Silva, a participação traria vantagens em um sentido duplo, impactando tanto 

jornal/jornalistas como os leitores. As cartas oferecem aos produtores o feedback sobre seu 

trabalho diretamente daqueles a quem servem. Eles podem igualmente “ascultar os temas que 

mais interessam aos leitores [...] e, algumas vezes, até tomar decisões editoriais” (SILVA, 2014, 

p. 315). Jornal e jornalistas saberiam como são vistos pela audiência e como alguns dos principais 

problemas da atualidade sensibilizam essa mesma audiência. 

 Do ponto de vista dos leitores, Silva (2014, p. 309) identifica seis razões mais comuns que 

os motivam a escrever para o veículo: 

1) É um espaço onde se manifesta um pensamento espontâneo, sem constrangimentos de 

ordem econômica, política ou institucional; 

2) É um veículo de participação, partilha de ideias e que as torna visíveis para outros 

leitores; 

3) É um espaço de expressão democrática; 

4) É o único espaço onde algumas ideias e pensamentos podem ser conhecidos por uma 

audiência mais vasta; 

5) Permite a criação de um sentimento de pertença ao jornal; 

6) Pode se constituir em um lugar onde se divulgam ideias diferentes dos jornalistas e 

abordagens alternativas a variados assuntos. 
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2.6 O que os jornais aceitam ouvir 

 Às boas intenções e desejos de jornal e leitores, contrapõe-se outra realidade, também 

destacada por Marisa Torres da Silva. O processo que resulta na edição da “seção de cartas” 

reforça a hierarquização no relacionamento produtor-receptor, mantendo “no alto” aqueles que 

sempre estiveram lá. A dinâmica adotada para escolher as cartas publicáveis corrobora quem 

pode falar, o que pode ser dito, quando e onde será dito. Ao mesmo tempo, contrariamente ao que 

se coloca como objetivo das ações, preserva os agentes produtores distantes de sua audiência – na 

teoria os destinatários finais das manifestações dos leitores. Mais do que isso. Evidencia a divisão 

“nós-eles”, “dentro-fora” que marca o jornalismo e sua prática. 

 Pela própria limitação física de espaço em um veículo impresso, resultado de restrições 

econômicas e temporais, não se pode publicar todas as mensagens que chegam a uma redação. 

Assim como o próprio jornal é um mix selecionado de temas na miríade de informações 

disponíveis no mundo, a seção de cartas também o é em sua própria escala. Cada veículo define 

os filtros que usa para eleger as cartas publicáveis, mas com frequência os critérios costumam 

recair sobre a relevância do tema discutido, o tamanho do texto (quanto menores e mais concisos 

melhores), a autoridade do autor (um missivista presidente da República tem preferência sobre 

um leitor comum) e o que a pesquisadora Karin Wahl-Jorgensen batiza de “regra de 

entretenimento”. Ou seja, cartas que, na visão do veículo, sejam polêmicas ou de interesse 

humano, com estilo emocional capaz de comprazer o público (WAHL-JORGENSEN apud 

SILVA, 2014, p. 124). 

 Relevância, tamanho, autoridade e até capacidade de entreter não são definidos pelos 

leitores. E a eles nada é perguntado a cada seleção, por mais que tenham escrito. A mediação está 

sob controle do veículo. Seus representantes escolhem como bem entendem o que publicar e, de 

maneira geral, dando-se o direito de “selecionar apenas os trechos mais importantes” de uma 

carta, na explicação oficial, por exemplo, da Folha de S.Paulo (FOLHA, 2018, p. 111). Silva nota 

que parte dos leitores vê com desconfiança esse poder do jornal e detecta um viés no resultado 

final. Um “leitor-missivista” aparece no estudo com um depoimento sintomático sobre a questão: 

“Hoje há modas de pensamento [...]. E quando a carta não se encaixa dentro dessa moda é, em 

regra, rejeitada. Quando envio uma carta para determinado jornal, consigo dizer antecipadamente 

se a carta [será] publicada ou não por esse jornal [...]. A maior parte dos jornais utiliza as cartas 

do leitor de uma forma absolutamente oportunista” (SILVA, 2014, p. 323). 
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 A operação discursiva que resulta nas cartas publicadas cria um “leitor idealizado” 

(FAUSTO NETO, 2000, p. 80). A seleção e edição faz o leitor falar, mas este aparece nas 

palavras, nas ideias, no gênero, na localidade que o veículo quer que sejam percebidos como 

distintivos, em sua visão, de um leitor típico. Seria assim um representante legítimo, uma amostra 

justa do pensamento da audiência total. Trata-se de uma idealização tão arbitrária que pode 

resultar artificial. A carta vira “uma concessão ao leitor, administrada em proveito do jornal, em 

cujas mensagens só acidentalmente interfere” (CHAPARRO, 2002, p. 63). 

 Para Vicente Romano, a manipulação configura algo intrínseco à mídia, mas não seria 

esse o ponto mais relevante do sistema adotado: 
Qualquer processo de produção comunicacional, desde a seleção do meio, à gravação, à 
mistura e montagem, à realização e distribuição é uma intervenção, uma manipulação do 
material existente. Aquilo que efetivamente importa [...] não é que os meios e as 
mensagens da indústria da consciência sejam manipulados ou não, mas sim quem os 
manipula, em proveito de quem e a serviço de que interesses (ROMANO, 2006, p. 116). 

 

 Esse método não inviabiliza as funções apontadas pelos defensores das seções de cartas. 

Elas podem, de fato, “gerar discussão” e “criar um laço”. Os veículos de comunicação publicam 

críticas ao seu trabalho vindas de leitores, assim como sugestões, correções, opiniões e tantas 

outras contribuições. Eventualmente alguns órgãos preferem só divulgar louvores ao que 

produzem. Seria um exagero reducionista classificar as seções de cartas como inúteis e 

dispensáveis. Deve-se, no entanto, minimizar qualquer tentativa de fantasiar uma equivalência, 

quanto mais igualdade, entre jornal e leitores. Seja admitindo falhas, compartilhando comentários 

ou expondo-se ao ridículo do seguido elogio epistolar, os jornais também aproveitam o material 

enviado pelos leitores como um acessório na moldagem de sua imagem exterior.  

 O zelo pela própria reputação é tanta que, lembra Ricardo Santhiago, dificilmente se 

encontra um jornal ou revista que não traga uma área de correspondência. Trata-se, em sua visão, 

de uma imposição lógica. “Quem acreditaria que um meio de comunicação impresso se importa 

com seu leitor se não estampasse em suas páginas a opinião desse leitor?”, questiona Santhiago 

(2005, p. 10). A seção de cartas, junto com o próprio ato de estimular que o leitor escreva, ajuda a 

romper barreiras comunicacionais em uma interação que tira a audiência da posição passiva de 

receptora. Fortalece a credibilidade ao permitir que a audiência expresse pontos de vistos 

alternativos aos publicados. Os jornais fazem isso por uma boa causa e sabem que a boa causa 

repercute favoravelmente – até do ponto de vista mercadológico. “O interesse da mídia em 
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mostrar rasgadamente que se preocupa com o público [é uma] estratégia que remonta mais ao 

marketing do que a qualquer ideologia” (SANTHIAGO, 2005, p. 10). 

 

2.7 Portas fechadas para o exterior 

 Nem sempre o marketing motivou os jornais a se relacionar diretamente com seu público. 

Em um exemplo lembrado por Kovach e Rosenstiel, talvez o termo nem existisse. Por volta de 

1840, contam os autores, o diário Houston Star, dos Estados Unidos, fez do lobby de entrada de 

sua sede um salão aberto ao público. Os moradores locais eram encorajados a se servir de “um 

bom copo, um jornal interessante e de um prazeroso charuto” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2018, 

p. 171). Em muitas cidades americanas a tradição se manteve por centenas de anos. “O jornal não 

era apenas parte da comunidade, mas também de uma forma muito concreta um espaço para a 

comunidade se juntar e falar” (KOVACH; ROSENSTIEL, 2007, p. 171). O Houston Star não 

existe mais e infelizmente também fechadas foram as portas dos jornais, deixando o público de 

fora.  

 Pross (1989, p. 106) destaca que uma das dicotomias marcantes na hierarquia de valores 

aparece na relação “insiders e outsiders”. Quem está dentro combate os que ficam do outro lado. 

A pesquisa de Marisa Torres da Silva comprovou o fenômeno factualmente a partir do 

testemunho dos profissionais da redação de quatro importantes jornais portugueses. Um deles, do 

Público, foi claro: “O jornalista tem uma certa tendência para desprezar [as cartas], aquilo não é 

para ele, não foi produzido por eles, portanto é uma coisa que não interessa” (SILVA, 2016, p. 

314). 

 Com frequência, os jornalistas desqualificam as cartas enviadas pelos leitores, e por 

extensão os próprios leitores. Um profissional do Diário de Notícias disse que os textos, em 

geral, eram mal escritos e mal fundamentados. Outro, do Expresso, relatava a quase inexistência 

de cartas “boas” (SILVA, 2016, p. 325). Na Visão, o diretor de redação, principal cargo 

jornalístico do veículo, aventou a possibilidade de as cartas representarem a falta de cultura geral 

do próprio povo português. Houve quem admitisse encontrar contribuições “geniais”, mas raras. 

“A maior parte são coisas que não têm pés nem cabeça” (SILVA, 2016, p. 329). 

 A verticalidade na relação produtor-receptor no jornalismo permaneceu basicamente 

inalterada até recentemente. Neste capítulo, buscamos demonstrar essa hierarquia rígida na 

interação proporcionada aos leitores em veículos impressos, os mais tradicionais na publicação de 
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seções de cartas. No entanto, mudanças drásticas vêm ocorrendo na mídia, puxadas pela 

expansão acelerada de tecnologias digitais na comunicação. Como discutiremos a seguir, a 

internet oferece agora novas formas de participação da audiência e os veículos, com ou sem boa 

vontade, adotaram várias delas.  

 Hoje acontece o desgaste da ordem antiga. E o desgaste de uma ordem, escreve Pross, se 

caracteriza pelo ocaso do domínio de seus símbolos. Surge daí a abertura para o novo. Mas o 

autor alemão alerta: 
A abertura não é feita sem risco, como todos os guardiões da ordem sabem. 
Comunicações mais fáceis aumentam os riscos para todas as ordens e, consequentemente, 
levam a pedidos de novas ordens superiores: nos preceitos morais, aos direitos do homem 
como princípio supremo; na prática, para um maior intercâmbio de pessoas e coisas; em 
geral para uma ordem de assimilação (PROSS, 1989, p. 53).  

 

 A “abertura” que os veículos enfrentam atualmente na relação com a audiência se chama 

redes sociais digitais. No universo descentralizado das intersecções online entre as pessoas, por 

mais que tente, a mídia perdeu o controle hegemônico sobre a manifestação dos outros. Até 

mesmo em seus próprios espaços de publicação.  
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CAPÍTULO 3 – PARTICIPAÇÃO E CONTESTAÇÃO NAS REDES 

 

Parece que sempre chega um momento no qual só é possível  
opor-se à violência com uma outra violência; nesta ocasião, pouco 

importa ter sucesso ou fracassar, pois é sempre ela que ganha. 
René Girard (1998, p. 45) 

 

 Desde sua criação, a mídia foi parte relevante das discussões públicas, ou da esfera 

pública como define Jürgen Habermas. Com seu crescimento exponencial a partir do século XIX, 

o que era participação virou influência e depois arbítrio. A tecnologia do final do século XX e 

início do XXI trouxe a esperança de um novo reequilíbrio que, veremos neste capítulo, durou 

pouco.  

 Logo a promessa de uma mídia aberta à participação cidadã da audiência se frustrou, mas, 

ao mesmo tempo, deixou uma porta aberta para o público. A popularização da internet e, 

principalmente, das redes sociais digitais ampliou o número e o alcance das vozes. Desprovidos 

do poder, mas não dos instrumentos de violência, muitos se juntaram em movimentos civis, nas 

ruas e nas redes. Outros, bem menores em número mas também ruidosos, escolheram batalhar em 

um campo específico: os espaços digitais criados pela imprensa para os leitores.  

 

3.1 A mídia invade a esfera pública  

 Como se já estivesse farto das críticas que lia, o rei da Prússia, Frederico II, fez a todos 

saber o seguinte em 1784: 
Uma pessoa privada não está autorizada a emitir juízos públicos, especialmente juízos 
desaprovadores, sobre as ações, os procedimentos, as leis, as regulamentações e os 
decretos do soberano e da corte, de seus servidores estatais, colegiados e tribunais, ou 
tornar públicas ou divulgar por meio impresso as notícias que chegarem até ela sobre 
essas atividades. Um pessoa privada não está capacitada para essa avaliação, pois lhe falta 
o conhecimento pleno das circunstâncias e dos motivos (HABERMAS, 2014, p. 133). 

 

 Quando proferiu a ordem, Frederico, o Grande, voltava-se contra um agente cada vez 

mais influente na sociedade: a imprensa, com seus “juízos públicos”. Não se tratava apenas de 

censura. De maneira indireta, o monarca reconhecia a existência de um fenômeno que buscava 

escapar do controle real. Desde o século XVII, os jornais europeus vinham passando por uma 

transformação (HABERMAS, 2014, p. 132). Antes majoritariamente estatais e agora cada vez 

mais sob o domínio da burguesia ascendente, eles traziam algo além do relato de transações 
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comerciais e de atos do governo, comuns até então. Em suas páginas, artigos opinavam sobre 

assuntos fora do cânone oficial. E essas posições eram escritas e debatidas por “pessoas privadas” 

e “não capacitadas” em um ambiente mais amplo do que os salões da corte. A imprensa, para 

desgosto do rei da Prússia, estava a serviço do que Habermas chamou de esfera pública.  

 O conceito de esfera pública foi definido por Habermas como conjunto de pessoas 

privadas que se reúnem, não necessariamente de maneira presencial, formando um público. A 

esfera pública é o espaço em que os participantes, de maneira regulamentada pela autoridade, se 

opõem ao poder público, “de modo a debater com ele as regras universais das relações vigentes 

da circulação de mercadorias e do trabalho social – essencialmente privatizada, mas publicamente 

relevante” (HABERMAS, 2014, p. 135). A partir das razões, como descreve Habermas, surgirá a 

constante concorrência pública de argumentos privados em busca do consenso sobre o que deve 

ser necessário no interesse de todos.  

 A imprensa dos séculos XVII e XVIII teve papel destacado na ampliação e fortalecimento 

da esfera pública ao se transformar em portadora e condutora da opinião pública, além de 

instrumento de luta da política partidária (BÜCHER apud HABERMAS, 2014, p. 396). Tinha, no 

entanto, abrangência limitada, muitas vezes por restrições econômicas. Os custos de impressão e 

de distribuição restringiam o alcance dos veículos, quase sempre regionais ou até mesmo 

municipais e, por conta do preço unitário, circunscritos às camadas mais abastadas. Na segunda 

metade do século XIX, a evolução tecnológica trouxe a possibilidade de produzir altas tiragens 

com baixo preço por exemplar. Surgiram então os grandes jornais, baratos e populares em níveis 

inéditos, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa.  

 Eles abraçaram uma lógica empresarial, cada vez mais incorporados ao campo de 

interesses capitalistas, principalmente depois da abertura de suas páginas aos anúncios 

publicitários. A nova dinâmica econômica da imprensa teve efeito indelével na esfera pública, 

segundo Habermas: 
A história dos grandes jornais [...] mostra que a imprensa se torna manipulável à medida 
que se comercializa. A partir do momento que a venda da parte do que é redigido interage 
com a venda da parte dos anúncios, a imprensa, até então uma instituição de pessoas 
privadas como público, torna-se uma instituição de determinados participantes do público 
como pessoas privadas – ou seja, torna-se porta de entrada de interesses privados 
privilegiados na esfera pública (HABERMAS, 2014, p. 402). 

 

 No século seguinte, o incessante desenvolvimento tecnológico e mercadológico da 

imprensa foi acompanhado pela chegada de novos meios, como o rádio, o cinema e a televisão. A 
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enorme abrangência e a eficácia incomparável (HABERMAS, 2014, p. 407) dos assim 

denominados meios de comunicação de massa expandiram vigorosamente a esfera pública. A 

efetividade cada vez maior dos meios era acompanhada por pressão igualmente crescente de 

conveniências privadas, fossem individuais ou coletivas. Como resultado, “enquanto 

anteriormente a imprensa podia apenas mediar e amplificar a discussão mediante razões 

empreendidas pelas pessoas privadas reunidas em um público, agora, ao contrário, o público 

passa a ser formado sobretudo pelos meios de comunicação de massa” (HABERMAS, 2014, p. 

407-408). 

 Cada vez maior e mais densa, a rede dos meios de comunicação de massa movimenta 

somas ascendentes de capital. O que eles ganham em escala se reflete numa estrutura 

organizacional complexa e hierárquica, em benefício dos agentes já internalizados. Cresce, assim, 

a barreira de entrada para novos competidores ou mesmo para a simples participação nos meios. 

É do interesse de quem está “dentro” que a seleção do que e de quem vem de “fora” seja a mais 

restritiva possível. Para Habermas, a esfera pública torna-se uma “arena permeada de relações de 

poder, na qual, por meio de temas e contribuições, ocorre uma disputa não apenas em torno da 

influência, mas também sobre o controle que incide sobre os fluxos comunicativos 

comportamentalmente eficazes e que oculta o máximo possível suas intenções estratégicas” 

(HABERMAS, 2014, p. 57-58). 

 

3.2 A tecnologia muda a esfera. Mudaria a imprensa?  

 Ao descrever a esfera pública, Habermas reconhece as relações intrincadas entre os 

diversos grupos que compõe a sociedade. A ele interessa sobretudo a existência do debate e a 

busca de um consenso através de ideias e argumentos, característica principal de uma esfera 

pública. Habermas acredita que uma comunicação democrática, racional e crítica passa 

obrigatoriamente pela defesa dos pontos de vista de seus participantes. Seja nas páginas de um 

jornal, numa assembleia comunitária ou no Parlamento, homens e mulheres têm o direito de se 

expressar como cidadãos agindo na esfera pública.  

 Lincoln Dahlberg (2004, p. 7-11) chegou a definir seis atributos para uma discussão na 

esfera pública habermasiana: 

1. Tematização e crítica ponderada. Um tema específico é discutido pelas partes com 

argumentos e contra-argumentos; 
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2. Reflexividade. Os participantes têm a capacidade de entender os valores, interesses e 

conjecturas alheias; 

3. Empatia. No debate, todos se colocam no lugar do outro; 

4. Sinceridade. A argumentação se baseia na honestidade de fatos e opiniões; 

5. Equilíbrio. Os participantes atuam em igualdade de condições; 

6. Independência de Estado e do poder corporativo. Na esfera pública, as interações entre os 

cidadãos são livres da influência do Estado e de interesses empresariais.  

 

 Habermas concorda que a comunicação na esfera pública, da forma como estabelecia, já 

surge idealizada. Melhor seria entendê-la mais como uma metáfora (HABERMAS apud 

PAPACHARISSI, 2009). A autonomia política e a racionalidade do debate entre os cidadãos na 

esfera pública incentivariam a consolidação das instituições. Dessa maneira, elas reforçariam a 

democracia deliberativa, estimulando a tomada de decisão a partir de deliberações públicas, livres 

e consensuais. Os críticos do filósofo alemão reclamam de uma visão elitista da teoria, 

principalmente na definição do que seria “interesse público”. Como destaca Wahl-Jorgensen 

(2007, p. 13), “aqueles que são subordinados e marginalizados na vida política, caso de minorias 

étnicas e religiosas, a classe trabalhadora, mulheres e gays são mantidos fora pelos limites que 

Habermas coloca para a expressão”. Dessa maneira, afirma Wahl-Jorgensen, decidir sobre o que 

é “interessante” ou não frequentemente acaba nas mãos dos mais poderosos na sociedade, de 

forma a manter seus privilégios.  

 Seja elitista ou utópica, polêmica que vem desde o lançamento de Mudança estrutural da 

esfera pública, em 1962, a visão de Habermas da esfera pública ideal passou décadas como uma 

aspiração distante. No mundo prático, a dinâmica do debate tomava outro rumo, empurrada 

fortemente pelos meios de comunicação de massa.  

 Até um fenômeno surgir no final do século XX.  

 Em meados da década de 1990, quando a internet ultrapassou os limites das redes digitais 

acadêmicas e militares, onde se manteve como privilégio de poucos em seus primeiros vinte anos 

de existência, rapidamente transformou a comunicação entre computadores em uma realidade 

global (CASTELLS, 2007, p. 82-89), consequência da mais veloz adesão de uma tecnologia em 

toda a história da Humanidade. Sob a sigla www, a World Wide Web entregava aos seus usuários 

(ou “internautas”, na denominação inicial) o acesso fácil a um universo inédito de informações. 
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Em pouco tempo, já no começo dos anos 2000, a internet havia mudado de maneira profunda a 

forma como todos se comunicam – e, por extensão, se relacionam. 

 Na análise de Manuel Castells, a rede, como a internet também passou ser conhecida, 

popularizou de vez a autocomunicação: 
É autocomunicação porque a produção da mensagem é decidida de modo autônomo pelo 
remetente, a designação do receptor é autodirecionada e a recuperação de mensagens das 
redes de comunicação é autosselecionada. [...] Além disso, a comunicação digital é 
multimodal e permite a referência constante a um hipertexto global de informações cujos 
componentes podem ser remixados pelo ator que comunica segundo projetos de 
comunicação específicos. A autocomunicação de massa fornece a plataforma tecnológica 
para a construção da autonomia do ator social, seja ele individual ou coletivo, em relação 
às instituições da sociedade (CASTELLS, 2013, p.9). 

 

 Vislumbrava-se a democracia aplicada de fato à comunicação. A autonomia do ator 

social, descrita por Castells, desaguaria na participação efetiva do indivíduo, não mais entendido 

apenas como receptor passivo da produção dos meios de massa. O otimismo estava explícito em 

análises como a de Henry Jenkins et al (2014, pos. 240). O público “não é mais visto como 

simplesmente um grupo de consumidores de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que 

estão moldando, compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneira 

que não poderiam ter sido imaginadas antes”. Novas “plataformas”, como a internet foi 

classificada, criavam aberturas para “mudanças sociais, culturais, econômicas, legais e políticas, 

além de constituírem oportunidades para a diversidade e a democratização pelas quais vale a pena 

lutar” (JENKINS et al, 2014, pos. 199). O impacto certamente chegaria à esfera pública, pois “os 

indivíduos se tornam observadores menos passivos e, portanto, mais engajados nos espaços 

sociais que poderiam potencialmente se tornar assuntos de conversa política” (2014, pos. 3308). 

 Jenkins e seus colegas salientam o efeito da recente evolução tecnológica em uma cultura 

participativa e inclusiva. “O crescimento da comunicação em rede [...] cria uma diversidade de 

novos recursos e facilita novas intervenções para uma variedade de grupos que há muito tempo 

lutam para se fazer ouvir” (JENKINS et al, 2014, pos. 199). Em suas fases iniciais, a internet 

encantava ao permitir que indivíduos pudessem fazer o próprio site com baixíssimos recursos 

técnicos e financeiros (comparados ao exigidos para publicar um jornal, mesmo de bairro, ou 

abrir uma estação de televisão). Também os tornava visíveis, ou no mínimo acessíveis, a qualquer 

interessado não apenas na vizinhança, mas no mundo inteiro.  

 Pessoas, grupos, entidades privadas ou públicas aproveitaram as facilidades digitais para 

mostrar e compartilhar o que achavam relevante. Houve então um boom de empreendimentos de 
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publicação de conteúdo produzido por não-jornalistas. Rogério Christofoletti faz um mapeamento 

resumido dos principais na primeira década do século XXI. Começa com o site OhMyNews, da 

Coreia do Sul, que aparece em 2000 (e permanece até hoje) com a divisa “cada cidadão é um 

repórter”. No ano seguinte, a enciclopédia virtual Wikipedia “amplia as fontes de consulta 

referencial na internet e inflama a participação dos ‘amadores’ na produção de conteúdo” 

(CHRISTOFOLETTI, 2011). Seguem-se na lista de Christofoletti, o Del.icio.us, Flickr, 

YouTube, Huffington Post, Google Reader, Tumblr e Twitter. 

 Nos anos 2000, o ambiente favorável à participação foi grandemente impulsionado pelo 

surgimento da Web 2.0, que adotava ferramentas e processos técnicos para facilitar a interação 

entre os atores (JENKINS et al, 2014, pos. 5982). Para Clay Shirky, os meios de comunicação 

haviam ganhado mais fluidez. “A velha escola entre mídia pública de mão única (como livros e 

filmes) e mídia privada (como telefone) expandiu-se e inclui agora uma terceira opção: mídia de 

mão dupla que opera numa escala do privado para o público. [...] Toda mídia pode agora deslizar 

de uma para outra. Um livro pode estimular uma discussão pública em mil lugares simultâneos” 

(SHIRKY, 2011, p. 53). 

 O cenário ficou ainda mais disruptivo com o advento de redes sociais digitais como o 

Orkut, hoje falecido, mas por certo tempo hegemônico no Brasil, e o atualmente onipresente 

Facebook. A orientação vertical produtor-receptor ganhava a concorrência no universo digital da 

horizontalidade de outro tipo de vínculo. Um interação que não era baseada necessariamente em 

níveis hierárquicos. Na definição de Raquel Recuero (2009), desde o início as redes sociais 

online, ou “sites de redes sociais” como ela também prefere denominar, baseavam-se nas 

representações de atores sociais (pessoas, instituições ou grupos) e de suas conexões (interações 

ou laços sociais): 
Uma rede [...] é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a 
partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, 
assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas 
conexões (RECUERO, 2009, p. 24). 

 

 Recuero destaca três características particulares dos sites de redes sociais. Primeiramente, 

permitem a criação de um perfil público ou semipúblico a partir de uma ferramenta digital. 

Depois, os usuários são capazes de construir uma lista de conexões, que pode ser pública ou 

compartilhada com quem eles escolherem. Finalmente, os sites de redes sociais possibilitam usar 
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a mesma ferramenta de criação para ver e navegar as conexões disponibilizadas (RECUERO, 

2012, p. 598). 

 De Castells a Recuero, diversos estudos demonstram a dimensão dos impactos que a 

internet e as redes sociais provocaram e provocam na sociedade. A mídia, e mais especificamente 

a imprensa, não ficou imune aos seus efeitos. Os veículos, praticamente sem exceção, lançaram 

uma versão digital (a Folha de S.Paulo, por exemplo, estreou sua página online em 1995) 

Igualmente difícil será encontrar o jornal que não tenha aberto contas nas redes sociais (ainda na 

Folha, ela apareceu no Facebook em 2010). Segundo Marisa Torres da Silva, os meios de 

comunicação de massa convencionais – como o rádio, a televisão e o jornal – tiveram que alterar 

profundamente seu modo de operar. Não apenas na rotina profissional, mas também no 

relacionamento com os receptores da mensagem jornalística.  

 “A incorporação da internet na mídia convencional provavelmente ajudou a criar diversos 

espaços para a discussão pública e deliberação”, afirma a pesquisadora portuguesa (2013, p. 83). 

A audiência antes limitada a telefonemas e cartas à redação passava a ter e-mails, fóruns de 

leitores, comunidades virtuais, blogs e áreas específicas de comentários nas reportagens online e 

nos posts publicados em contas dos veículos nas redes sociais. Os “internautas” também eram 

convidados a contribuir com sugestões, críticas e mesmo informações coletadas ou produzidas 

por eles, material que eventualmente seria aproveitado nas edições. 

 No início dos anos 2000, tanto entre jornalistas como na academia espalhava-se a crença 

de que esse “conteúdo gerado pelo usuário poderia salvar a imprensa” (ERJAVEC; KOVACIC, 

2012, p. 900). Ao contribuir com um flagrante documentado pela pessoa ou escrever um simples 

comentário online na reportagem mais recente, a audiência ajudaria a formar um noticiário mais 

relevante e significativo para todos. “Seria estabelecida uma nova forma de monitoramento dos 

jornalistas [e de sua produção], também criaria lealdade à marca e encorajaria discussões 

assincrônicas e sem limite”, escrevem Erjavec e Kovacic ao relatar as expectativas da época 

(2012, p. 900). 

 Nos Estados Unidos, Maria Shanahan lembra que os editores de sites de notícias no final 

dos anos 90 se inspiraram em serviços imensamente populares à época para capitalizar também o 

desejo do consumidor de interagir no ambiente online. Exatamente como faziam o Internet Relay 

Chat, AOL Instant Messenger e diversos blogueiros, as versões digitais dos jornais passaram a 

oferecer fóruns de discussão logo abaixo de suas reportagens.  
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Os comentários sobre conteúdos noticiosos foram vistos inicialmente como uma variação 
adaptada à internet da seção de cartas dos jornais e uma nova maneira de criar 
engajamento através de um imediato e contínuo diálogo entre os produtores de notícias, 
leitores e usuários. [...] Os autores de comentários poderiam se conectar diretamente com 
os repórteres e entre eles mesmos para discutir os mais importantes temas do dia 
(SHANAHAN, 2018, p. 38). 

 

3.3 Xingamentos, interdições e confrontos na rede 

 Ainda está para ser provado se as oportunidades de participação do “cidadão comum” 

vislumbradas no início da Web 2.0 corresponderam à tamanha expectativa. Estudiosos de 

comunicação e tecnologia como Axel Bruns são descrentes. Ele não percebeu alteração 

significativa na relação entre os produtores e os consumidores de notícias. No máximo, “à 

audiência foi permitido um vislumbre algo mais detalhado de como o processo [de escolha das 

informações publicáveis] acontece” (BRUNS, 2016, p. 227). O “jornalismo público”, como 

chegou a ser esperançosamente batizado, não seria o desejado diálogo com o público, mas “um 

mero mostre-e-conte para o público” (BRUNS, 2016, p. 227). Pela descrição de Bruns, no lugar 

do exercício de cidadania participativa, a imprensa concedeu ao leitor uma forma paternalista de 

explicar o funcionamento do jornalismo. 

 No próximo capítulo, será discutida mais detalhadamente a reação da imprensa à 

participação da audiência via internet e redes sociais. Por enquanto, propomos abordar o reflexo 

na outra ponta da relação leitor-jornal. Para Marisa Torres da Silva, oferecer maiores 

oportunidades de interação ao público não concretizou uma das grandes promessas da revolução 

tecnológica. Quem sonhava com a promoção dos ideais democráticos na esfera pública digital 

dificilmente está contente com o que contempla na tela. Frequentemente, descreve Silva (2013, p. 

84), a comunicação online se caracteriza por opiniões apressadas, com posts de caráter abusivo e 

trolling, mensagens que procuram desinformar, enganar, provocar, desestabilizar ou banalizar o 

debate. “A violência verbal torna as discussões online particularmente vulneráveis à disrupção e, 

simultaneamente, desafia os requisitos normativos da tolerância e da sinceridade” (SILVA, 2013, 

p. 84). 

 Se em tempos passados, o assassinato de prisioneiros de guerra e outras práticas violentas 

eram incentivados em sociedades europeias, hoje grande parte desses atos está condenada pelo 

senso comum. Racismo, xenofobia, homofobia não desapareceram – e em diversos países 

parecem recrudescer – mas, no geral, a transigência com condutas literalmente anacrônicas 
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diminuiu e vivemos melhor do que há centenas ou mesmo dezenas de anos. O que não significa, 

claro, que estejamos próximos de um mundo de tratamento justo e igualitário para todos.  

 Basta ver a atual relação leitor-jornal. Sobram evidências de que há uma longa jornada 

civilizatória a percorrer. Os espaços abertos pelos veículos de comunicação para comentários da 

audiência são diuturnamente preenchidos com mensagens de ódio. Uma amostra da agressividade 

pode ser checada nas manifestações de usuários na conta da Folha de S.Paulo no Facebook em 

um único dia. Insultos, injúrias e xingamentos se alternam. À primeira vista, os seis atributos da 

discussão na esfera pública habermasiana listados por Dahlberg parecem passar longe das 

intervenções e é razoável abrir mão de um debate racional nesse ambiente conflagrado. 

 Abaixo seguem alguns exemplos de mensagens postadas na área de comentários das 

reportagens publicadas pela Folha de S.Paulo, no Facebook, em 24 de janeiro de 2018. Foram 

mantidos os textos ipsis litteris, junto com os nomes do respectivos autores: 

 

Pqp , mais uma vez a Folha de S.Paulo fazendo um desserviço à sociedade , com uma 

matéria lixo. Danielle Palhano 

Ei!! folha!! vai tomar no c#!! ei!! Folha vai tomae no c#!! Ei!! folha!! vai tomar no c#!! 

Youssef Zeidan 

A Folha não serve pra limpar a bunda, jornal sujo. Maycon Charlles 

a opinião da folha e do uol é o mesmo de um cachorro cagando nao vale nada. Gilmar 

Silva 

Folha SP. CANALIA ESQUERDISTA. Paulo Miranda 

E lá vai a Foice de S. Paulo defendendo o patrão. Wendson Lima 

#FolhaComunista #FolhaProtetoradeBandidos. Renata Peixoto Thoms 

Já foi um veículo de comunicação sério, mas hj se vende para a classe corrupta. Leandro 

Alvarenga 

kkkk, chupa folha!!! Mirella Vinedas 

 

 Desolador a princípio, o quadro atual nas áreas de comentários online demanda um olhar 

mais ponderado. Não há como apoiar mensagens criminosas, que incitam ou cometem atos 

ilícitos. Elas devem ser combatidas e seus autores punidos, dentro dos limites da lei. No entanto, 

retirando-se os casos vetados pela legislação, quem definirá o que pode e não pode ser dito nos 
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comentários? O que é opinião “válida”, “aceitável” ou “inadmissível”? Como perguntam Jack 

Knight e James Johnson ao discorrer sobre deliberações democráticas “será que fatores ou 

emoções como o ódio, a frustração, o humor, o medo, a alegria ou a humilhação devem ficar de 

fora da participação (...) por serem consideradas não razoáveis ou irracionais?” (KNIGHT; 

JOHNSON apud SILVA, 2014, p. 69). Para eles, a premissa da “racionalidade” como critério de 

escolha arrisca ser arbitrária e introduz uma “estranha circularidade” que acaba defendendo a 

decisão – e o ponto de vista – de quem faz a triagem.  

 Bill Reader sugere prestar atenção em quem reclama da incivilidade nos fóruns de 

discussão. Muito da crítica vem do que Reader chama de elites sócio-políticas, nomeadamente 

“acadêmicos, jornalistas, especialistas políticos, advogados de grupos de interesse, políticos de 

carreira e executivos de negócios” (READER apud SHANAHAN, 2018, p. 40). Não por acaso, 

diz o autor, são esses mesmos grupos os alvos mais frequentes de ataques anônimos e raivosos 

nos fóruns. “Profissionais de mídia e estudiosos que ‘buscam um retorno à civilidade nos 

comentários online’ parecem se apaixonar por uma terra de fantasia imaginada dentro de uma 

torre de marfim. Eles sentem nostalgia por uma 'civilidade' que nunca existiu na realidade.” 

(READER apud SHANAHAN, 2018, p. 40-41). 

 A verborragia emocional que não respeita a “racionalidade” pode ser o componente 

digital de uma antiga escaramuça na comunicação. Com a liberdade quase irrestrita de escrever o 

que bem entende nas redes sociais – e, em um primeiro momento, também nas áreas de 

comentários online dos veículos –, a parte mais raivosa da audiência dos meios de comunicação 

desafia as interdições do discurso, como descreve Michel Foucault. “Sabe-se bem que não se tem 

o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer 

um, enfim, não pode falar qualquer coisa” (FOUCAULT, 2014, p. 9). 

 Foucault monta um jogo de três interdições que se entrelaçam: o tabu do objeto (sobre que 

se fala), o ritual da circunstância (que define papéis, gestos e propriedades de quem pode falar) e 

o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. É um trio que se reforça e se compensa 

mutuamente em uma “grade complexa” em constante modificação (FOUCAULT, 2014, p. 9). 

Quem governa as interdições, determina as condições de seu funcionamento e impõe aos 

indivíduos um conjunto de regras que permite ou não o acesso de todos a elas.  

 Nas relações que marcam o homem, Foucault destaca a relevância do discurso: 
Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há 
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nada de espantoso, visto que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é 
simplesmente aquilo que se manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o 
objeto do desejo; e visto que – isso a História não cessa de nos ensinar – o discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, 
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (FOUCAULT, 2014, p. 9-10). 

 

 A disputa do e pelo discurso apresentada por Foucault chega a ser celebrada por outros 

autores – mas apenas quando esta se torna ostensiva e coloca seus participantes em confronto. 

Para Chantal Mouffe, o debate que fortalece de fato a sociedade passa pelo conflito, pois uma 

“democracia que funciona bem clama por um choque vibrante de posições políticas” (MOUFFE, 

2000, p. 104). Ela critica a ênfase tão cara a Habermas no consenso. Essa recusa ao conflito 

levaria à apatia e à insatisfação com a participação política (MOUFFE, 2000, p. 104). Mouffe 

pede por mais espaços abertos para a dissensão. Ela retoma o conceito da palavra grega agon, que 

já foi discutido sob Baitello, para apoiar o embate declarado de ideias e argumentos. O confronto 

favoreceria as próprias instituições democráticas ao dar pluralidade às manifestações. 

 Longe de ameaçar a democracia, o “pluralismo agonístico”, como denomina e sustenta 

Mouffe, avivaria as condições necessárias para sua existência. A democracia moderna baseia-se 

na liberdade de divergir e na recusa em aceitar uma ordem autoritária. O desafio na construção 

social de Mouffe está em exercitar o “nós contra eles” em que “eles” não sejam vistos como 

inimigos a serem destruídos, mas como adversários, “cujas ideias nós combatemos, mas cujo 

direito de defender essas ideias nós não questionamos” (MOUFFE, 2000, p. 191). Deve existir, 

assim, um terreno comum compartilhado de princípios éticos e políticos da democracia, 

notadamente a liberdade e a igualdade. Mas a partir deste ponto, agon domina, pois “nós” e 

“eles” discordam do significado e da implementação de tais princípios. E esse é um desacordo 

“que não se resolve por deliberação e discussão racional. [...] Diante do pluralismo irradicável 

dos valores [de cada parte envolvida], não há solução racional do conflito, daí sua dimensão 

antagônica” (MOUFFE, 2000, p. 192). 

 

3.4 A violência dos impotentes 

 A raiva e o descontentamento demonstrados na internet fazem parte de um fenômeno 

amplo que Manuel Castells denomina como “redes de indignação e esperança”. Para ele, a 

tecnologia do mundo digital está impulsionando de maneira inédita o contrapoder. Este seria “a 

capacidade de atores sociais desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade com o 
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objetivo de reinvindicar a representação de seus próprios valores e interesses” (CASTELLS, 

2013, p. 8). Estado e outras entidades sociais são o que são como resultado das constantes 

interações de poder e contrapoder. 

 A internet criou uma nova dinâmica para o processo, segundo Castells. Movimentos de 

contrapoder dependem da “ativação emocional dos indivíduos [que] devem se conectar a outros 

indivíduos [e] isso exige um processo de comunicação de uma experiência individual para 

outras” (CASTELLS, 2013, p. 15). A defesa da causa, qualquer que seja, cresce quando há 

empatia entre os atores e, elemento fundamental, um canal de comunicação eficaz. Daí a 

indignação se torna algo maior: 
Em termos concretos, se muitos indivíduos se sentem humilhados, explorados, ignorados 
ou mal representados, eles estão prontos a transformar sua raiva em ação, tão logo 
superem o medo. E eles superam o medo pela expressão extrema da raiva, sob a forma de 
indignação, ao tomarem conhecimento de um evento insuportável ocorrido com alguém 
com quem se identificam. Essa identificação é mais bem atingida compartilhando-se 
sentimentos em alguma forma de proximidade criada no processo de comunicação 
(CASTELLS, 2013, p. 15). 

 

 Para Castells (2013, p. 15), o uso da internet e das redes sociais como plataformas da 

comunicação digital provocou uma mudança fundamental. Diferentemente da comunicação de 

massa tradicional, de poucos para muitos, a comunicação de massa na internet “processa 

mensagens de muitos para muitos, com o potencial de alcançar uma multiplicidade de 

receptores”. Ela conecta inúmeras redes e transmite informações digitalizadas para o amigo, o 

seguidor, o mundo. A web, assim, desencadearia um “processo de ação comunicativa que induz a 

ação e a mudança coletivas”. O que vimos recentemente em acontecimentos como Occupy Wall 

Street, nos Estados Unidos, em 2011, a Primavera Árabe, na África e no Oriente Médio, entre 

2010 e 2012, e as manifestações de junho de 2013, no Brasil, seria a consequência visível nas 

ruas da “ação comunicativa que envolve a conexão entre redes de redes neurais dos cérebros 

humanos estimuladas por sinais de um ambiente comunicacional formado por redes de 

comunicação” (CASTELLS, 2013, p. 128). Castells observa uma rede de múltiplas plataformas, 

uma rede multimodal. A web, pelos computadores e ainda mais pelos celulares, está conectada a 

redes preexistentes. Blogs, mídia e a sociedade em geral, segundo ele, podem ser envolvidas na 

constituição desta rede maior que alimenta, fortalece e espalha um determinado movimento 

social.  
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 A teoria de Castells vem sendo aplicada para entender as impressionantes abrangência, 

capilaridade e capacidade de ação dos movimentos que surgem ou são sustentados na internet. 

Mas talvez não explique plenamente por que violência, ódio e agressividade se mostram tão 

prevalentes nas manifestações pessoais. Em sua análise, Castells (2013) dá especial atenção a 

fenômenos maiores, que arregimentam grupos simultaneamente, muitas vezes multidões, e 

podem afetar nações inteiras. A ação individual ocupa espaço menor, assim como as motivações 

particulares de uma pessoa. A isso se soma a concepção por ele adotada em seus trabalhos que 

une indissociavelmente o poder à violência. Os violentos estariam a serviço ou seriam os próprios 

poderosos. Pensadores como Hannah Arendt e Byung-Chul Han discordam do axioma e, 

acreditamos, sua contra-argumentação ajuda a compreender melhor o cadinho de ódio que se 

pesquisa nesta dissertação.  

 A exemplo do que Arendt faz (como foi apresentado no Capítulo 1), Castells identifica a 

injustiça como um dos motores da indignação. Mas diferentemente de Arendt, o sociólogo 

espanhol reserva ao Estado o monopólio da violência. Esta seria sua “essência básica”, 

manifestada, em casos extremos, na repressão brutal aos opositores e, em exemplos do cotidiano, 

na atuação controladora e punitiva da polícia e do judiciário (CASTELLS, 2013, p. 61). Por 

entender a violência como um fator negativo, Castells é contra seu uso pelos movimentos sociais, 

por mais que lutem contra iniquidades e enfrentem as sanções do poder exercido pelo Estado e os 

representantes do status quo. “A não violência é uma prática fundamental, pois um mundo não 

violento não pode ser criado pela violência, muito menos pela violência revolucionária” 

(CASTELLS, 2013, p. 95). 

 Para Arendt, no entanto, violência não é um pré-requisito do poder. Na verdade, violência 

e poder seriam opostos. “Onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência 

aparece onde o poder está em risco, mas, deixada ao seu próprio curso, ela conduz à desaparição 

do poder” (ARENDT, 1994, p. 44). O poder, segundo Arendt, nunca pertence a um indivíduo. 

Ele exige o compromentimento de um grupo. Mesmo que seja um monarca absolutista, para se 

manter poderoso ele precisará do consenso de muitos a respeito de determinados valores e ações. 

Daí, surge a capacidade de agir em conjunto e manter o que Arendt considera fundamental no 

poder: a autoridade, vista como o reconhecimento, idealmente incontestável e incontestado, da 

posição de quem comanda. Dessa forma, o poder não precisa de justificação. O que ele não pode 
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se privar é da legitimidade que o consenso e a autoridade lhe proporcionam (ARENDT, 1994, p. 

41). 

 Ao contrário do poder, a violência prescinde de qualquer assentimento e pode ser até o ato 

de um indivíduo. Ela trabalha menos pela persuasão e mais pelo instrumental, seja esta 

ferramenta um revólver carregado ou um post raivoso publicado em redes sociais. A violência 

luta contra o poder, para, em última instância na visão de Arendt, destruí-lo. Recorre à violência 

quem não tem poder. E quem tem poder só usa a violência porque sabe que carece de um poder 

legítimo e reconhecido por todos. Nas palavras do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han: “A 

utilização da violência seria a tentativa desesperada de converter impotência em poder. O 

detentor de poder que realmente é poderoso não deve essa capacidade à violência. Fazendo uso 

dela pode-se forçar o poder, mas nesse caso ele é frágil; irrompe facilmente, quiçá em virtude da 

fissura provocada pela violência. É um erro supor que o poder resida na violência, pois ela tem 

uma intencionalidade oposta” (HAN, 2014, p. 146). 

 Segundo Han, (2014, p. 139) articulações e disposições caracterizam o poder. Já a 

violência é definida pela ruptura e delito. Ambos procuram “dobrar o outro”. O poder legítimo 

quer subjugar, enquanto a violência busca “quebrar” quem está do outro lado. “A violência priva 

sua vítima de toda e qualquer possibilidade de ação; reduz seu espaço de ação a zero, aniquila-a” 

(HAN, 2014, p. 140). O poder é maior ou menor a depender do grupo que o apoia. A violência, 

por ser instrumental, como defendem Han e Arendt, se robustece de outra forma. Ela tem a 

tendência histórica de ampliar sua eficácia a reboque dos avanços da Ciência. Foi fisicamente 

com pedras, depois paus, lanças, armas de fogo, canhões, aviões, foguetes. E também 

simbolicamente com a fala, a escrita, a imprensa, o telégrafo, a televisão... Por isso mesmo, 

diferentemente do poder, a violência não se baseia em números, na quantidade de partidários. 

“Com os instrumentos que a tecnologia fornece de maneira cada vez mais exponencial”, o vigor e 

a agressividade transcendem os limites do indivíduo (LAFER apud ARENDT, 2014, p. 9). 

 A internet e, agora, as redes sociais servem, portanto, como um novo salto tecnológico, 

mais um entre tantos na História, que amplia a capacidade do sujeito único de usar a violência 

para a conveniência de seus propósitos. Obviamente, ele ou ela poderá se juntar e mesmo iniciar 

um movimento social como descrito por Manuel Castells. Mas também poderá exprimir sua 

indignação no discurso próprio e individual – solitário na execução, mas público em sua 

visibilidade.  
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3.5 Intolerância em quatro formas  

 O antagonismo no discurso em um ambiente de ódio não raro desagua na aglutinação dos 

dois fatores: o discurso de ódio. Trata-se da manifestação mais eloquente da violência nas redes 

sociais e aparece constantemente nas áreas de comentários dos veículos de comunicação. Não 

existe uma definição universalmente aceita para o que é o discurso de ódio. Karmen Erjavec e 

Melita Kovacic (2012) encontraram elementos comuns a partir da compilação de designações em 

diversos estudos. O discurso do ódio é uma expressão que abusa, intimida, insulta ou assedia. 

Também pode incitar à violência, à discriminação e ao próprio ódio. “É dirigido contra as pessoas 

com base em sua raça, origem étnica, religião, sexo, idade, condição física, deficiência, 

orientação sexual, convicção política e assim por diante” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 900). 

 Erjavec e Kovacic estudam demonstrações de ódio na Eslovênia. Seu país natal fica nos 

Balcãs, região da Europa marcada na História por disputas políticas, étnicas e religiosas, que, no 

final do século XX, resultaram em conflitos sangrentos na Croácia, Bósnia e Kosovo, todos na 

antiga Iugoslávia. As guerras terminaram, mas permanece a tensão entre grupos, o que 

transparece nos estudos das pesquisadoras. Mais recentemente, elas se voltaram para os 

comentários da audiência nas áreas online de jornais eslovenos. Encontraram ódio, como não 

poderia deixar de ser. Mas também detectaram padrões nos autores das mensagens que as 

ajudaram a criar uma classificação dos motivos que levam as pessoas a se manifestar com tanta 

ira.  

 Foi possível determinar dois conjuntos principais (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 913). 

Em um deles, os autores das mensagens agiam organizadamente e produziam por orientação 

política e/ou interesses de grupos. No outro, a iniciativa era individual, sem vínculo com 

entidades. Aos primeiros, Erjavec e Kovacic chamaram de “soldados”. No segundo conjunto, 

houve uma subdivisão entre “crentes” (“believers”, na versão em inglês da pesquisa), “jogadores” 

e “sentinelas”. (Como a categorização baseou-se em entrevistas apenas com os missivistas que 

aceitaram participar do estudo, as pesquisadoras alertam contra eventuais generalizações.) 

 Os “soldados” ganharam essa alcunha por adotarem um discurso de inspiração militar. 

Eles podiam ser tanto membros ativos de partidos políticos como de organizações não-

governamentais. Falavam em “ordens” e “missões”, vivendo um mundo bipolar de “eles” e 

“nós”. A luta na internet seria apenas uma extensão da batalha da “política real” e o ódio a única 

forma de vencer o combate no universo digital. “Senão a sua voz simplesmente não será ouvida. 
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Aqui você não consegue destruir o inimigo de outra forma”, justificou um dos “soldados” 

entrevistados (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 910). 

 Os “soldados”, segundo Erjavec e Kovacic (2012, p. 910), têm três pontos focais de 

ataque:  

1) Aqueles que aparecem direta ou indiretamente no noticiário; 

2) Os jornalistas que escrevem as notícias e 

3) Outros usuários que publicam comentários com convicções e comportamentos 

condenados pelos “soldados”. 

 Tenham sido sinceros ou não em sua convicção, os “soldados” afirmaram que suas 

mensagens divulgavam “a verdade sobre o inimigo” no meio de uma “guerra contemporânea” 

que têm características específicas. “Hoje, o inimigo pode ser destruído na internet porque tudo 

acontece na internet” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 909-910). Apesar de extremamente 

ativos, os “soldados” que se aliam a movimentos ou partidos organizados não apareceram em 

grande número na pesquisa.  

 A maioria dos haters estava no conjunto dos autores de comentários que atuam por 

motivação própria. Entre eles, o primeiro subgrupo guarda semelhança com os organizados 

“soldados”. Denominados “crentes”, eles também se consideravam em uma missão e tinham 

convicção total, mesmo fanática, de suas posições. Como os outros, viam qualquer tentativa de 

controle ou restrição pelos jornais como censura. E justificavam o tipo de discurso adotado da 

mesma forma. “Eu devo usar palavras diretas porque, de outra maneira, eles não irão reconhecer 

a verdade. Além disso, isso não é discurso do ódio como vocês acham, pois não há outra forma. 

Você não pode escrever diferentemente ou ninguém irá reagir” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 

911).  

 Os “crentes” se mostraram essencialmente autoritários, no sentido de reconhecer uma 

autoridade e não admitir a contestação por outros dentro e fora de sua facção. Respeitavam quem 

consideravam chefes, demonstrando lealdade ao grupo e ideologia. Ao mesmo tempo, não 

reconheciam qualquer direito nos adversários. “Você não pode tolerar aqueles que estão aqui para 

destruir você. Quem quer que eles sejam” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 911). Como os 

“soldados”, viam a alteridade como um defeito ou ameaça. 

 Outro subgrupo de autores independentes foi batizado como “jogadores”. Para eles, usar o 

ódio em suas manifestações era “apenas um jogo na comunidade online” (ERJAVEC; 
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KOVACIC, 2012, p. 912). As regras seriam simples: alguém usa o discurso do ódio contra 

alguém, esse alguém responde na mesma escala, que recebe um retorno agressivo de volta, então 

um terceiro se junta também insultando os participantes ou o tema da discussão, e assim vai. 

Entre esses “jogadores”, não havia clareza de valores ou crenças defendidas. “Eles somente 

querem se divertir humilhando os outros” (ERJAVEC: KOVACIC, 2012, p. 912). 

 Na verdade, os “jogadores” não se preocupavam com o conteúdo das notícias que, 

teoricamente, estariam comentando. O alvo maior, segundo o estudo de Erjavec e Kovacic, eram 

os outros usuários. Eles pouco se importavam em demonstrar coerência nas manifestações. Até se 

divertiam mudando de opinião para confundir suas vítimas. Também não se achavam 

verbalizando qualquer discurso de ódio. Tudo seria só uma piada. “Eu sou guiado pela excitação 

de ver como os outros vão reagir ao que eu escrevo e, então, saber se consigo contra-atacar bem” 

(ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 912). Parece ser um comportamento idiota, mas os “jogadores” 

não eram poucos. Representavam um quarto dos entrevistados no estudo. 

 Entre todos os subgrupos detectados, os “jogadores” foram os únicos que não dividiram o 

mundo na bipolaridade “bons” e “maus”. De certa maneira, consideravam todos “iguais”, pois, 

humilhados ou não por seus comentários, qualquer um tinha acesso às mesmas regras do “jogo”. 

Cada ofendido, em sua visão simplificadora, também podia ofender. Diferentemente de autores 

dos demais subgrupos, distanciavam-se de doutrinas e ideologias ao agir. Não havia uma guerra 

ou algo para defender ou conquistar. Entre os “jogadores”, a alteridade não se materializava em 

um “inimigo”, mas sim no “adversário”, alguém com quem eles competiam e que queriam 

vencer, às custas do sofrimento digital deste ou de outros.  

 Finalmente, havia os “sentinelas”. O ódio que transparecia em suas mensagens buscava 

chamar a atenção para problemas sociais. Nesse subgrupo, as manifestações existiam para 

denunciar a injustiça social. Diferentemente dos “soldados” e dos “crentes”, seus representantes 

não eram dogmáticos. Nas entrevistas, demonstraram tolerância com diferentes grupos e 

defendiam o direito de quem discordava deles. Se a contra-argumentação fosse convincente, 

admitiam até questionar e alterar suas convicções. “É tudo baseado em princípios. [...] Pode 

acontecer de você ter que mudar porque não tinha informação suficiente. Já aconteceu comigo” 

(ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 913). 

 Os “sentinelas” reconheciam frequentemente exagerar no uso de palavras inapropriadas. 

Disseram que escreveriam de outra forma se, por exemplo, estivessem enviando uma mensagem 
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para a seção de cartas do jornal. Mas no mundo online “você precisa reagir rapidamente. E este é 

o espaço da liberdade, onde qualquer um tem a chance de expressar a sua expressão... Não há 

regras” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 913). 

 Erjavec e Kovacic afirmam que os dois últimos subgrupos (“jogadores” e “sentinelas”) 

têm características de “personalidades libertárias”. Eles acreditam que existem diversas verdades 

e que todos têm o direito de defender a sua. “Jogadores” e “sentinelas” se expressariam, portanto, 

em favor “da independência, autodeterminação, igualdade, participação pró-ativa nas atividades 

online, buscando prazer e sendo abertos e tolerantes à pluralidade de diferentes grupos, ideias e 

estilos de vida” (ERJAVEC; KOVACIC, 2012, p. 914). 

 Em resumo, diferentes tipos de autores de comentários geravam diferentes tipos de 

benefícios. “Soldados” e “crentes” acreditavam participar em uma luta política direta. 

“Sentinelas” se imaginavam engajados socialmente e subvertendo o status quo. Aos “jogadores” 

bastava a diversão de manipular os outros. Mas, segundo a pesquisa de Erjavec e Kovacic, um 

fator os unia na adoção do discurso de ódio. “Todos os grupos tinham um sentimento de 

reconhecimento e empoderamento”, escrevem as pesquisadoras (2019, p. 916). 

 

3.6 O espetáculo da ira 

 Rogério da Costa (2004) explica que os indivíduos demonstram capacidade de interação 

dentro da comunidade. Para o potencial de “interagir com os que estão a sua volta, com seus 

parentes, amigos, colegas de trabalho”, trocando recursos imateriais como informações, ideias e 

apoios, Costa adota o nome de capital social. Ele chama de “social” pois esses recursos (ou 

capital) só são acessíveis dentro e por meio de relações com outras pessoas, “contrariamente ao 

capital físico (ferramentas, tecnologia) e humano (educação, habilidades), por exemplo, que são, 

essencialmente, propriedades dos indivíduos” (COSTA, 2004). Como acontece com qualquer 

capital tangível ou não dentro de uma comunidade, pode-se esperar por uma disputa em sua 

acumulação. Quem se relaciona com quem, com que frequência e em que termos, afirma Costa, 

são componentes fundamentais no fluxo de recursos. Aqueles que alcançam posições 

privilegiadas na rede têm melhores condições de obter mais recursos do que os pares. E aqueles 

que arrecadam novos recursos potencialmente se habilitam a favorecer suas posições.  

 No universo das redes sociais digitais, Erjavec e Kovacic detectaram haters na busca por 

“reconhecimento” e “empoderamento”, dois recursos aparentemente preciosos nesses grupos. Em 
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estudo sobre capital social nas redes sociais digitais, Raquel Recuero (2009, p. 108-115) 

classifica de outra forma os valores em disputa, que, ressalta, estão interrelacionados: 

 Autoridade – Trata-se do poder de influência que algo ou alguém (Recuero prefere o 

termo “ator”) tem sobre a rede. Baseia-se nas ações e reconhecimentos de um determinado ator e 

sua capacidade de gerar conversação; 

 Reputação – O que os outros pensam sobre o ator. É a percepção dos demais sobre as 

ações de cada ator, com a legitimação dos valores associados a uma identidade; 

 Visibilidade – Quanto mais conexões, mais visível e maior a quantidade de recursos 

disponibilizados aos atores; 

	 Popularidade	– Com		 quem	 os	 demais	 decidem	 desejam	 se	 conectar.	 Ao	 efetivar	 essa	

decisão,	cada	um	contribui	diretamente	para	a	popularidade	de	determinado	ator.	

	 Não	 faltam	 estratégias	 para	 angariar	maior	 capital	 social	 nas	 redes.	 Entre	 elas,	 está	 o	

discurso	 de	 ódio.	 No	 momento	 em	 que,	 pelas	 mais	 variadas	 razões,	 a	 mensagem	 ganha	

visibilidade,	surge	uma	espécie	de	efeito	cascata,	afirma	Recuero.	“Uma	vez	visível,	esse discurso 

de ódio pode encontrar ressonância. E uma vez que encontre, ele é legitimado por outros grupos, 

seja através de concordância, apoio, curtidas, compartilhamentos etc. E essa legitimação amplia a 

força desse discurso, tornando-os menos marginal. Então, aquele discurso torna-se mais aceito e 

seu enunciador, mais certo de que aquilo é verdadeiro” (RECUERO, 2014). A autora lembra que 

o mecanismo funciona tanto para manifestações de intolerância como discursos aceitos social e 

legalmente.  

 Stein (2016) traz um testemunho sobre o efeito do ódio em quem odeia. Ele relata o caso 

de Jeffery Marty, advogado americano de 40 anos e eleitor do presidente Donald Trump que 

admite ter se tornado “viciado em atenção”. Ele descobriu que vociferar nas redes sociais lhe traz 

o tal empoderamento. “Digamos que eu escreva uma carta para o New York Times dizendo que 

não gostei de um artigo sobre Trump. Eles vão jogá-la num triturador de papel”, afirma Marty, no 

relato de Stein. “No Twitter, eu me comunico diretamente com os autores da matéria. É o colapso 

de todas as instituições” (STEIN, 2016). Com xingamentos e palavrões, Marty havia chegado, 

segundo ele, à média de “1,5 milhão de visualizações de minhas mensagens a cada 28 dias”.  

 Como afirma Baitello (2014, p. 28), estamos no apogeu da era da orientação em que “ser 

visto, aparentar, enfim, ser uma imagem passa a ser o grande imperativo”. A coerção para 

transformar pessoas complexas, corpos vivos em imagens transformou-se em uma forma de 
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conquista. Vivemos, então, tempos delirantes nos envolvendo em um ambiente que estimula e até 

celebra a violência: 
Ao mesmo tempo que os delírios podem se desdobrar em conhecimento e ciência, a proliferação da 
desordem pode conduzir a tendências regressivas socialmente pouco construtivas. É o caso da 
violência transformada em show, das transmissões ao vivo de acidentes e coberturas policiais, das 
programações tipo mondo cane, que apresentam anomalias e aberrações, doenças e mutilações, 
buscando a qualquer preço os altos índices de audiência (BAITELLO, 2014, p. 104). 
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CAPÍTULO 4 – A FALSA (E A FALTA) DE REAÇÃO DOS JORNAIS 
 
 

Aqueles que se opõem à violência com o mero poder  
rapidamente descobrirão que não são confrontados por homens,  

mas pelos artefatos humanos, cuja desumanidade e eficácia destrutiva  
aumentam na proporção da distância que separa os oponentes. 

Hannah Arendt (1994, p. 44) 
 
 
 A promessa de uma imprensa cada vez mais aberta à participação do público não se 

concretizou – pelo menos não no formato e na medida vislumbradas por muitos. No lugar do 

debate igualitário, os jornalistas se viram às voltas com a frenética atividade digital da audiência, 

por vezes questionadora, muitas outras simplesmente colérica.  

 Neste capítulo, discutiremos a atitude dos veículos e de seus profissionais em resposta à 

ação da audiência. Questionados por leitores, sejam haters ou não, muitos preferem se manter 

distantes, convictos de que as diferenças entre público e produtores de notícias continuam 

válidas. Confiança em antigos princípios que se materializa em preconceitos contra quem invade 

a área de comentários dos jornais com pedras na mão.  

 

4.1 A frustração do jornalismo colaborativo  

 Onde um apaixonado por carros com algum pendor para as letras gostaria de trabalhar? 

Naquele início dos anos 2000, uma das respostas óbvias era a Quatro Rodas, principal publicação 

jornalística sobre automóveis no Brasil desde o seu lançamento pela editora Abril em 1960. 

Assumi a direção da revista em outubro de 2000 e, ato contínuo, a minha caixa de e-mails 

começou a receber um tipo de mensagem, que depois descobri ser clássico. Eram leitores se 

oferecendo para “fazer testes”, ou seja, escrever sobre o nosso tema principal. Contribuições são 

sempre bem-vindas e, no lugar de deixá-los a bordo dos mais recentes lançamentos da indústria 

automobilística como eles sugeriam com menor ou maior descaramento, eu pedia que 

produzissem um texto como experiência. Já se falava à época sobre jornalismo colaborativo. 

Minha proposta gerava apenas um arremedo de participação, mas era uma tentativa sincera de dar 

voz e vez a outros atores para além dos profissionais já conhecidos no mercado. 

 Em pouco tempo, questão de meses se me lembro bem, eu já avaliara textos em número 

suficiente para tomar uma decisão: criei uma carta padrão, em que agradecia e simultaneamente 
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recusava novas “ofertas” de cooperação, da maneira mais gentil que consegui elaborar. Por que 

desisti tão rápido? Porque quase nada de útil para a revista surgiu dessa produção externa. 

Abraçado ao preconceito difundido entre meus colegas de profissão, eu me achava diante de uma 

nova prova de que jornalista era jornalista e leitor, leitor. E foi assim, para tornar uma longa 

história curta, que Quatro Rodas perdeu (mais uma) chance de criar, fomentar e eventualmente 

lucrar com uma rede de entusiastas que poucos anos depois seriam chamados de blogueiros, e 

que hoje são youtubers, influencers, instagrammers ou streamers de conteúdo sobre carros. No 

jargão anglófilo atual, eles geram milhões de views com seus outros milhões de followers e likes. 

Enquanto isso, as formas tradicionais de jornalismo, entre elas a revista impressa, lutam pela 

sobrevivência. 

 Vale lembrar que a época das frustradas tentativas dos leitores-testadores de carros na 

Quatro Rodas coincidiu com a euforia da recém-criada Web 2.0, como foi visto no capítulo 

anterior. Na imprensa de então, percebia-se a disposição nas mais diversas redações de ao menos 

experimentar uma das grandes promessas da tecnologia na história do ofício. Estavam sendo 

abertas as portas para o jornalismo colaborativo. Segundo a boa nova dos evangelistas digitais, 

com a participação do público nada mais seria como antes. Quase duas décadas depois, é 

indubitável que esse mundo novo não se consumou. Surgiram youtubers e assemelhados de alta 

popularidade, é fato. Mas no grosso das mídias já existentes, ainda hoje as maiores em audiência 

e faturamento, as práticas jornalísticas não mudaram significativamente.  

 Pelo menos nesse caso, não se pode culpar a tecnologia. Havia, de fato, condições 

técnicas para fazer da audiência uma protagonista na produção de notícias para os meios de 

comunicação estabelecidos. O que deu errado? Uma das explicações pode ser buscada em um 

texto de Lippmann que antecedeu a Web 2.0 em quase cem anos:  
Há uma imagem do mundo mais ou menos ordenada e consistente, à qual os nossos 
hábitos, nossos gostos, nossas capacidades, nossos confortos e nossas esperanças se 
ajustaram. Elas podem não ser uma imagem completa do mundo, mas são uma imagem de 
um mundo possível ao qual nós nos adaptamos. Naquele mundo as pessoas e as coisas 
têm seus lugares bem conhecidos, e fazem certas coisas previsíveis. Sentimo-nos em casa 
ali. Enquadramo-nos nele. Somos membros. Conhecemos o caminho em volta. [...] Não 
surpreende, portanto, que qualquer distúrbio dos estereótipos parece ser um ataque nos 
fundamentos do universo. É um ataque nos fundamentos do nosso universo, e, onde 
grandes coisas estão em risco, não admitimos facilmente que haja uma distinção entre 
nosso universo e o universo. Um mundo que se torna em algo no qual os que prezamos 
não valem nada, e os que desprezamos são nobres, é extremamente irritante (LIPPMANN, 
2010, p. 96). 
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 Lançado no começo do século XX, o livro Opinião Pública, de Walter Lippmann, trata 

detalhadamente da influência dos estereótipos na sociedade, com especial atenção aos efeitos nos 

meios de comunicação. Para Lippmann (2010, p. 85), “na confusão brilhante, ruidosa do mundo 

exterior, pegamos o que a nossa cultura já definiu para nós, e tendemos a perceber aquilo que 

captamos na forma estereotipada para nós por nossa cultura”. Os estereótipos refletem, assim, 

uma visão de mundo e das nossas próprias posições em relação a muito do que nos cerca. São, na 

expressão de Lippmann, “fortalezas” de nossa tradição, e “atrás de nossas defesas podemos 

continuar a sentir-nos seguros da posição que ocupamos” (LIPPMANN, 2010, p. 97). 

 O estereótipo não prescinde do racional. Ele o afeta. Na concepção de Lippmann, trata-se 

de uma forma de percepção que filtra as informações que percebemos antes mesmo de as próprias 

informações atingirem a nossa inteligência. O estereótipo vai contra a educação e a crítica. E 

quando oportuno até desafia os fatos. “Se a experiência contradiz o estereótipo [...], se o homem 

não é mais maleável, ou se algum interesse poderoso torna altamente inconveniente reorganizar 

seus estereótipos, ele despreza a contradição como uma exceção que prova a regra, desacredita a 

testemunha, encontra uma falha em algum lugar, e trata de esquecê-la” (LIPPMANN, 2010, p. 

98). 

 Aplicado à mídia e ao tema desta pesquisa, o estereótipo marca a relação dos jornalistas e 

dos jornais com os leitores. Marisa Torres da Silva (2014) coligiu uma série de estudos sobre o 

entendimento que profissionais de redação reservam para seu público. Haveria duas categorias 

básicas, quase variações do mesmo tema. Ou os “leitores, espectadores ou ouvintes não têm 

capacidade ou qualificações para julgar o seu trabalho” (MCQUAIL apud SILVA, 2014, p. 90). 

Ou a maioria se achava escrevendo “para um público intolerante, acrítico e pouco informado” 

(DONSBACH apud SILVA, 2014, p. 90). No Capítulo 2, vimos que tais representações dos 

leitores são comumente adotadas na avaliação das cartas que os veículos recebem. Elas 

perpetuam a distinção entre quem produz e quem consome notícias.  

 Nem mesmo a Web 2.0 conseguiu eliminar tamanha convicção. A propalada revolução no 

jornalismo baseada no UGC, acrônimo para a expressão em inglês User Generated Content, ou 

conteúdo gerado pelo usuário, enfrentou resistência desde o início. Dino Viscovi e Malin 

Gustafsson mostram que os jornalistas enfileiram uma série de restrições às contribuições que 

vêm da audiência. De maneira geral, o material recebido tem pouco valor noticioso, é mais 

focado em temas pessoais, com erros gramaticais, conceitos xenofóbicos e racistas, entre outros 
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senões (VISCOVI; GUSTAFSSON, 2013, p. 86). “Para as organizações jornalísticas, o UGC 

tende a ser considerado mais um problema do que uma oportunidade” (VISCOVI; 

GUSTAFSSON, 2013, p. 86). Editar esse material – ou seja, coletar, analisar, filtrar, checar a 

exatidão do que está relatado, eventualmente reescrever e aprontar para os padrões do veículo – 

demanda tempo e esforço que, segundo Viscovi e Gustafsson, os profissionais preferem dedicar 

ao próprio trabalho.  

 É fato que o conteúdo noticioso gerado pelo usuário não está obrigatoriamente vinculado 

aos meios tradicioniais da mídia. Como ressalta Axel Bruns (2014, p. 229), “os usuários ativos 

agora também podem compartilhar com os outros o que eles observam através de uma ampla 

gama de plataformas [...] desde blogs pessoais [...] até sites de mídia social. [...] Tais práticas 

podem não equivaler ao jornalismo no sentido ortodoxo; eles são, no mínimo, um exemplo de 

‘atos aleatórios de jornalismo’’’. Se forem adotados por uma comunidade ou comunidades tão 

grandes quanto diversas em seus participantes, prossegue Bruns, os esforços coletivos de 

colaboração podem resultar em formas de cobertura dos fatos equivalentes em sua extensão 

àquelas do jornalismo “industrial”. 

 Trata-se de uma crença não compartilhada pelas redações. Popularizados na literatura 

como produsers, corruptela em inglês para produtores-usuários, esses cidadãos que dariam 

pluralidade ao noticiário são vistos pelos jornalistas como um “idealismo acadêmico” ou “wishful 

thinking” (VISCOVI; GUSTAFSSON, 2013, p. 95). Na visão (ou no estereótipo) dos 

profissionais, por maior que seja a boa vontade alheia, os produsers não têm as habilidades 

necessárias para o ofício. Podem acreditar em coisas ou manifestar opiniões, mas não conseguem 

produzir notícias relevantes, como ouviram Viscovi e Gustafsson de repórteres e editores 

entrevistados para seu estudo. Simplesmente porque “é algo muito mais difícil e não é qualquer 

um que pode fazer ou realmente faz” (VISCOVI; GUSTAFSSON, 2013, p. 95). 

 Mas existem, sim, casos de contribuição relevante do público na cobertura jornalística. 

Kovach e Rosenstiel lembram do atentado terrorista de 2005 que explodiu três bombas em 

Londres e matou 52 pessoas. A BBC, principal rede de TV da Inglaterra, sempre encorajou os 

cidadãos a se envolver nas notícias, mas todos na empresa se espantaram com o que viram 

chegar. Naquele dia 7 de julho, seis horas depois do ataque, a BBC contabilizava mais de 1000 

fotografias, 20 vídeos, 4 000 mensagens de texto e 20 000 e-mails com informações enviadas 

pelo público (KOVACH; ROSENSTIEL, 2007, p. 244). 
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 No Brasil, os portais de notícias abraçaram a causa da colaboração do público, 

principalmente na primeira década deste século. Madureira estudou a prática de veículos como 

G1, do grupo Globo, e do Terra, que abriram espaços participativos com os autoexplicativos 

nomes de “VC no G1” e “VC Repórter” (MADUREIRA, 2010, p. 22). O pesquisador acaba 

concordando com os jornalistas que acompanhou na pesquisa. O cidadão-repórter estaria longe de 

ser uma realidade na imprensa brasileira. Se todos viam potencial, todos também reconheciam as 

limitações do que recebiam da audiência à época. A contribuição das pessoas “comuns” estava 

mais ligada aos flagrantes que presenciavam ao seu redor, sempre tutoriada por jornalistas 

profissionais que aplicavam ao conteúdo os filtros profissionais clássicos da edição de notícias. 

No fim das contas, eram mais fontes do que repórteres.  

 Os veículos de comunicação, no entanto, não passaram incólumes pelo fenômeno UGC. 

Eles rechaçaram ou minimizaram a participação da audiência na produção rotineira das notícias, 

mas viram outra porta, há muito existente, ser escancarada pela tecnologia. Viscovi e Gustafsson 

expandem o conceito de “conteúdo gerado pelo usuário” para as manifestações do público nas 

áreas de comentários dos meios. O que era restrito fisicamente à seção de cartas de jornais 

impressos ganhou amplo e inédito espaço com o mote da interatividade preconizada pela Web 

2.0. Presssionados pela lógica econômica que exigia números crescentes de audiência em seus 

sites (e eu fui testemunha e foco dessa tensão como diretor de redação), os veículos recorreram a 

um dos instrumentos mais populares no mundo digital de então: os comentários do público. Nem 

havia ainda os likes e posts das redes sociais e já batalhávamos por elogios, críticas e sugestões 

nas reportagens publicadas online. Obrigados pelas circunstâncias, os jornalistas voltaram seus 

olhos para as contribuições dos internautas.  

 

4.2 O ódio do leitor é o ódio de muitos mais 

 Em 2016, a diretora de redação do jornal inglês The Guardian, Katharine Viner, escreveu 

um artigo intitulado “Como a tecnologia provocou a disrupção da mídia”. Mais do que discutir 

impactos no mercado profissional, Viner focou suas críticas – e aflições – no efeito da internet e 

das redes sociais no próprio jornalismo: 
Estamos no meio de uma mudança fundamental nos valores do jornalismo – uma 
transformação consumista. No lugar de fortalecer elos sociais ou criar um público 
informado, ou da ideia das notícias como um bem cívico, uma necessidade democrática, 
[essa mudança] cria gangues, que espalham falsidades instantâneas que se adequam às 
suas visões, reforçando as crenças de cada uma, limitando uma e outra a opiniões 
compartilhadas em prejuízo de fatos estabelecidos (VINER, 2016, p. 6). 
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 Viner via o “panorama da informação” sob torrentes de racismo e sexismo que se 

apropriavam de novos meios para humilhar e assediar. Prevaleciam os argumentos de quem 

falasse mais alto e com mais brutalidade. “Agora estamos presos em uma série de batalhas 

confusas entre forças contrárias: entre verdade e falsidade, fato e rumor, bondade e crueldade; 

entre poucos e muitos, os conectados e os alienados; entre a plataforma aberta da internet como 

seus arquitetos imaginaram e os cercados fechados do Facebook e outras redes sociais; entre um 

público informado e uma turba equivocada” (VINER, 2016, p. 3). 

 Como ilustração do problema, na mesma época do artigo de Viner, a agência de 

comunicação nova/sb fez um levantamento no Brasil sobre a intolerância nas redes sociais. Em 

três meses de monitoramento, ela registrou mais de 390 000 menções no Facebook e Twitter a 

dez temas, que iam do racismo à xenofobia (NOVA/SB, 2016). Em nenhum deles as abordagens 

negativas das intervenções publicadas ficaram abaixo de 84% do total de menções sobre cada 

assunto. Em “racismo”, chegaram a 97,6%, o maior índice encontrado. Era uma agressividade 

escancarada e, em grande parte dos casos, com foco dirigido. Segundo a nova/sb, 72% dos posts 

com mensagens de intolerância falavam especificamente de uma pessoa ou entidade.  

 Foi nesse universo conflagrado tanto aqui no Brasil como na Inglaterra que o Guardian 

lançou, em 2016, uma iniciativa digital batizada Web We Want (a web que queremos, na tradução 

do inglês), “a fim de combater uma cultura geral de abuso online e perguntar como nós, como 

instituição, podemos promover conversas melhores e mais civilizadas na internet”, explicou a 

diretora Katherine Viner (2016, p. 9). Apesar do ambiente tóxico, ela dizia acreditar que a mesma 

tecnologia usada para detratar pessoas e deturpar fatos também poderia oferecer aos jornalistas 

“novos caminhos para nos engajarmos com a audiência”, “um redesenho fundamental [...] do 

modo como pensamos sobre nossos leitores, nossa percepção do nosso papel na socieade, nosso 

status” (VINER, 2016, p. 6). Não foi bem isso que se seguiu. As boas intenções do projeto 

duraram apenas um ano, com a publicação de reportagens e documentários, criação de fóruns de 

discussão e pesquisas com a audiência. Não há nenhuma evidência de que o Web We Want, cuja 

última matéria foi publicada em março de 20172, tenha atingido, mesmo que parcialmente, seus 

objetivos.  

																																																								
2	A	página	continua	disponível	e	pode	ser	acessada	em	www.theguardian.com/technology/series/the-web-
we-want	
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 Um estudo acadêmico de 2009 pode ajudar a entender alguns dos desafios enfrentados 

pelo Web We Want – no próprio espaço do Guardian. Jane Singer e Ian Ashman entrevistaram 

jornalistas da redação sobre sua experiência com conteúdo gerado pelo usuário, notadamente os 

comentários online em reportagens do diário. Em sua história centenária, o Guardian estimulou a 

participação dos leitores e até cunhou o lema “O comentário é livre. Mas os fatos são sagrados”. 

A tecnologia acabou transformando o slogan institucional em uma quase obrigação para as 

equipes da redação de interagir com os leitores nas novas áreas digitais. Os pesquisadores 

encontraram reações díspares, mas com um claro viés de desconforto dos jornalistas diante do 

que estes consideravam abusos na linguagem e nas atitudes da audiência.  

 Algumas frases dos entrevistados são emblemáticas (SINGER; ASHMAN, 2009, p. 19): 

 “Por que eu iria querer responder ao BigDick119?” 

 “Para ser honesto, eu não acho que é parte do meu trabalho corrigir pessoas sobre 

noções que elas, em primeiro lugar, não deveriam adotar.” 

 “Se quisesse ser chamado de babaca o dia inteiro, eu preferiria ser um guarda de 

trânsito e enfrentar isso em espaços abertos.” 

 “Todos eles nos odeiam. Qual é o ponto?” 

 “Por que estou sendo jogado aos leões?” 

 Singer e Ashman concluem que os jornalistas, pelo menos os do Guardian, reconhecem o 

valor da interatividade com a audiência. Mas apenas em teoria. Na realidade do dia a dia, muitos 

se incomodam com o tom belicoso do discurso online e buscam formas de manter distância dos 

usuários. Preferem até distinguir os internautas mais agressivos dos leitores “normais” (SINGER; 

ASHMAN, 2009, p. 23), aqueles pretensamente educados e instruídos consumidores tradicionais 

da versão impressa. Os jornalistas apreciam a mudança que trouxe mais vozes para a conversa, 

expressão usada pelos pesquisadores. Só que muitos entre eles acham que grande parte dessas 

mesmas vozes não vale a pena ser ouvida. 

 

4.3 A disputa que importa no jornalismo 

 Mas quais vozes vale a pena ouvir? Se concordarmos com Nelson Traquina (2013), para 

quem os jornalistas se consideram parte de uma tribo, com características que os distinguem e os 

qualificam em relação a outros grupos da sociedade, a resposta é simples: na visão dos 

jornalistas, vale a pena ouvir quem entende o seu trabalho. Basicamente, eles mesmos.  
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Os jornalistas são, por vezes, mais sensíveis à aprovação dos seus pares, dos seus 
superiores hierárquicos ou das fontes de informação a que eles recorrem. [...] A 
credibilidade dos jornalistas se assenta prioritariamente naqueles que estão habilitados a 
conferir-lha, ou seja, uma vez mais, os seus colegas de trabalho, as personalidades com 
quem estão em contato permanente e que constituem para eles o público imediato. Pesem 
embora as racionalizações e os discursos oficiais, os jornalistas têm, no seu conjunto, uma 
relação bastante distanciada com seu público (RIEFFEL apud MINUZZI, p. 141). 

  

 A auto-concebida mitologia dos jornalistas sobre o ofício, lembra Traquina, proclama que 

os integrantes dessa tribo profissional são “servidores do público que procuram saber o que 

aconteceu, no papel de ‘cães de guarda’ que protegem os cidadãos contra os abusos do poder; no 

papel de ‘Quarto Poder’ que vigia os outros poderes, atuando doa a quem doer; no papel mesmo 

de herói do sistema democrático” (TRAQUINA, 2013, p. 49). Mesmo que soe hiperbólico e 

indulgente, o discurso encontra ressonância na sociedade pelas infindáveis provas de que a 

imprensa de fato busca cumprir – e, felizmente, muitas vezes cumpre – tantas atribuições. Por 

outro lado, a crença arraigada em uma missão tão distinta torna os jornalistas refratários a 

avaliações externas do seu trabalho.  

 Obviamente a imprensa não está livre de interferências que vêm de fora. Até mesmo por 

ser na imensa maioria dos casos um empreendimento comercial, a prática do jornalismo se 

adequa às coerções econômicas do mercado, que vão dos índices de audiência e de vendas de 

exemplares ao faturamento publicitário. Os jornalistas também devem conviver com o escrutínio 

dos poderosos, das pessoas comuns, entidades e governos que são tanto fontes como temas das 

matérias. O complexo balanço desses fatores resultará na maior ou menor autonomia de 

repórteres, editores, comentaristas e veículos para exercer suas atividades. 

 O que faz o jornalismo resistir à crítica alheia resulta da convicção de seus profissionais 

sobre a especificidade da atividade. Não seria por outra razão, segundo Pierre Bourdieu, que os 

jornalistas dão tanta importância à apuração de notícias exclusivas, os chamados furos de 

reportagem. “São buscados e apreciados como trunfos na conquista da clientela, [mas] estão 

fadados a permanecerem ignorados pelos leitores ou espectadores e a só serem percebidos pelos 

concorrentes (os jornalistas sendo os únicos a lerem o conjunto dos jornais...)” (BOURDIEU, 

1997, p. 107). É a competição intramuros que os mantêm em vigilância permanente sobre as 

atividades dos rivais, “a fim de lucrar com os fracassos alheios, evitando seus erros” 

(BOURDIEU, 1997, p. 108). Perpetua-se, assim, uma ação autorreferenciada que mimetiza os 

passos dos adversários e, no lugar de gerar a originalidade e a diversidade desejadas em um 
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ambiente de livre concorrência, resulta em uniformidade da oferta, pela repetição de padrões e 

valores.  

 Adotada sistematicamente, a insularidade tem função dupla. Primeiro, estabelece uma 

série de prêmios que serão disputados entre veículos e entre profissionais. Dos combates 

intestinos resultarão o prestígio e a autoridade de cada contendor, traduzidos em cargos, salários e 

outras recompensas. Em segundo lugar, ao defender o caráter idiossincrático do fazer jornalístico, 

reforçam-se os laços recíprocos de seus praticantes, enquanto é cristalizado para quem está fora 

as razões que justificariam a posição autônoma da imprensa. Trata-se de um fenômeno que 

Michel Foucault aborda ao discutir o conceito de doutrina: 
A doutrina questiona os enunciados a partir dos sujeitos que falam, na medida em que a 
doutrina vale sempre como o sinal, a manifestação e o instrumento de uma pertença 
prévia – pertença de classe, de status social ou de raça, de nacionalidade ou de interesse, 
de luta, de revolta, de resistência ou de aceitação. A doutrina liga os indivíduos a certos 
tipos de enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos os outros; mas ela se serve, 
em contrapartida, de certos tipos de enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-
los, por isso mesmo, de todos os outros (FOUCAULT, 2014, p. 40). 

 

 À doutrina, Foucault soma o ritual. Ele fala aqui sobre o discurso em geral, mas pode-se 

fazer uma correlação com a defesa de um ofício, como o jornalismo. Pois o ritual “define a 

qualificação que devem possuir os indivíduos que falam; [...] define os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que deve acompanhar o discurso; 

fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se 

dirigem, os limites de seu valor de coerção” (FOUCAULT, 2014, p. 37). 

 Essa fórmula ficou praticamente inalterada e incontestada para a imprensa desde a 

popularização dos jornais no século XVII. E, por atingir uma escala massiva, o ritual transforma-

se em privilégio para poucos pela combinação de altos dispêndios de produção e a especialização 

técnica exigida. Comunicar para muitos passa a ser uma atividade dispendiosa, envolvendo 

impressoras rotativas nas gráficas, redes de distribuição de jornais e revistas, equipamentos para 

emissoras de rádio e de televisão. “Publicar era algo a ser levado a sério [pois] seu custo e esforço 

faziam com que as pessoas o levassem a sério – se você cometesse erros demais, estaria fora do 

negócio”, afirma Clay Shirky (2011, p. 49). O cenário só mudou recentemente, quando tornar 

algo público – ou seja, publicar – deixou tanto de ser difícil como caro. Mudou quando a internet 

entrou na equação. 
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4.4 O processo de desqualificar a crítica 

 Apóstolo da colaboração facilitada pelos avanços digitais, Shirky detecta uma reação 

típica nas mídias tradicionais. “As pessoas acostumadas ao antigo sistema muitas vezes 

consideram frívola a publicação por amadores” (2011, p. 49). Em um ambiente de escassez de 

oferta, tendemos a valorizar o que nos é apresentado. Não apenas monetariamente, mas também 

simbolicamente. O jornalismo encaixava-se com perfeição nesse modelo, para gáudio dos donos 

de empresas do setor e seus empregados. Conseguir informação relevante, confiável e frequente 

sobre uma ampla gama de assuntos ou sobre aqueles que realmente interessam a um indivíduo ou 

grupo sempre se mostrou tarefa para poucos iniciados. A abundância alterou tudo, segundo 

Shirky. Agora, com as facilidades providas pela tecnologia, podemos tratar como baratas 

atividades que nos custavam obter. Baratas o suficiente para muitos outros se proporem a fazer. E 

fazer de modos diferentes dos que vinham sendo feitos até então. Baratas também a ponto de 

estimular o questionamento do valor, monetário e simbólico, do que sempre foi “caro”.  

 Diante de nova ameaça, uma das reações previsíveis da velha ordem é demarcar 

territórios. A contestação externa exige a definição de papéis, como afirmam Clóvis de Barros 

Filho e Luís Mauro Sá Martino. “O laço de fraternidade profissional tende a se solidificar diante 

dessa crítica na medida em que [...] é possível ao profissional postar-se como representante do 

meio reconhecido como ‘bom’ – e particular, aproveitando-se do recurso de conferir um ‘rótulo’ 

aos possíveis oponentes” (BARROS; MARTINO, 2003, p. 127). Para os autores, consegue-se 

assim multiplicar o capital social pela identificação dos agentes com o “bem” pretendido. Como 

escreveram Shayne Bowman e Chris Willis, em We Media, “a mídia tradicional tende a 

subestimar o valor do jornalismo participativo, sustentando que comentários, resenhas e conteúdo 

criado por ‘amadores’ fornecem pouco valor à sua audiência massiva” (BOWMAN; WILLIS, 

2003, p. 41). 

 Vimos em passagens anteriores deste estudo como os jornalistas demonstram 

descontentamento, para não dizer desprezo, com a produção que não obedece aos cânones da 

profissão. Curiosamente, essa “baixa” qualidade, se de fato existe, reproduz um padrão esperado, 

na análise de Shirky. “Em comparação com a escassez de uma era anterior, a abundância acarreta 

uma rápida queda da qualidade média, mas com o tempo a experimentação traz resultados, a 

diversidade expande os limites do possível e o melhor trabalho se torna melhor do que havia 

antes” (SHIRKY, 2011, p. 50). Shirky cita um exemplo caro ao jornalismo: a invenção da 
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impressão com tipos móveis. No século XV, ela permitiu acesso mais barato à Bíblia. Nenhuma 

daquelas edições pioneiras comparava-se aos exemplares escritos à mão por monges caligrafistas, 

com belíssimas iluminuras. O tempo passou e a tecnologia espraiou seu alcance oferecendo tanto 

livros de baixíssimo custo como obras de acabamento requintado. Como diz Shirky (2011, p. 49), 

“o público não precisou escolher entre um mar de lixo e uma crescente coleção de clássicos. 

Poderíamos ter ambos (e foi o que tivemos)”.  

 Ainda que reconheçam a mudança dos tempos, os jornalistas continuam apegados ao 

controle que sempre tiveram. Eles encaram como parte de sua missão manter os leitores livres do 

“mar de lixo” citado por Shirky. Entrevistado para o estudo de Alfred Hermida e Neil Thurman 

sobre sites de jornais britânicos, o editor da página digital do Financial Times, James 

Montgomery, foi categórico:  
Somos uma organização que filtra todas as notícias e as edita. Nós fazemos isso [...] 
porque servimos a uma audiência ocupada que não tem muito tempo para ler o jornal, que 
não tem muito tem tempo para ler o site e eles nos procuram para fazer a filtragem e a 
edição para eles (HERMIDA; THURMAN, 2008, p. 10). 

  

 Filtragem é outra forma de dizer seleção. Um processo que ecoa a classificação feita por 

Richard V. Ericson et al nos anos 1980 com os critérios dos veículos de comunicação para decidir 

o que seria excluído da seção de cartas dos leitores. Categorização que, na prática, se estende aos 

autores das missivas. Assim, a juízo do responsável na redação, as cartas eram eliminadas se 

fossem: 

• Inadequadas ao formato da seção ou incompreensíveis, mal escritas, irrelevantes, 

demasiadamente extensas, emotivas, abstratas ou teóricas demais; 

• Sem contribuição para o assunto tratado no jornal, sem falar de temas atuais; 

• Falsas, injustas ou com afirmações difamatórias; 

• Anônimas; 

• Elogiosas em excesso com o jornal ou que criticassem um jornal concorrente; 

• Escritas por leitores habituais caracterizados pelo editor como “loucos” ou “maníacos” 

(ERICSON et al apud SILVA, 2014, p. 125). 

 Em sua pesquisa sobre o relacionamento dos jornais portugueses com os leitores, Marisa 

Torres da Silva deparou-se com opiniões semelhantes dos editores sobre “loucos” e “maníacos”. 

Atentar contra a dignidade das pessoas, ferir valores essenciais à democracia, textos 

discriminatórios ou claramente homofóbicos foram algumas das justificativas ouvidas por Silva 
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para censurar contribuições da audiência. A autora acaba concordando com a argumentação dos 

jornalistas e destaca um trecho de Raphael Cohen-Almagor sobre os perigos da tolerância com o 

discurso de ódio na imprensa: 
[Dar] permissão de qualquer discurso, em qualquer circunstância, pode provar ser 
contraproducente, tendo como consequência a propagação de opiniões intolerantes e de 
movimentos de ódio. Por isso, devemos ter consciência dos perigos das palavras e 
restringir certas formas de expressão quando designadas como alavancas para ações 
perigosas e discriminatórias; porque as palavras, em última análise, são prescrições de 
ações (COHEN-ALMAGOR apud SILVA, 2014, p. 249). 

  

 Proteger a sociedade faz sentido para qualquer cidadão e para jornalistas e jornais em 

particular com seu credo em uma missão civilizatória. Mas talvez a simples censura – bloquear as 

vozes raivosas – não seja a panaceia contra o discurso do ódio, como tantos acreditam. Em 

tempos digitais, combater a intolerância desta forma pode resultar em equívocos. No caso dos 

comentários da audiência, em nossa avaliação, há pelo menos quatro.  

 

4.5 Quatro estereótipos adotados pelos jornalistas 

 Ser jornalista é ser colega de jornalista. A profissão nos reúne em bandos nas redações, na 

cobertura de fatos, seja um jogo de futebol, um incêndio ou a mais recente eleição, e também nos 

bares. Quando estamos entre nós, a segunda prioridade, às vezes à frente da primeira, a busca das 

notícias, é provavelmente a mesma do resto da humanidade: falar mal de alguém. Chefes e fontes 

à parte, posto serem hors-concours, um alvo recorrente das críticas tem se destacado nos últimos 

tempos. Todos, sem exceção que eu tenha encontrado, lamentam a virulência de que são vítimas 

nas redes sociais por fazerem o seu trabalho. Nenhum colega reservou alguma palavra nem digo 

gentil, mas compreensiva sobre os haters que parecem fazer fila no Twitter, Facebooks e áreas de 

comentários das matérias.  

 É pretensão do autor, em fase posterior, aprofundar o estudo e, a partir do suporte teórico 

e analítico levantado nesta dissertação, arregimentar o testemunho dos principais envolvidos na 

questão da mídia e do ódio. O que deve incluir a voz de quem odeia e de quem é odiado. Nesta 

etapa, com base na experiência própria, na convivência e diálogo com colegas de ofício e, 

principalmente, na observação de textos acadêmicos que serão referenciados mais à frente, parece 

crível identificar alguns padrões na condenação dos jornalistas aos haters. Alguns desses 

comportamentos, a nosso ver, reproduzem uma visão reducionista sobre o tema. Refratários a 

uma análise menos emotiva, jornalistas e jornais parecem presos na mesma aversão ao outro que 
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move o discurso do ódio do qual são vítimas e não se percebem abraçando estereótipos em sua 

conduta. Como Lippmann (2010, p. 85) lembra, ao explicar o efeito do estereótipo, “na maior 

parte dos casos nós não vemos em primeiro lugar, para então definir. Nós definimos primeiro e 

então vemos”.  

 Identificamos quatro estereótipos que, de certa forma, nublam a percepção dos jornalistas 

a respeito dos comentários da audiência e sobre os quais discorreremos a seguir. Eles não têm a 

pretensão de abarcar toda a discussão e, evidentemente, podem ser ou não referendados em 

estudos posteriores mais aprofundados.  

 

 Estereótipo 1: o hater é um ser irracional 

 Em uma pesquisa realizada com 1498 repórteres dos 139 maiores jornais dos Estados 

Unidos, Arthur Santana (2011) nota que os profissionais até dão importância aos comentários dos 

leitores abaixo de suas reportagens nos sites. Exatos 54,2% leem os comentários sempre ou com 

frequência. Lendo ou não, a maioria, no entanto, mantém distância de qualquer contato direto 

com a audiência na mesma área: 80% nunca respondem ou respondem raramente. Proporção 

semelhante (75,5%) afirma que os comentários dos leitores nunca ou raramente mudam sua 

opinião sobre o tema discutido. E microscópico 0,2% concorda “fortemente” que os comentários 

dos leitores promovem uma discussão civilizada de temas.  

 Como veremos no capítulo seguinte, que analisa a virulência dos comentários na conta de 

Facebook do jornal Folha de S.Paulo, desconsiderar o conteúdo publicado pelo público é abdicar 

de um instrumento de contato com a sociedade – mesmo que através de xingamentos. Os estudos 

de Erjavec e Kovacic (2012) demonstram que os haters não são todos iguais e, na maioria das 

vezes, defendem uma causa para eles válida. Sem entrar em juízo de valor sobre o conteúdo e a 

forma das manifestações, as pesquisadoras encaram o fenômeno como uma alternativa para 

detectar temas que mobilizam indivíduos e grupos. Não aconselham o diálogo nem prescrevem 

qualquer ação de redenção para os haters. Mas conhecer suas motivações pode ser útil para 

entender, como Hannah Arendt explicou ao conceituar o ódio (1994, p. 39), porque se levantam 

com tanta violência contra o que acreditam ser uma injustiça intolerável. 

 Haverá certamente, e em frequência cada vez maior, o discurso de ódio literalmente 

artificial, montado e distribuído por bots, programas de computador que conseguem se passar por 

seres humanos donos de contas em redes sociais. Eles utilizam algoritmos e outros recursos 
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tecnológicos para identificar alvos, interpretar textos, publicar posts e até criar automaticamente 

mensagens, que vão da mais pueril campanha humanitária à destruição de reputações, carreiras e 

vidas. Pois mesmo aqui há um fator humano impulsionando as ações. O hater bot serve aos 

interesses de alguém ou algo, que pode ser uma pessoa, empresa, movimento social, partido 

político e até um governo nacional.  

 Biológicos ou cibernéticos, os haters têm seus motivos. Podem ser parecidos nas 

imprecações usadas (ainda que a criatividade nos insultos seja impressionante), mas, pelo menos 

entre os humanos, não são haters em tudo que fazem e pensam. Compreendê-los para além da 

grossa máscara tribal que usam pode ser um caminho para explicar – e eventualmente debelar – o 

que os empurra. Lippmann, que não viu a intolerância na internet, mas conheceu o mundo dos 

conflitos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, alerta contra generalizações ao discutir a 

natureza humana: 
Um pai amoroso pode ser um patrão azedo, um reformador municipal sério e um 
nacionalista extremado. Sua vida familiar, sua carreira profissional, sua política e sua 
política externa são versões totalmente diferentes do que outros são e de como ele deveria 
agir. Essas versões diferem de códigos na mesma pessoa, os códigos diferem de alguma 
forma entre as pessoas do mesmo nível social, diferem fortemente entre os níveis sociais 
e, entre duas nações, [...] podem diferir a ponto de não haver qualquer concordância. Por 
causa disso é que pessoas que professam as mesmas crenças religiosas podem ir à guerra. 
O elemento da crença que determina a conduta é a visão dos fatos que as pessoas 
assumem (LIPPMANN, 2010, p. 119). 

 

 A generalização acaba igualando todos – no caso deste estudo, todos os haters – em um 

mesmo patamar. Trata-se de uma distorção amplificada pela própria natureza das relações entre 

os haters e seus “alvos”. Como Vicente Romano explica, a mídia terciária, que depende de 

aparatos técnicos nas duas pontas para que a comunicação aconteça, aumenta a distância entre 

emissor e receptor. E isso tem consequências. “A tecnologia reduz a comunicação pessoal. Os 

espaços para praticarmos a interação pessoal - a comunicação primária ‐ estão cada vez mais 

escassos. [...] Dessa troca direta é que podemos descobrir o que temos em comum. [...] Se 

descobrirmos o que temos em comum, nos tornaremos mais flexíveis às mudanças. Reduzir a 

comunicação primária significa enfraquecer a solidariedade” (ROMANO, 2008, p. 28). 

 Assim o mesmo ânimo míope que provavelmente motiva os haters contra seus objetos de 

ódio pode retornar como um sentimento recíproco. A desumanização, estimulada pela mídia 

terciária que é a internet, reforça os estereótipos de lado a lado. Ao discutir estigmas, Erving 

Goffman afirma que, diante do estranho, podemos buscar as evidências de que este se encontra 
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em uma categoria ordinária e, nos casos extremos, de que se trata de uma pessoa “completamente 

má, perigosa ou fraca” (GOFFMAN, 2004, p. 6). Criamos para nossa comodidade o que o autor 

chama de teoria do estigma. “Acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente 

humano. [...] Construímos [...] uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do 

perigo que ela representa” (GOFFMAN, 2004, p. 8). 

 

 Estereótipo 2: os haters não influenciam o público 

 Barbara Kaye e Thomas Johnson estudaram os motivos que incentivam as pessoas a usar 

a internet e, especialmente, por que elas leem comentários em reportagens publicadas em sites de 

veículos de comunicação (KAYE; JOHNSON, 2003). Mais tarde, Karmen Erjavec (2014) 

adaptou as razões definidas pela dupla para sua pesquisa sobre manifestações de ódio na 

imprensa eslovena. Em sua versão, são quatro grandes estímulos para alguém ler o comentário de 

um hater sobre uma reportagem ou artigo: 

 Orientação. As pessoas procuram aconselhamento nos comentários e estão interessadas 

em conseguir informações que direcionem suas decisões; 

 Informação. É uma busca específica e ativa sobre um assunto; 

 Entretenimento ou utilidade social. As pessoas leem os comentários para relaxar e se 

divertir. Ou aproveitam o conteúdo em discussões posteriores; 

 Conveniência. Preferem usar os comentários como fonte de informação no lugar de outros 

meios tradicionais.  

 Erjavec fez o levantamento com cerca de 400 respondentes, todos auto-declarados leitores 

de comentários de haters em sites de notícias. O que ela descobriu abala a percepção 

compartilhada por muitos jornalistas de que os comentários têm pouca utilidade geral e por isso 

seria melhor ignorá-los (NIELSEN, 2010). A intolerância dos comentários não assusta ou afasta 

toda a audiência. Pelos resultados encontrados por Erjavec, eles podem até provocar um efeito 

danoso em quem os lê. E também podem afetar a forma como as pessoas encaram os próprios 

veículos que “hospedam” os comentários dos haters. 

 O maior grupo detectado na pesquisa de Erjavec usava os comentários dos haters para 

formar opinião. Onde alguns veem uma enxurrada de impropérios, eles viram orientação. Por isso 

concordaram com frases do levantamento como “leio os comentários com discurso de ódio 

porque me ajudam a decidir sobre temas importantes”, “para ver o que os outros pensam sobre o 
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tema”, “para descobrir sobre temas que afetam pessoas como eu” e, duas ocorrências diretamente 

ligadas ao jornalismo, “para julgar a qualidade das reportagens” e “para ter pontos de vista sem 

viés” (ERJAVEC, 2014, p. 457). 

 O resultado sobre o segundo grupo mais comum não revela a melhor das características 

da humanidade. “Entretenimento ou Utilidade Social” veio logo depois de “Orientação”, na 

pesquisa. Para esses entrevistados, as manifestações de ódio eram “divertidas”, “excitantes”, 

“ajudavam a relaxar” e, sob um ângulo prático, “serviam como munição para discutir com 

outros”. (Aqui há forte correlação entre este grupo e os “jogadores”, detectados em outro estudo 

de Erjavec citado no Capítulo 3.) 

 Em seguida, apareceram aqueles que achavam conveniente ler os comentários com ódio 

para acessar mais rapidamente informações. Segundo a pesquisa, assim seria fácil ou rápido 

descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, em quarto lugar, havia leitores que diziam 

acessar os comentários para encontrar uma informação específica.  

 A pesquisa mostrou que os índices de leitura dos comentários com ódio são influenciados 

por idade, gênero e educação. Homens leem mais esse tipo de textos do que mulheres. Mais 

jovens também se destacaram em relação aos mais velhos, principalmente para “entretenimento 

ou utilidade social” e “conveniência”. E quanto menor a escolaridade do entrevistado maior a 

tendência de ler esse tipo de comentário, em todos os quatros motivos classificados.  

 Dominique Brossard e Dietram Scheufele realizaram um experimento para mostrar como 

as pessoas podem ser influenciadas não por argumentos em si mas pela veemência usada por 

quem os defende (BROSSARD; SCHEUFELE, 2013). Os participantes foram expostos às 

mesmas notícias, no caso sobre nanotecnologia. As reportagens buscavam equilibrar razões a 

favor e contra o tema. A única diferença estava nos comentários que acompanhavam os textos. 

Eram manifestações coerentes em relação ao conteúdo das matérias, mas bem distintas no tom. 

Mais tarde, ao entrevistar as pessoas, os pesquisadores se assustaram com o resultado. A 

interpretação dos leitores mudava em função do tom usado nos comentários, todos eles criados e 

manipulados para o teste. Os textos mais agressivos incluiam imprecações, xingamentos e “outras 

expressões não-específicas de incivilidade” (BROSSARD; SCHEUFELE, 2013, p. 40) e levaram 

à polarização de opiniões no grupo. “Em outras palavras, somente o tom de comentários 

acompanhando reportagens neutras em um ambiente Web 2.0 pode alterar significativamente o 

que as audiências pensam sobre [um tema]” (BROSSARD; SCHEUFELE, 2013, p. 40). Em 
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outro estudo semelhante, Brossard notou que os indivíduos, como seria de se esperar, tinham a 

tendência de concordar com afirmações mais próximas de suas convicções, mas que esta 

propensão aumentava quando expostos a comentários “incivilizados” defendendo seus pontos de 

vista (BROSSARD, 2014, p. 382). E quanto menor a familiaridade com o tema discutido, maior o 

efeito. “Pessoas com baixo conhecimento não [teriam] um estoque cognitivo [sobre o assunto] do 

qual extrair informação para contrabalançar os efeitos da incivilidade e, portanto, [seriam] mais 

afetados por ela” (BROSSARD, 2014, p. 382). 

 

 Estereótipo 3: comentários anônimos são inúteis 

 O documento “Termos e condições de uso” do site da Folha de S.Paulo afirma logo em 

seu segundo parágrafo que “apenas assinantes do jornal [...], devidamente cadastrados [...], com 

nome e sobrenome verdadeiros podem realizar comentários às reportagens através da Seção de 

Comentários” (ANEXO III, grifo nosso). Além de aceitar as condições expostas no texto, a 

pessoa também deve preencher um cadastro com catorze informações pessoais, que ajudam o 

veículo a confirmar e detalhar sua identidade.  

 Com essas normas, o jornal busca coibir, e se for necessário punir diretamente, quem 

entre outros procedimentos proibidos fizer comentários com “linguagem chula, grosseira, 

ofensiva”, veicular “material pornográfico, persecutório, ameaçador, racista ou discriminatório 

com relação a raça, religião ou nacionalidade”, ou usar “material calunioso, injurioso ou 

difamatório” (ANEXO III). À primeira vista, vedar o anonimato faz sentido, pois, escondido atrás 

de um pseudônimo, escreve Michele Coimbra, “pode-se reproduzir com mais facilidade discursos 

que incitem a violência e o ódio sem ser ‘punido’ e, consequentemente, expor e reforçar estigmas 

sociais” (COIMBRA, 2014, p. 7). Um estudo da Unesco, organização da Nações Unidas para 

educação, ciência e cultura, destaca que navegar incógnito na internet oferece aos indivíduos a 

possibilidade de dizer “coisas horríveis porque eles pensam que não serão descobertos” 

(GAGLIARDONE et al, 2015, p. 14). Seria esta a principal razão pela qual o universo online 

deixa as pessoas “muito mais confortáveis expressando o ódio em oposição ao que acontece na 

vida real quando terão que arcar com as consequências do que dizem” (GAGLIARDONE et al, 

2015, p. 14). 

 Não apenas a Folha exige os dados pessoais daqueles que pretendem fazer comentários 

no site. A mesma requisição aparece no Globo.com e Estado de S.Paulo e para todos os títulos da 
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Editora Abril. Estes veículos, como tantos outros no Brasil e no mundo, preferem restringir as 

discussões na área de comentários de seus sites a sujeitos identificados, dentro do critério delas. 

(Tal restrição é muito mais difícil nas contas em redes sociais, como veremos com detalhes no 

capítulo seguinte.) O problema é que a regra generalizada pode até alcançar os “maus”, mas 

também provoca efeitos indesejados para quem, de fato, precisa do anonimato, como afirma 

Danah Boyd (2011): “As pessoas que mais dependem dos pseudônimos nos espaços onlines são 

aquelas que são as mais marginalizadas pelos sistemas de poder. Políticas de ‘nomes verdadeiros’ 

não empoderam. Elas são uma afirmação autoritária de poder sobre pessoas vulneráveis”. 

 Boyd traz exemplos de justificativas de pessoas que não querem correr o risco de mostrar 

a real identidade quando se expressam na web. “Eu uso um pseudônimo por razões de segurança. 

Sendo mulher, tenho consciência do assédio na internet.” “Pessoas podem rastrear minha 

presença online e colegas de trabalho vão acabar invadindo minha vida privada.” “Meu site pode 

ser bem controvertido e ele já foi usado contra mim no passado.” “Eu não quero que a carreira no 

governo do meu marido seja impactada pelas opiniões de sua mulher ou que sua equipe se sinta 

desconfortável por conta das minhas posições” (BOYD, 2011). Segundo Boyd, a lista de pessoas 

mais perseguidas na web inclui sobreviventes de abusos, ativistas, membros da comunidade 

LGBT, mulheres e jovens.  

 Michael McCluskey e Jay Hmielowski estudaram o anonimato nos comentários online de 

leitores na comparação com as cartas físicas enviadas para as redações de jornais. Para eles, o uso 

de pseudônimos permitiu à audiência evitar o julgamento e o escrutínio público (MCCLUSKEY; 

HMIELOWSKI, 2012, p. 12). Por outro lado, exigir a identificação diminuiu a participação de 

mulheres e minorias raciais, o que indicaria que o anonimato ajuda a ampliar a diversidade de 

visões. Não ser obrigado a assumir a própria identidade abertamente “deu a indivíduos relutantes 

uma avenida para opinar, expandindo o total de participantes na discussão” (MCCLUSKEY; 

HMIELOWSKI, 2012, p. 5). 

 A empresa especializada em engajamento de audiência LiveFyre, conta Marie Shanahan 

(2018, p. 81-82), fez um estudo em 2014 com 1 300 pessoas entre 18 e 65 anos. Os resultados 

sugerem que retirar a opção de comentários anônimos pode fazer com que uma boa parcela da 

audiência deixe de participar dos fóruns nos sites de notícias. Em consonância com outras 

pesquisas, a maioria dos entrevistados respondeu que o anonimato impedia que seus comentários 

afetassem negativamente seus negócios, empregos ou vida pessoal. “Aproximadamente 80% dos 
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pesquisados disseram que se um site os forçasse a entrar [na área de comentários] com seu nome 

real, eles não fariam comentário algum” (SHANAHAN, 2018, p. 81).  

 Não se encontrou ainda consenso sobre o anonimato no ambiente digital. Sabe-se que é 

um recurso de apelo popular. Em pesquisa realizada pelo projeto Engaging News, da 

Universidade do Texas (STROUD et al, 2016), 77,9% dos entrevistados afirmaram ler 

comentários no ambiente digital. Tal popularidade não se traduz em posições claras em certos 

pontos. No mesmo estudo, 58,5% concordavam que forçar as pessoas a usar seu nome real para 

comentar as coloca em risco. Por outro lado, 47,9% disseram que o anonimato aumenta o nível de 

desrespeito nas discussões. É o mesmo anonimato que 66,6% dos entrevistados acreditavam 

permitir aos participantes defender ideias que, de outra maneira, muitos teriam medo de 

expressar.  

 Quando os indivíduos não se veem ao escrever nas áreas dos comentários dos sites de 

notícias, e também no Facebook e Twitter, “eles podem esconder alguma parte ou toda identidade 

ou alterar a identidade” (SHANAHAN, 2018, p. 45). O distanciamento oferecido por essa mídia 

terciária permite a invisibilidade dos atores, o que diminui riscos de consequências. “A 

combinação dá as pessoas a coragem para fazer coisas que, de outra maneira, não fariam – para o 

bem e para o mal. [...] Um exagerado senso de si mesmo pode surgir quando se está sozinho e 

fazendo posts online – um estado que é ativado pela falta da autoridade online para inibir ou 

examinar escolhas ” (SHANAHAN, 2018, p. 45). 

 Em 2013, o instituto Pew Research apontou que um em cada quatro americanos já havia 

escrito um post anonimamente (RAINIE et al, 2013). O índice subia para 40% no grupo mais 

jovem pesquisado, entre 18 e 29 anos. Nessa mesma faixa etária, 42% dos componentes se 

recusariam a entrar em um site que pedisse seu nome verdadeiro. Ao mesmo tempo, eles são os 

que declararam mais sofrer assédio ou perseguição na internet: 23% contra 15% no grupo de 30 a 

49 anos e 2% entre 50 e 64 anos.  

 Imersos nesse ambiente, os jornais americanos se dividiam na resposta. Arthur Santana 

mostra que, em 2014, 48,9% dos 137 maiores sites de jornais dos Estados Unidos não permitiam 

mais comentários anônimos. Do outro lado, 42% ainda liberavam esse tipo de acesso 

(SANTANA apud SHANAHAN, 2018, p. 80). 

 

 Estereótipo 4: o ódio não tem fim 
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 Em 2016, uma pesquisa interna na redação da revista semanal americana Time trouxe 

dados impressionantes sobre a relação dos jornalistas com o ódio da audiência (STEIN, 2016). 

Sem exigir que os respondentes se identificassem, o levantamento mostrou que 80% dos 

profissionais da publicação evitavam discutir um tema em particular na internet com medo da 

resposta online. A mesma porcentagem considerava o assédio online uma parte rotineira do 

trabalho. “Quase metade das mulheres da redação havia pensado em desistir do jornalismo por 

causa do ódio que enfrentou no ambiente digital” (STEIN, 2016). Uma das jornalistas deu a 

seguinte declaração: “Eles costumam me chamar de nomes horríveis, dizem que sou 

preconceituosa e estúpida e que mereço ser estuprada. Eu não acho que os homens percebam 

como isso é normal para as mulheres na internet” (STEIN, 2016). 

 Por exemplos assim, e como Singer e Ashman (2009) comprovaram no caso do jornal The 

Guardian, parte considerável dos jornalistas considera inútil interagir com a audiência, 

principalmente com os representantes mais agressivos. Passa-se a convicção de que não há o que 

fazer, pois o ódio está impregnado no ser humano e em nossa rotina. Em diversos estudos, a ira 

que aparece nos comentários do público apenas reflete o mesmo sentimento que existe na 

sociedade inteira ou em certos estratos. Lopes-Gonzales e Gerrero-Solé (2014) mostram como a 

intolerância dos leitores do diário esportivo Marca, da Espanha, replica as disputas regionais de 

torcidas de futebol. Erjavec e Kovacic (2012) apresentam cenário análogo com as polêmicas de 

internautas em um país da quase sempre conflagrada região dos Bálcãs. 

 Daí a concluir, como ouvi de um colega jornalista, que “não vale a pena combater haters 

porque sempre haverá haters” parece inevitável. O maior senão a esse raciocínio é que a História 

não o referenda. O ódio vem de longe e deve permanecer por muitas gerações entre nós, mas, se o 

passado servir de guia, não o fará da forma como se observa hoje, seja na área de comentários 

dos sites, seja em qualquer lugar nas nossas vidas. Norbert Elias, que fez da evolução dos 

costumes um marco para entender o processo civilizador no Ocidente, apresenta um episódio 

exemplar. No século XVI, um dos grandes momentos nas festividades do dia de São João em 

Paris era queimar “uma ou duas dúzias de gatos vivos” e em praça pública (ELIAS, 2011, p. 

192). Os animais caíam de uma pira diretamente no fogo e “queimavam até morte, enquanto a 

multidão se regozijava em meio a enorme algazarra”. Era um evento tão importante que 

geralmente contava com a participação do rei e da rainha da França.  
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 Hoje causa asco pensar no prazer de pessoas torturando criaturas vivas, sem outro 

propósito além de um macabro entretenimento. Nada mais natural – para nós no século XXI. É 

relevante ressaltar que gatos sacrificados eram o “normal” quinhentos anos atrás. Aqui está um 

dos pontos principais na análise de Elias. “Divertimentos criados pela sociedade para seu prazer 

materializaram um padrão social de emoções dentro do qual todos os padrões individuais de 

controle das mesmas, por mais variados que possam ser, estão contidos. Todos os que caírem fora 

dos limites desse padrão social são considerados ‘anormais’” (ELIAS, 2011, p. 193). Só que os 

padrões mudam pelas mais variadas razões e, de maneira geral, a alteração acontece a longo 

prazo.  

 Em tempos distantes ainda mais violentos, não havia um poder central suficientemente 

forte para obrigar as pessoas a se controlarem (ELIAS, 2011, p. 191). Mas se em uma região “o 

poder de uma autoridade crescia, se em uma área maior ou menor as pessoas eram forçadas a 

viver em paz entre si, a modelação das emoções e os padrões da economia dos instintos 

lentamente mudavam”. Assim, determinadas manifestações de instintos e prazer, por muito 

tempo aceitas e estimuladas, passavam a ser consideradas inaceitáveis. Eram constatemente 

ameaçadas e punidas, de forma a reforçar o desgosto da sociedade ou do grupo. “Na repetição 

constante do desagrado despertado pelas ameaças, e na habituação a esse ritmo, o desagrado 

dominante é compulsoriamente associado até mesmo a comportamentos que, na sua origem, 

possam ser agradáveis” (ELIAS, 2011, p 193). 

 Não se deve, porém, jogar a responsabilidade das modificações apenas no poder central, 

citado por Elias. Este, o autor alemão lembra, é um dos atores das transformações. Também não 

se mudam costumes por obra de um ou vários líderes carismáticos, criadores de religiões ou 

impérios. Durkheim traz uma visão dos fundamentos desse processo:  
Os costumes têm sido vistos como simples hábitos generalizados. Um indivíduo adota por acaso 
uma forma de agir e é imitado por outros ansiosos por se valer do exemplo. [...] Mas essa teoria 
supõe erradamente que o indivíduo é a principal força da vida social. Língua e religião não foram 
inventadas um dia por alguém cujo exemplo foi seguido voluntária ou forçosamente pelos outros. 
Do fato de os fenômenos coletivos não existirem fora da consciência dos indivíduos não se segue 
que eles se originem dessa consciência. Ao contrário, eles são obra da comunidade. Fenômenos 
coletivos não saem dos indivíduos para se espalharem pela sociedade; emanam da sociedade e se 
difundem então entre os indivídos. Os indivíduos os aceitam, não os criam, embora cada um tenha 
contribuído infinitesimalmente para a sua criação (DURKHEIM, 2016, p. 51). 

  

 O ódio que se enfrenta hoje pode tanto recrudescer quanto diminuir. Qualquer que seja o 

movimento, sua direção será estabelecida pela soma das “contribuições infinitesimais” dos 
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interessados na mudança. É bem provável que os mais imediatistas fiquem desapontados com o 

ritmo das alterações se a lógica de longo prazo detectada por Norbert Elias permanecer válida. 

Mas a matança de gatos, entre tantos outros costumes antigos, só é recriminada unanimamente 

em nossos dias porque muitos não desistiram de condená-la quando esta era mais que admitida, 

celebrada.  

 

4.6  Moderar para controlar 

 Diante da batalha campal disputada nas áreas de comentários, diversos meios de 

comunicação se voltaram para uma solução antiga que sempre foi eficaz. Os veículos 

reproduziram no online o método de seleção adotado na versão analógica de seus títulos. Na 

seção de cartas, uma ou mais pessoas tratam de receber as mensagens enviadas e escolher quais 

se tornarão públicas. Aplicado ao jargão das novas tecnologias, o processo ganhou o nome de 

“moderação” (RUIZ el al, 2010, p. 22). 

 Como observam Ruiz et al, a moderação dos comentários da audiência deve equilibrar 

três interesses dos meios. O editorial é o primeiro. A possibilidade de opinar sobre reportagens 

está em linha com a presença mais participativa das pessoas na comunicação. “É uma 

característica intrínseca da internet e uma demanda dos usuários” (RUIZ el al, 2010, p. 20). Os 

pesquisadores citam a opinião do editor do site noticioso espanhol Lavanguardia.es para quem os 

leitores se sentem protagonistas, úteis e influentes ao fazer um comentário. “Eles sempre foram 

uma fonte de informação para os jornalistas e agora têm mais mecanismos para nos fazer saber de 

mais coisas” (RUIZ el al, 2010, p. 21).   

 Ao lado do interesse editorial, a moderação também deve observar o interesse comercial. 

Uma ferramenta popular de participação pode significar audiência crescente para o site ou conta 

da rede social. La Vanguardia registrava 800 comentários diários em 2006. Três anos depois, 

segundo o estudo de Ruiz et al (2010, p. 21), o total tinha se multiplicado por dez. Na visão mais 

financeira dos meios, a moderação não pode atrapalhar esse desenvolvimento.  

 Por fim, a moderação precisa cumprir seu objetivo mais óbvio: moderar. O recurso é 

adotado para manter a discussão em níveis que o veículo considere adequado ao público que 

pretende atingir e adequado também à legislação local. No antigo universo impresso, a 

moderação dificilmente gerava grandes dores de cabeça para redação e empresa. Basicamente 

porque os profissionais escalados para o serviço tinham tempo de sobra e cartas de menos para 



	 101	

avaliar. Contavam ainda com o conveniente abrigo do sigilo, pois somente eles e o remetente 

sabiam o que havia escrito dentro da carta. Nesse cenário, moderar era e é fácil. Pelo menos é ao 

compararmos com o panorama digital.  

 A Web 2.0 abriu caminho para a participação em tempo real da audiência no jornalismo. 

Uma matéria passou a ser publicada já com a área de comentários à disposição. E muitos não 

perderam tempo para opinar, dizendo o que bem entendessem. Ruiz et al contam (2010, p. 22) 

que uma das alternativas adotadas pelos veículos foi realizar a moderação posterior. A audiência 

colocava seus comentários e o site avaliava se algum texto estava em desacordo com a política de 

publicação. Feito isso, retirava-o. Outros como o Diari de Tarragona, da Catalunha, optaram pela 

moderação prévia. Escalavam um profissional para, reproduzindo totalmente o padrão de uma 

seção de cartas, ler tudo antes para só então liberar o que achasse relevante.   

 Ambas as formas provocam distorções logo denunciadas pela audiência. Fiquemos apenas 

com aquelas ligadas ao discurso do ódio. A moderação posterior é considerada a estratégia mais 

“aberta” gerando um volume maior de participação (SILVA, 2013, p. 182). O sistema prevê que 

uma equipe do jornal ou os próprios internautas vão encontrar e denunciar os comentários 

inadequados. Mas isso toma tempo e uma mensagem de intolerância pode permanecer no ar por 

tempo suficiente para afetar a qualidade do debate. O problema se agrava diante do alto volume 

de comentários. (Para lembrar o exemplo usado nesta dissertação, a Folha de S.Paulo recebeu     

20 000 posts em 24 de janeiro de 2018. E isso para uma única plataforma, a rede social Facebook, 

o que tira da conta as manifestações em suas contas no Twitter, no Instagram, no YouTube e nas 

reportagens que publica no site.)  

 Marisa Torres da Silva afirma que a moderação prévia, ou pré-moderação como prefere 

chamar, pode ajudar a promover a qualidade das deliberações online, evitando sua “tendência 

natural para a incivilidade, que é uma realidade lamentável mesmo em sites de mídia 

tradicionais” (SILVA, 2013, p. 182). No entanto, como a publicação não é imediata, as restrições 

podem desencorajar os leitores a enviar um comentário. E há outro problema, lembra Silva. “A 

pré-moderação privilegia a qualidade em detrimento da quantidade, mas implica um dispendioso 

investimento em recursos humanos e mais trabalho para os jornalistas [envolvidos]” (SILVA, 

2013, p. 182). 

 Hermida e Thurman mostraram que, pelo menos entre os veículos britânicos, não havia 

uma tendência clara sobre o tipo de moderação a adotar. Alguns como The Scotsman conseguiam 
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misturar três alternativas, com pré, pós e nenhuma moderação, a depender do potencial de cada 

matéria e da avaliação dos editores (HERMIDA, THURMAN, 2007, p. 18). Boa parte decidiu 

combater tecnologia com tecnologia. Em 2007, a BBC News tinha uma seção de conteúdo gerado 

pelo usuário batizada como “Have your say” (Dê sua opinião, em tradução livre), que, por ser 

toda pré-moderada, consumia o tempo da equipe para ler, analisar e editar os e-mails enviados. 

Um software adquirido pela empresa cortou o tempo gasto no processo em 90% (HERMIDA, 

THURMAN, 2007, p. 21). Logo a contínua evolução da tecnologia permitiu pular da otimização 

mecânica para o filtro semântico. Diversos sites adotaram programas de computador que 

detectam palavras ou combinação de palavras dentro de um índex de termos proibidos. Também 

podem ser “alimentados” com características das mensagens de ódio como o uso de maiúsculas 

no texto inteiro. O radar consegue dar conta de uma quantidade grande de mensagens em curto 

espaço de tempo, o que diminui a necessidade de montar equipes numerosas para o serviço. 

Parecia o instrumento ideal de controle – ou de censura, a depender de que lado a pessoa está.  

 A criatividade do ser humano falou mais alto. Para fugir da vigilância, cibernética ou 

humana, as pessoas passaram a não usar as palavras condenadas. O mesmo aconteceu com 

expressões proibidas, como xingamentos mais “elaborados”. Ruiz et al recolheram as 

lamentações dos jornais espanhóis com a tática de haters. Estes agora adotam caminhos 

ardilosos. “As desqualificações sobre as notícias feitas pelos usuários superam os insultos. E as 

desqualificações são expressas com uma alta combinação de construções semânticas que não 

necessariamente usam termos proibidos e que, portanto, podem iludir o controle desses 

instrumentos tecnológicos” (Ruiz et al, 2010, p. 23). 

 Em outro estudo em 2011, Ruiz et al realizaram um levantamento com os formatos 

adotados por alguns dos principais jornais ocidentais para lidar com os comentários da audiência 

no mundo digital. The New York Times, dos Estados Unidos, Le Monde, da França, Repubblica, 

da Itália, e El País, da Espanha, à época do estudo, faziam a moderação das contribuições antes 

de publicar os posts de leitores. Já o inglês The Guardian fazia uma pós-moderação. Para 

surpresa dos pesquisadores, a diferença de estratégias “não teve impacto direto na dinâmica dos 

comentários online de notícias” (RUIZ et al, 2011, p. 20). A moderação ajudou, sim, a “quase 

erradicar” os insultos, mas o ambiente asséptico e seguro obtido não se traduziu em maior 

“qualidade do debate”. 
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 Se o foco do moderador não for cuidar do conteúdo, mas sim estabelecer um padrão 

civilizado na conversa, há esperanças. Shanahan (2018) relata o experimento de Kasper Welbers 

e Wouter de Nooy que testou “níveis de adaptação” entre usuários de fóruns de debate na 

internet. “O estudo mostrou que as pessoas irão modificar o estilo de comunicação para se 

adequar ao tom usado em posts anteriores na mesma linha de discussão” (SHANAHAN, 2018, p. 

47). O ajuste seria resultado da vontade de se conectar, construir relacionamento e se engajar na 

conversa. Outra pesquisa citada por Shanahan, realizada por Natalie Stroud et al em 2014, sugere 

que os jornalistas podem fazer a diferença na “modulação” do debate. Os pesquisadores 

monitoraram a comunidade do Facebook de uma estação local de TV nos Estados Unidos. Eram 

40 000 seguidores. Eles analisaram os comentários da audiência sobre 70 reportagens políticas 

publicadas na conta. “Quando os jornalistas responderam pessoalmente aos comentários, a 

incivilidade caiu 17% e os autores de comentários ficaram 15% mais propensos a usar fatos em 

seus textos” (SHANAHAN, 2018, p. 47). 

 Aparentemente, não existe solução perfeita para a questão do ódio nos comentários. Mas 

há ainda uma derradeira alternativa: simplesmente fechar o espaço para a participação da 

audiência. Foi o que a Folha de S.Paulo decidiu fazer com sua conta de Facebook em fevereiro 

de 2018. A atitude do jornal e sua própria relação com a participação do leitor podem servir de 

ilustração para o que foi discutido até agora na pesquisa e serão o tema do próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 5 – UM DIA DE FÚRIA CONTRA A FOLHA 

 

E uma vez que meu sistema moral se apoia em minha 
 versão aceita dos fatos, aquele que nega tanto meus julgamentos morais  

ou minha versão dos fatos é para mim perverso, estranho, perigoso.  
Walter Lippmann (2010, p. 121) 

 

 

 Por que um jornal que se afirma pluralista e que procura, segundo seus Princípios 

Editoriais, “divulgar um amplo espectro de opiniões, seja ao focalizar mais de um ângulo da 

notícia, sobretudo quando houver antagonismo entre as partes nela envolvidas” (FOLHA, 2018, 

p. 13-14), parece tudo menos plural para parte de sua audiência? “Esquerdopata”, “lixo golpista”, 

“mídia nunca a favor do povo”, “Foice de S. Paulo” são alguns dos muitos impropérios que se 

encontra na área de comentários da Folha de S.Paulo no Facebook. O que a agressividade de 

tantos e a reação do veículo demonstram sobre os novos tempos no vínculo leitor-jornal? Neste 

capítulo, um extrato da relação da Folha com seu público será usado para ilustrar as discussões 

anteriores deste estudo sobre o impacto do ódio e das transformações digitais na conexão entre 

quem lê e quem produz notícias. São quase 20 000 manifestações de internautas no espaço oficial 

da Folha no Facebook, todas feitas em 24 de janeiro de 2018, quando o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foi julgado no Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), em Porto Alegre. 

 

5.1 Como a Folha abraça seu maior crítico 

 Em 16 de abril de 1985, um dos estagiários responsáveis pelos boletins de notícias da 

rádio USP FM, de São Paulo, fazia a ronda matutina dos jornais em busca de informações quando 

se deparou com a seguinte manchete da Folha: “Médicos esfriam Tancredo”. O Brasil daqueles 

dias vivia o drama da internação de Tancredo Neves. Ele era primeiro presidente da República 

eleito após o período da ditadura militar (1964-1985) e havia sido operado às pressas na véspera 

de sua posse. Desde então um mês se passara e o país vivia um frenesi passional para 

acompanhar as seguidas cirurgias de Tancredo e a cada vez mais incerta recuperação. Jornalistas 

se aglomeravam em frente ao Instituto do Coração, em São Paulo, em busca de qualquer nova 

sobre seu paciente mais ilustre. A reportagem da Folha soubera da tentativa dos médicos de 

prolongar a vida de Tancredo, esfriando seu corpo. Era um fato relevante naquelas circunstâncias. 
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Mesmo assim, o jovem repórter da rádio USP ficou chocado com a manchete. “Esses caras não 

têm vergonha de expor o Tancredo desse jeito?!”, pensei na hora. Já faz tempo, nem tudo volta à 

mente, mas tenho quase certeza de que não aproveitei a informação no boletim para a rádio. Em 

sua raiva, o protojornalista brigou com a notícia.  

 Eu não estava sozinho, como vim a saber anos depois. Carlos Eduardo Lins da Silva fala 

do caso em Mil dias: seis mil dias depois (2005), livro que conta a história da ampla mudança 

editorial protagonizada pela Folha em meados da década de 1980. “Grande parte do leitorado da 

Folha, contaminado pelo clima emotivo que grassou em solo fertilizado pelo caldo de cultura 

nacional que incentiva esse tipo de comportamento, reagiu com indignação à linha editorial 

seguida pelo jornal” (LINS DA SILVA, 2005, p. 120). Lins da Silva era à época secretário de 

redação e cita algumas cartas de leitores reagindo à manchete. “Quando não puderem dar vazão a 

sua vulgaridade e grosseria, escolham pelo menos um assunto menos sério.” “Respeitem o 

sentimento deste povo.” “A Folha adotou uma linha alarmista e pessimista quanto à doença do 

presidente.” Como lembra o autor, até então nunca o jornal recebera tantos telefonemas e cartas 

de protesto (LINS DA SILVA, 2005, p. 120). 

 Por mais desconfortável que seja receber críticas, Lins da Silva afirma que situações 

como a do título sobre Tancredo representam a essência da relação entre a Folha e o leitorado. 

Um equilíbrio entre sentimentos opostos, como ele explica ao caracterizar o veículo: 
Sua maior qualidade possivelmente é a agressividade editorial que lhe propicia um papel 
inegável de liderança. Mas essa liderança, que resvala para a provocação ao leitor muitas 
vezes intencional, pode acabar passando dos limites. O leitor deve amar/odiar o jornal. 
Mas não pode só odiar. [...] São decisões que diariamente devem ser tomadas e que 
podem fazer com que, dependendo da palavra escolhida, da foto selecionada, do tom do 
texto, do destaque dado ao título, se desequilibre a tênue relação amor/ódio que o jornal 
precisa manter com o leitor para ser ao mesmo tempo respeitado e desafiante (LINS DA 
SILVA, 2005, p. 144). 

 

 A opção do jornal por um relacionamento menos pacífico e previsível com os leitores era 

parte do chamado Projeto Folha. Concebido e implantado pelo então novo diretor de redação, 

Otávio Frias Filho, o projeto transformou a Folha, e também o jornalismo brasileiro, a partir de 

1984. A inspiração vinha da grande imprensa norte-americana em geral e da Espanha em 

particular, onde o diário El País ganhava leitores nas bancas ao adotar pauta e prática 

jornalísticas mais modernas, dinâmicas e adequadas aos tempos da redemocratização do país, 

após décadas sob a ditadura de Francisco Franco (1936-1975). Um fenômeno político e social 
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que se repetia no Brasil com o desgaste dos sucessivos governos militares. A Folha foi o primeiro 

grande veículo na imprensa entre nós a perceber e tirar proveito dessa transição.  

 O jornalismo defendido pelo Projeto Folha se baseava em três pilares, adotados 

publicamente até hoje: ser crítico, pluralista e apartidário (FOLHA, 2018, p. 27). Como diz a 

versão de 2018 do Manual da Redação, espécie de vade mecum sobre o próprio jornal e sua visão 

do ofício e do mundo, a “singularidade [da Folha] na imprensa brasileira se traduz na 

abrangência com que interpela e problematiza os poderes instituídos na esfera pública e privada, 

estendendo sua voz inquisitiva às mais diversas direções” (FOLHA, 2018, p. 22). 

 Desde os primeiros anos de implantação do projeto, a Folha acumulou uma lista 

considerável de controvérsias. Depois de se estabelecer no imaginário como o “Jornal das 

Diretas” ao defender a emenda parlamentar de 1984 que buscou, sem sucesso, mas com 

estrondoso apoio popular, restabelecer a eleição direta para a Presidência da República, a Folha 

surpreendeu muita gente ao não aderir à candidatura presidencial de Tancredo Neves, 

considerada a opção “natural” da oposição para enfrentar o representante da ditadura na eleição 

indireta de 1985. Certamente a manchete posterior sobre o “esfriamento” de Tancredo não 

melhorou a imagem do jornal. Foi chamada de “agourenta”. E em seguida de “impatriótica”, por 

escrever que um juiz de futebol errara a favor do Brasil na Copa do Mundo de 1986, sendo este 

mais um dos vários exemplos da época citados por Lins da Silva (2005).  

 Polêmicas à parte ou polêmicas incluídas, o fato é que a circulação paga do jornal cresceu 

com o Projeto Folha. De 1984 a 1987, a soma das vendas de exemplares em bancas e por 

assinatura subiu 79% e, em um período ainda mais curto (1985 a 1986), o faturamento 

publicitário cresceu 75% (LINS DA SILVA, 2005). Transformou-se no diário nacional de maior 

prestígio e de maior circulação. Tal sucesso de público ajudou a referendar econômica e 

politicamente aquele novo formato de noticiar os acontecimentos.  

 O impacto do Projeto Folha no jornalismo vem sendo estudado com frequência na 

academia (MATOS, 2008, e SANT’ANNA, 2008, são dois exemplos pertinentes). Menor 

destaque se dá, porém, à repercussão das mudanças no relacionamento em um ponto que 

interessa a este estudo. Justamente no vínculo com quem, a se acreditar no slogan publicitário do 

jornal, a Folha tem seu maior compromisso. “De rabo preso com o leitor” é um mote lançado nos 

anos 80 que perdura até hoje. A peça criada pela agência Jarbas Publicidade elenca uma longa 

série de predicados da Folha ao se comparar com a concorrência (FOLHA, 2016). Mas é uma 
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entre as 27 frases do anúncio que, de maneira supreendentemente clara, reverbera o 

paradigmático desconforto entre jornal e leitores citado por Lins da Silva. Nas palavras da peça 

veiculada em 1986, a Folha “é um jornal independente e por isso pode dizer que só depende de 

um interesse. O seu, como leitor. Mesmo que você às vezes duvide disso” (FOLHA, 2016, grifo 

nosso). 

 

5.2 Os filtros de sempre, o digital e o ombudsman 

 “A Folha estimula a interatividade com o seu público”, preconiza o Manual da Redação 

do jornal (FOLHA, 2018, p. 110). Para tanto, mantém um punhado de canais de comunicação 

com os leitores. Alguns replicam o formato consagrado das seções de cartas. Outros se 

aproveitam da evolução tecnológica para incentivar a participação da audiência no próprio ato de 

noticiar. Entre todos, o mais tradicional é o “Painel do Leitor”, seção “que deve publicar amostra 

representativa da diversidade de opiniões enviadas” à redação (FOLHA, 2018, p. 110). Veiculado 

diariamente, com uma reprodução ipsis litteris no site da Folha, o “Painel do Leitor” obedece à 

mesma dinâmica de filtragem adotada sistematicamente nos meios impressos. “O jornal se 

reserva o direito de selecionar apenas os trechos mais importantes e de adaptar a manifestação ao 

espaço editorial e às normas deste ‘Manual’” (FOLHA, 2018, p. 111). Como acontece na seção 

de cartas de diversos outros veículos nacionais e estrangeiros, o “Painel do Leitor” também 

abriga os comentários e as reclamações de personagens citados em reportagens que, por alguma 

razão, acreditam que eles ou os fatos não foram devidamente retratados nas matérias.  

 Existe a opção de se enviar uma carta, mas de maneira geral as mensagens chegam via e-

mail, ferramenta adotada pelo jornal em todos os canais de comunicação com o leitor. Pelo 

correio eletrônico, pode-se, por exemplo, enviar contribuições para “A Cidade É Sua”, com 

“denúncias, reclamações de consumidor e relativas a serviços públicos”. A participação da 

audiência na produção de conteúdo, um dos ideais preconizados pela Web 2.0, também é prevista 

em áreas como ‘FolhaLeaks”, que pede “informações de interesse público ou documentos 

inéditos que possam motivar uma investigação jornalística”, sempre garantindo o anonimato, 

como seria de se esperar de um estratagema que emula a organização WikiLeaks até no nome. Há 

também a alternativa de colaborar pelo “Envie Sua Notícia”, que, a exemplo do “FolhaLeaks”, 

oferece uma plataforma digital no próprio site para anexar fotos, vídeos e documentos. O “Envie 

Sua Notícia” tira ainda proveito do Whatsapp, uma das mais populares e simples formas de 
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compartilhamento de conteúdo digital à época desta pesquisa. Finalmente, é possível mandar um 

texto diretamente para qualquer uma das dezoito editorias da Folha, como são chamadas as àreas 

encarregadas de fazer a cobertura jornalística de setores que vão de Saúde a Mercado, de 

Cotidiano a Ciências. 

 Whatsapp não existia, nem mesmo o telefone celular, e poucos privilegiados trocavam 

mensagens eletrônicas, quando a Folha introduziu no Brasil uma nova categoria de 

relacionamento entre leitores e jornal. Em 1989, Caio Túlio Costa publicava sua primeira coluna 

na Folha como ombudsman, o termo criado na Suécia no século XVIII para designar o 

“funcionário nomeado pelo governo para ouvir as queixas dos cidadãos contra os servidores 

ineptos e os desmandos da burocracia” (COSTA, 1991, p. 15-16). Sob o título de “Quando 

alguém é pago para defender o leitor”, o texto de 24 de setembro marcava a estreia da versão 

brasileira e jornalística do defensor público sueco (COSTA, 1991, p. 16). A função já era 

conhecida na imprensa internacional, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Na atual 

definição dada pela Folha, o ombudsman é o “representante dos interesses do leitor, das fontes e 

dos personagens do noticiário na estrutura do jornal” (FOLHA, 2018, p. 33). 

 Vale destacar de início que o representante do leitor, das fontes e dos personagens do 

noticiário nunca foi escolhido ou mesmo indicado por nenhuma dessas partes. Cabe à direção da 

Folha selecionar o profissional para o cargo, a partir de critérios próprios, entre eles a 

comprovada experiência jornalística na própria redação. Ainda assim espera-se que o ombudsman 

critique quem o contratou e paga seu salário. Para contrabalançar esse conflito de interesses, o 

jornal afirma garantir ampla autonomia no exercício da função. O “defensor do leitor dentro de 

uma redação” (COSTA, 1991, p. 7) não pode ser demitido durante o mandato (desde sempre 

anual na Folha, e atualmente com a possibilidade de ser renovado até três vezes) (FOLHA, 2018, 

p. 33). Há outras salvaguardas explícitas: “independente, [o ombudsman] escolhe livremente 

sobre o que vai escrever, não submete as colunas [publicadas semanalmente no jornal] a ninguém 

[...] e tem período de estabilidade depois de deixar o cargo”, afirma o Manual da Redação 

(FOLHA, 2018. p. 33). 

 No modelo da Folha, o ombudsman tem papel duplo, interno e externo. Para dentro 

significa a comunicação com a estrutura de produção jornalística, que vai do repórter ao diretor 

de redação. A cada dia, ele deve produzir uma “crítica interna”, com a avaliação do trabalho feito 

no período. Até hoje a análise do ombudsman obedece basicamente ao formato adotado pelo 



	 109	

primeiro titular. A “crítica interna” discute “a acuidade da informação sobre determinados 

eventos, principais ou secundários. Garimpavam-se no jornal as omissões, os erros factuais e de 

interpretação, os vícios, os preconceitos, tudo capaz de valer comentário de caráter correcional e 

pedagógico” (COSTA, 1991, p. 26).  

 Embora possa utilizar a contribuição de leitores, que enviam suas observações e queixas, 

a “crítica” representa menos a opinião da audiência e muito mais um exercício do 

aperfeiçoamento da qualidade do jornal feito por alguém que, aos olhos da direção de redação, 

está capacitado para cobrá-lo sistematicamente. Trata-se de uma relação de jornalista para 

jornalista. A tendência é que o julgamento diário do ombudsman reflita, de maneira 

predominante, a sua visão do jornalismo e não a “do leitor, das fontes e dos personagens”. Não 

por acaso, apenas os profissionais da Folha têm acesso ao material, o que deixa evidente o 

objetivo insular da prática. 

 Para Joaquim Fidalgo (2002), quando discute a figura do “provedor do leitor”, 

denominação usada para o ombudsman em Portugal, “trata-se de saber se, independentemente da 

sua boa vontade e do seu genuíno esforço de distanciação reflexiva face ao universo que pretende 

analisar e criticar, um Provedor – oriundo do próprio meio jornalístico, como na maior parte das 

situações acontece – tem condições subjectivas de o fazer”. Enredado no ethos da profissão, e até 

por isso escolhido para o cargo, o provedor/ombudsman, pergunta Fidalgo, por ter “um grande 

conhecimento das práticas e dos valores profissionais do jornalismo, muito recomendável para a 

função em causa, não arrasta consigo, nestes casos, uma efetiva incapacidade de ‘quebrar’ com 

eles quando seja imperioso” (FIDALGO, 2002). 

 O viés da origem profissional é posto a prova na função externa do ombudsman, quando 

ele precisa lidar com a participação mais efetiva da audiência. Qualquer pessoa pode enviar um e-

mail para o ombudsman. E também pode conversar pelo telefone em horários determinados. 

Nesses pontos de contato estará de fato acessando seu representante. Cabe ao ombudsman 

recolher as manifestações e encaminhar as demandas da forma que achar mais prática. Críticas, 

denúncias, correções, comentários e outras participações chegam à redação pelo ombudsman e 

têm sua devida resposta por este cobrada. Nos dois anos em que esteve no cargo, Caio Túlio 

Costa anotava as mensagens recebidas, fossem por carta ou por telefonemas. Neste segundo tipo, 

a minoria, 26%, compunha-se de sugestões, elogios, convites para palestras ou críticas a outros 
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veículos. Sobravam 84%, todos dedicados a queixas. E entre as queixas, 40% eram protestos 

contra determinada notícia ou enfoque editorial (COSTA, 1991, p. 29).  

 A partir dessa interação, o ombudsman da Folha realiza uma operação de dentro para 

fora. A cada domingo, o titular publica uma coluna no jornal escolhendo “livremente o que vai 

escrever”, como prevê o Manual da Redação (FOLHA, 2018. p. 33). Com frequência, discute 

aspectos da cobertura do veículo, criticando ou elogiando. Também pode se estender sobre temas 

genéricos, entre eles, para citar um mote recorrente, a ética na prática jornalística. A opinião 

pessoal do ombudsman estará presente, mas é a contribuição dos leitores, aquela recolhida em e-

mails e telefonemas, que referenda boa parte das colunas. Aqui, em um mundo ideal, a audiência 

reconhecerá suas principais reinvindicações e assertivas sobre o jornal. Nesse espaço, o 

ombudsman externalizará a palavra dos leitores e a compartilhará não apenas com a equipe 

interna da Folha, mas também com todos os outros leitores. Novamente no mundo perfeito, a 

qualidade do jornalismo será estimulada no processo – objetivo primordial da Folha e de tantos 

outros veículos ao adotar o cargo (COSTA, 1991).  

 Ter um ombudsman na estrutura mostrou-se um passo desconfortável para os jornais, a 

Folha incluída. As vantagens práticas sempre foram evidentes, como a abertura de um canal de 

comunicação para os leitores, o contato com um profissional mais incisivo e empoderado do que 

o responsável pela seção de cartas (tradicionalmente um cargo pouco ou nada cobiçado nas 

redações, como descreve Marisa Torres da Silva) (SILVA, 2013). A instituição do ombudsman 

também se transformaria em uma “estratégia de marketing”, na percepção de Santhiago, discutida 

no Capítulo 2. Seria mais uma maneira de o jornal demonstrar o compromisso em manter “o rabo 

preso com o leitor”. Para Barros Filho e Martino (2003, p. 129), a autocrítica do jornalismo 

funciona como um “elemento protetor”. Seria um mecanismo de legitimação do ofício ao 

demonstrar para público sua capacidade de discutir defeitos e mudanças. “O exercício da 

autocrítica garante a impressão de autonomia, de independência e do livre procedimento dos 

agentes do campo” (BARROS; MARTINO, 2003, p. 112). 

 A publicação da coluna semanal do ombudsman referendaria, portanto, a capacidade e a 

transparência do veículo em discutir publicamente acertos e erros. No entanto, ser monitorado e 

criticado, principalmente em público, desagrada a muitos na redação. Costa (1991) narra a 

resistência de colegas ao escrutínio que passaram a viver com a introdução do ombudsman no 

jornal. Quase três décadas depois da decisão da Folha de incluir a função no organograma, 
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nenhum outro veículo de expressão nacional a acompanha. No Brasil, pouquíssimos ousaram 

segui-la, casos do carioca O Dia e o cearense O Povo. Mesmo os Estados Unidos, país onde a 

pratica mais se disseminou, vivem um refluxo. The Washington Post, uma das referências da 

Folha quando da adoção do ofício, deixou de ter um ombudsman em 2013.  

 Ao discutir – publicamente em sua coluna semanal – a eminente extinção da ocupação no 

jornal, o ombudsman do Post, Patrick Pexton, relatou as justificativas do editor-chefe, Martin 

Baron para a mudança (PEXTON, 2013). Entre elas, estava o corte de custos, ameaça e 

necessidade reais no jornalismo do mundo inteiro. Baron, no entanto, também teria dado a 

entender que a própria instituição do ombudsman ficara para trás. Nestes novos tempos, o jornal 

não precisaria mais de um profissional dedicado a avaliar sua produção. “Há uma ampla crítica 

do nosso desempenho vindo de fontes externas, totalmente independentes da redação. E nós não 

precisamos pagar seus salários”, teria dito Baron, segundo o relato de Pexton. 

 A mesma lógica se repetiu quatro anos depois com outro ícone do jornalismo americano. 

Para o The New York Times, o avanço da tecnologia passou a fornecer ferramentas muito mais 

práticas e efetivas para o vínculo leitor-jornal. Em maio de 2017, Arthur Sulzberger Jr., publisher 

da companhia, anunciou assim a decisão de eliminar a posição de “editor público”, equivalente 

do ombudsman no Times:  
Nossos seguidores nas mídias sociais e nossos leitores em toda a internet se uniram para 
servir coletivamente como um sentinela moderno, mais vigilante e vigoroso do que uma 
pessoa jamais poderia ser. [...] Nossa responsabilidade é capacitar todos esses sentinelas e 
ouvi-los, em vez de canalizar sua voz através de um único setor (VICTOR, 2017). 

  

 Como se fosse um paliativo ao corte, o Times formou na mesma época o “Reader 

Center”, grupo de profissionais escalados para recolher as manifestações da audiência e explicar 

para ela a cobertura do jornal. Mas que também assumiu responsabilidades estranhas a um 

ombudsman como colaborar com “o departamento de marketing para mostrar o valor do 

jornalismo do Times” e manter “laços estreitos com colegas em marketing, produto e outras 

partes da empresa” (TIMES, 2017). 

 O argumento de Sulzberger Jr. explicita o movimento de desintermediação provocado 

pela tecnologia. Se a Web 2.0 permitiu que as pessoas ditas comuns pudessem contribuir 

diretamente com o jornal (ainda que em uma escala bem menor do que prometiam os sonhos 

mais otimistas), ela também queimou etapas entre a manifestação do leitor e sua publicação. Os 

jornais mantiveram filtros para a seção de cartas tradicionais e, no caso da Folha, o posto de 
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ombudsman. Ao mesmo tempo, quase de maneira unânime, abriram espaço em suas propriedades 

digitais, como sites e contas de redes sociais, para que críticas e elogios surgissem da audiência. 

A Folha não foi exceção. 

 Em princípio, a Folha identifica benefícios em ter comentários da audiência publicados 

junto às reportagens do site e das redes sociais. “Ler comentários e acompanhar a repercussão nas 

redes sociais ajuda a pensar em suítes [a sequência de uma reportagem] e a refletir sobre o 

trabalho executado” (FOLHA, 2018, p. 81). O jornal encoraja inclusive os profissionais da 

redação a manter contas próprias em redes sociais, pois “se bem administradas, elas se tornam 

ferramentas úteis para fazer novos contatos e cultivar antigos, para pesquisas pautas, tendências e 

personagens, para agilizar apurações e promover conteúdo próprio e de colegas de jornal, 

expandindo o alcance do material publicado” (FOLHA, 2018, p. 50). 

 A dinâmica da internet, porém, também aponta percalços, segundo o Manual do jornal. A 

fartura digital de redes sociais, blogs, publicações opinativas e grupos de pressão, segundo a 

Folha, predispõe à “crítica direta e pública do noticiário” (FOLHA, 2018, p. 51). Imaginaria-se 

candidamente um cenário de consolidação ou fomento de nova esfera pública habermasiana, aqui 

discutindo o jornalismo. Mas na realidade apontada pela Folha, “as redes sociais, que poderiam 

ser um ambiente sobretudo de convívio e intercâmbio, são programadas de tal modo que 

estimulam a reiteção estéril de hábitos e opiniões preexistentes. Os algoritmos que garantem 

índices elevados de audiência para as multinacionais do oligopólio [referência ao Facebook e ao 

Google] são os mesmos que alimentam o sectarismo e a propagação de inverdades” (FOLHA, 

2018, p. 50). 

 Como resultado, temos um “irracionalismo [que] se mostra refratário não apenas às 

formas tradicionais de intermediação política mas também a todo tipo de ponderação, equilíbrio e 

nuança” (FOLHA, 2018, p. 23). A agressividade e intolerância são tão manifestas que o Manual 

traz recomendações explícitas de comportamento para os jornalistas (FOLHA, 2018, p. 50-57): 

• Não se envolva em discussões inflamadas com leitores, em especial nas seções de 

comentários e em redes sociais; 

• O profissional da Folha não pode [...] destratar quem quer que seja; 

• Reaja com serenidade a críticas, mesmo quando lhe pareçam descabidas, e simplesmente 

ignore provocações. 
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• Em caso de insultos ou ofensas pessoais, responda educadamente ou ignore, mas jamais 

troque desaforos; 

• O jornalista não deve superestimar a repercussão nas plataformas digitais, tomando-as 

como a totalidade do público, mas tampouco pode ignorar seu impacto na imagen do 

jornal e da Redação. 

 

 A Folha adotou procedimentos que buscam zelar pela civilidade na discussão virtual – o 

que os haters provavelmente classificariam como censura. Replicando sua política para a seção 

de cartas, o jornal exige que os autores de mensagens e comentários sejam identificados com o 

nome real. No site, a norma é implementada limitando o direito de comentar uma reportagem ou 

coluna apenas a assinantes do veículo ou a pessoas cadastradas segundo determinados critérios 

(ANEXO III). O jornal não realiza pré-monitoramento das mensagens. Um programa de 

computador procura eliminar automaticamente quaisquer textos que tenham características de 

manifestações de ódio, como frases inteiras em maiúsculas, ou palavras proibidas, caso de 

palavrões. Assim, avisa a Folha, mensagens não serão publicadas se violarem os termos e 

condições de uso (ANEXO III). “Estão nessa categoria, entre outros, comentários que não tratem 

do assunto objeto da reportagem em que foi postado, utilizem linguagem chula, grosseira ou 

ofensiva e veiculem material racista” (FOLHA, 2018, p. 86). 

 Na prática, a depender da plataforma, o muro erguido pela Folha se mostra repleto de 

buracos. Há de fato um controle no site do jornal, por se tratar de um ecossistema proprietário, 

projetado, mantido e regrado pelo veículo. O mesmo não se pode dizer das redes sociais, 

entidades independentes que determinam os princípios de participação da audiência. Nesses 

casos, a Folha, os meios de comunicação e todos os bilhões de usuários estão circunscritos ao 

que Facebook, Twitter e Instagram, para citar as maiores redes, definem como certo ou errado. 

As plataformas podem proclamar que retringem manifestações de ódio em suas páginas, sejam 

em contas pessoais ou em comentários postados. Mas a realidade não reflete as pretensas boas 

intenções.  

 Qualquer pessoa com uma conta ativa pode comentar qualquer post publicado pela Folha 

nas redes sociais. E ali ficará a mensagem enquanto o “dono” da conta, a própria Folha, ou 

alguém no sistema de monitoramento da rede social, não exercer o direito de eliminar o que acha 

indevido da área de comentários. Para o jornal, assumir a vigilância exigiria um sistema, com 
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pessoas e/ou softwares, capaz de avaliar o que todos escrevem em suas contas – algo 

economicamente difícil de justificar quando se sabe que uma única reportagem, entre as dezenas 

produzidas a cada dia, pode ultrapassar os 10 mil comentários.  

 Diante desse cenário, o que acontece? É o que pretendemos discutir a seguir ao analisar 

um extrato dos comentários feitos em um dia específico (24 de janeiro de 2018) em apenas uma 

plataforma (o Facebook, a mais disseminada no país, com 127 milhões de usuários à época da 

pesquisa) de um determinado veículo (a Folha, o jornal brasileiro com maior número de 

“seguidores” na rede) (FOLHA, 2018b). Na data escolhida, aconteceu o julgamento do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4a Região, um assunto 

obviamente coberto pelo jornal. Em meio a quase 20 000 comentários da conta da Folha no 

Facebook naquele dia, uma impressionante torrente de imprecações veio da audiência – e uma 

parte considerável tinha a imprensa como alvo preferencial. Elas exemplificam um tipo diferente 

de vínculo leitor-jornal, mas também, de modo preocupante como se verá, questionam a própria 

existência do jornal e da imprensa.  

 

5.3 O ódio em palavras, números e hipóteses 

 Criada em 2010, a conta da Folha de S.Paulo no Facebook replicou a liderança de 

circulação que o veículo mantém entre os jornais de influência nacional (uma lista concisa que 

inclui O Globo, O Estado de S.Paulo, Valor Econômico e, do ponto de vista da cobertura política, 

o Correio Braziliense). No início de 2018, a Folha angariava 5,8 milhões de “pessoas curtindo 

isso”, na expressão da rede social para cada usuário que demonstrou apreciar o conteúdo da 

página. E havia quase o mesmo total (5,6 milhões) de “seguidores”, pessoas que se habilitam a 

receber atualizações do “seguido”, no caso as notícias postadas pelo jornal (FOLHA, 2018b). A 

combinação de tanta gente “curtindo” e “seguindo” gerou, em janeiro de 2018, uma média diária 

de 3 768 posts na área de comentários.  

 Em 24 de janeiro de 2018, com a atenção do país – e dos internautas – voltada para o 

julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, a conta da Folha do Facebook 

descolou da média do mês e registrou 19 894 comentários. Este é o corpus da análise de 

conteúdo. A metodologia adota critérios propostos por Laurence Bardin (1995) para avaliar 

meios de comunicação e prevê uma série de explorações quantitativas e qualitativas que buscam 



	 115	

identificar aspectos sintáticos e léxicos do material, entre outros. O procedimento sugerido por 

Bardin pressupõe as seguintes etapas: 

• Primeira leitura – é a leitura de “descoberta” ou “flutuante” (BARDIN, 1995, p. 75), sem 

compromissos com concepções antecipadas sobre o conteúdo. A partir das observações feitas 

pode-se construir hipóteses provisórias. 

• Análise temática – será feita a divisão do corpus por temas, distinguindo “unidades de 

codificação” (1995, p. 77). Dessa forma, são estabelecidas grandes categorias no material 

estudado. 

• Análise sintática – como Bardin explica, os aspectos sintáticos, a organização da frase por 

exemplo, são reveladores das características de um discurso e ajudam na confecção e mesmo 

na confirmação de hipóteses (1995, p. 82). 

• Análise léxica – trata-se de uma “análise qualitativa das unidades de vocabulário por 

ordenação frequencial segundo o sentido” (1995, p. 82). 

• Tratamento de resultados, formulação e validação de hipóteses – a partir das etapas 

anteriores, o pesquisador se capacita a elaborar um certo número de hipóteses e corroborá-las 

ou não com os dados levantados no corpus. “Nesta etapa ocorre a condensação e o destaque 

das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica” (BARDIN, 1995). 

 Ao método de Bardin, foi acrescentado outro procedimento mais adaptado à massiva 

interação do mundo digital. O software Sobek, elaborado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Informática de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), permite 

montar grafos com a relação entre os principais termos utilizados nos comentários, identificando 

padrões e grupos temáticos. Por ser capaz de processar grandes quantidades de dados a cada vez, 

o Sobek cria uma alternativa complementar à leitura individual das mensagens. Enquanto esta 

última oferece mais opções de análise qualitativa, o software, a partir de algoritmos pré-

determinados, vasculha milhares de palavras simultaneamente e determina quais são as conexões 

mais recorrentes – e as conexões das conexões. No caso deste estudo, o Sobek manipulou        

293 575 palavras para produzir os grafos que serão apresentados a seguir.  

 A combinação da análise do conteúdo e a montagem dos grafos relativos aos comentários 

na conta da Folha no Facebook permitiu debater as seguintes hipóteses: 
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1. As manifestações da audiência na rede afrontam a tradicional relação vertical e 

hierárquica leitor-jornal passando ao largo dos sistemas de controle adotados 

historicamente pelos veículos; 

2. A área de comentários emula a esfera pública de Habermas, mas com sinais trocados; 

3. O ódio apresentado nas mensagens não é irracional e, na maioria dos casos, apresenta um 

propósito; 

4. Na divisão entre “nós e eles” que caracteriza o ódio, a imprensa é um dos principais 

“eles” e há um preocupante padrão nos ataques para denegri-la. 

 

5.4 Os padrões da ira  

 A leitura de “descoberta” pelo método sugerido por Bardin demonstrou, logo de início, 

que a percepção dos jornalistas sobre um ambiente conflagrado na área de comentários está 

correta, a se considerar a amostra estudada. Em meio a quase 20 000 manifestações, apenas         

2 428, ou 12,2%, podem ser consideradas “neutras”, sem ataques a nenhuma parte. Ainda em 

menor número são os posts com avaliações “positivas”, que elogiam ideias, personagens ou fatos. 

Chegaram a 955, ou apenas 4,8% A maioria acabou na classificação “negativas” e segue um 

padrão que vai da crítica civilizada (“Se não encontraram nada, pq manchar a imagem de uma 

figura como este presidente?”, de Thiago Wesley) ao condenável (“Vcs estão drogados quando 

escrevem essas merdas?”, de Marlon Feruccio Deon). Identificamos 16 711 mensagens com tais 

características, ou 84% do total (QUADRO 1).  

 Como o objetivo deste estudo é examinar o vínculo leitor-jornal, discriminamos as 

mensagens que faziam referência à Folha, à mídia, tema assíduo nos comentários, aos jornalistas 

e a outros veículos, nomeadamente a Globo, vilã contumaz para parte considerável dos 

internautas pesquisados. Chama a atenção que encontramos raríssimas referências elogiosas à 

imprensa ou textos neutros sobre o tema. Em nenhum dos dois casos, os posts ultrapassaram a 

marca de 0,1%. Se não são amados publicamente, a análise do corpus trouxe uma informação 

talvez confortadora. Diferentemente da crença de muitos jornalistas (SINGER; ASHMAN, 2009), 

a área de comentários não é um campo de caça dedicado à imprensa. Como visto no Capítulo 4, 

os profissionais têm a tendência de depreciar os comentários e plasmar os usuários em um 

estereótipo unificante. “Todos eles nos odeiam” foi a afirmação sintomática de um jornalista na 

pesquisa de Singer e Ashman (SINGER; ASHMAN, 2009, p. 21). Pelo extrato retirado do 
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Facebook da Folha no dia 24 de janeiro a imagem não se justifica. “Eles”, de fato, “odeiam”. Só 

não são “todos”. No meio das 16 711 mensagens “negativas”, foi possível separar 2 590 

manifestações direcionadas ou fazendo referência à imprensa, à Folha e a seus profissionais e 

concorrentes. Portanto, não é uma unanimidade contra. Mas eles não deixam de formar uma 

legião relevante de descontentes, pois suas imprecações chegaram a 13% do total geral. Em 

outras palavras, no período pesquisado, mais de um usuário a cada dez voltou sua ira não contra 

os fatos noticiados, mas contra quem noticiava os fatos.  

 A primeira leitura possibilitou a divisão das mensagens negativas específicas para a 

imprensa por temas. Dois se destacaram, com quantidades quase idênticas, em relação a uma 

miríade de assuntos diversos, que foram reunidas na subcategoria genérica “Outros”. Coerente 

com o tópico predominante do dia, o julgamento de um ex-presidente petista, cuja sucessora do 

mesmo partido fora apeada do poder recentemente sob imensa polêmica, parte considerável das 

mensagens criticou a relação da mídia com a política ou os políticos. Comentários frequentes 

acusavam uma deliberada parcialidade partidária da Folha, assim como de outros veículos, 

frequentemente a Globo e o UOL, operação de internet que pertence ao grupo proprietário da 

Folha. A depender de quem escrevia, ora a mídia estava a favor de Lula e seus correligionários, 

ora ombreava com os “golpistas” e até com simpatizantes do então candidato à presidência da 

República, Jair Bolsonaro. Posts como “Só mesmo um PETISTA IDIOTA ESCREVE ISSO”, de 

Lahyre Almada, e “Foice de S Paulo e UOL fazendo malabarismo pra denegrir a imagem de 

Bolsonaro, e em contrapartida defender o Maior ladrão Terras Tupiniquins”, de Daniel Moura, 

foram agrupados no tema “Partidarismo”, com 1 238 manifestações.  
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 Por outro lado, 1183 mensagens justificaram o tema “Credibilidade”, ao desancar 

diretamente a mídia em um ponto que, para seus profissionais, é o atributo mais importante do 

jornalismo. “225 milhões de verba pro jornaleco a folha não queria perder a boquinha do 

Encantador jumentos”, de Renan Pereira, e “A luta agora é contra a mídia manipuladora, não é 

contra os patos e os paneleiros”, de Bruce Lima, são exemplos de comentários que evocam a 

afirmação do capítulo anterior sobre o equívoco da imprensa em considerar o hater um ser 

irracional, sem propósitos. As análises que se seguem ajudarão a discutir o ponto com mais 

profundidade (QUADRO 2). 

Quadro	1:	Mensagens	coletadas	na	conta	da	Folha	de	S.Paulo	no	Facebook	em	24/1/2018	
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 Seja em “Partidarismo” como em “Credibilidade”, a recorrência de determinadas palavras 

dá contornos ao ambiente de intolerância. No Quadro 3 estão listadas as palavras mais frequentes 

entre as mensagens críticas à imprensa. O termo “Folha” é disparado o mais frequente, o que não 

causa surpresa, pois se trata da conta do Facebook do diário. Mas deixa evidente a vontade do 

usuário em focar a discussão no veículo. “Lula” vem logo em seguida em outro resultado 

previsível por ser o principal personagem do dia pesquisado. O que chama mais a atenção são 

outros termos no topo da lista. “Lixo” (213 aparições), “Foice” (193), “Chora” (111), “Jornaleco” 

(93), “Chupa” (89), “Vergonha” (87) indicam a raiva contra a imprensa e seus representantes.  

 

Palavra Frequência 
Folha 1328 
Lula 352 
lixo 213 
mídia 194 

Quadro	2:	Mensagens	negativas	na	conta	da	Folha	de	S.Paulo	no	Facebook	em	24/1/2018	
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Globo 193 
Foice 193 
jornal 174 
Bolsonaro 169 
trajetoria 113 
chora 111 
Brasil 102 
jornaleco 93 
extraordinária 90 
chupa 89 
vergonha 87 
imprensa 79 
país 78 
bandido 76 
povo 76 
opinião 70 
dinheiro 66 
matéria 65 
milhões 58 
condenado 57 
cadeia 56 
contra 55 
nada 54 
programa 52 
acabar 51 
comunista 51 
justiça 51 
ladrão 50 

 

 

 

 Esse é um padrão que fica mais claro quando se acrescenta a análise sintática aos termos 

destacados. Como é comum nas redes sociais, a verborragia se espalhou pelos comentários na 

conta da Folha. Muitos não resistem a um discurso. Mas encontramos poucos casos de 

exposições longas que ultrapassassem 500 toques ou 100 palavras. Parte considerável dos 

usuários, principalmente os mais coléricos, se satisfez com uma frase ou duas. Desta auto-

imposta necessidade de ser curto e grosso surgiu a tendência ao imperativo (“Chora Foice”, de 

Daniel Felipe Reis, em alusão a um pretenso pendor esquerdista do jornal, e “chora mídia 

podre”, de Fabio Righetto) e à acusação (“bando de militantes vendidos dos infernos. 225 

milhões recebidos do governo PT; por isso esse desespero”, de Fábio Moraes, texto que faz 

Quadro	3:	Frequência	de	palavras	mais	postadas	na	conta	da	Folha	no	Facebook	
com	referências	agressivas	à	mídia	
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referência ao valor que a Folha teria recebido em publicidade do governo federal nas 

administrações petistas).  

 Ao destacar esta ou aquela frase, por mais impressionante (ou revoltante) que seja seu 

conteúdo, deve-se ter sempre em vista o ensinamento de Baitello sobre as unidades e as relações 

entre as unidades, o que ele chama de “temporalidade do texto”:  
A temporalidade enquanto princípio ordenador pode ser escolhida, estabelecida, e esta 
temporalidade constitui o princípio ordenador de um objeto ímpar, único, cujo significado 
se desfaz se se desfizer seu tecido. Assim, o tecido não é apenas uma somatória de fios ou 
fibras, mas a textura que estas fibras produzem. Assim, o texto não é um conjunto, uma 
somatória de elementos discretos, mas sim o resultado de uma interação de elementos e 
sua projeção temporal. Um signo único não será portanto um texto se não for visto em um 
percurso, em uma relação temporal ou espacial, dialogando consigo próprio ou com 
outros signos (BAITELLO, 1997, p. 41-42). 

 

 As interações da audiência da Folha no Facebook formam, assim, um quadro mais 

complexo do que a adição simples da leitura individual de cada comentário. A análise deve levar 

em conta nuances que, se não numericamente destacáveis, demonstram particularidades do 

universo de comentários estudado. Nem todos, por exemplo, entraram na área de comentários 

com pedras na mão. Houve quem saísse em defesa do jornal. Ou pelo menos tentasse explicar a 

posição em determinado tema. A usuária Rê Muniz tornou-se a pessoa a aparecer com maior 

frequência naquele dia 24 de janeiro. Seus posts são basicamente respostas às críticas feitas por 

outros usuários contra o texto “Opinião: Por que ex-presidente Lula deve ser absolvido”, artigo 

assinado por Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula. Apesar da palavra “opinião” abrindo o 

título do texto, centenas de mensagens apinharam a área acusando a Folha de apoiar o réu no dia 

do seu julgamento. Rê Muniz com didatismo e aparente paciência retorquiu os inconformados 

salientando a diferença entre opinião e reportagem. Ninguém deu o braço a torcer. 

 O esforço de Rê Muniz, ainda que infrutífero, exemplifica um uso frequente da área de 

comentários pela audiência. A maioria teclava sua mensagem sobre a reportagem (ou artigo de 

opinião) postado pela Folha no Facebook e assim se dava por satisfeita. Não poucos, entretanto, 

escolhiam comentar o comentário de outro e dessa forma iniciavam o diálogo – ou a troca de 

vitupérios, a depender dos envolvidos. Por diversas vezes, um comentário gerava longa série de 

intervenções, quase como se fosse um assunto à parte. E ainda havia mais um tipo de 

manifestação, igualmente popular. Alguns não queriam falar com seus pares. O interlocutor com 

quem eles pretendiam se comunicar era a própria Folha. Ao lados dos assíduos “Chupa Foice de 

São Paulo”, apareciam esconjuros, censuras e acusações em advertências diretas ao jornal. As 
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“conversas” entre internautas e os “avisos” para o jornal nos levam à discussão da primeira das 

hipóteses apresentadas: as manifestações da audiência na rede afrontam a tradicional relação 

vertical e hierárquica leitor-jornal passando ao largo dos sistemas de controle adotados 

historicamente pelos veículos. 

 

5.5 A violência desafia o poder da vertical 

 Em sua Teoria das Mídias (1980), Pross destaca a verticalidade na sociedade humana. A 

dicotomia “alto e baixo” reflete a distinção entre o bom e o ruim, o mais valioso e o menos 

valioso, o poderoso e o fraco, quem está dentro e quem está fora. “No sistema vertical de valores, 

[...] a praxis visual ‘acima” cria prestígio e chama a atenção” (PROSS; ROMANO, 1999, p. 139). 

Tal esquema é “repetido indefinidamente” (PROSS, 1980, p. 45) no cotidiano das pessoas de 

maneira a reduzir eventuais contestações e ameaças. Reiterada à exaustão, a verticalidade se 

perpetua como a matriz vinculante do esquema hierárquico da sociedade. A tal ponto que suas 

manifestações simbólicas fincam raízes no imaginário. Pross cita o exemplo do ato de cravar uma 

estaca na vertical ao demarcar um espaço. “A função protetora da estaca fincada na terra não 

consiste em estabelecer divisas racionais, como é o caso em toda discussão sobre fronteiras. [...] 

A função protetora da sinalização consiste primordialmente em assegurar àquele que fincou a 

estaca sobre a sua presença ali” (PROSS, 1980, p. 45). 

 Baitello fala de “rituais de vínculo” (1997) ao discutir os códigos da comunicação social. 

Ele reconhece a tensão inerente ao conceito de verticalidade apresentado por Pross e a 

necessidade de pavimentar “ruas” por onde a informação deve circular. São vínculos 

comunicativos ritualizados, com regras estabelecidas, para enfrentarmos nosso atávico “campo de 

tensões entre o amor e ódio, que abriga os mais diversos matizes de vinculação entre estes dois 

polos extremos, por exemplo, a solidariedade, a simpatia, o companheirismo, a concidadania, a 

rivalidade, a inveja, a traição, a antipatia e muitos outros” (BAITELLO, 1997, p. 89). Trata-se de 

um caminho compartilhado entre as partes para aplacar incertezas sobre o que afinal se fala e que 

transforma “o espaço da informação em desafio permanente, em constante embate, lúdico, sim, 

porém agônico” (BAITELLO, 1997, p. 90). 

 Como foi visto no Capítulo 2, os jornais estabeleceram uma rígida hierarquia de valores 

verticais, entronizando os profissionais da produção, seja pelo relevante papel social da imprensa, 

seja, na visão deles, pela extrema especialização exigida no ofício. Os “rituais de vínculo” 
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descritos por Baitello são facilmente identificáveis nas normas adotadas para organizar a 

participação dos leitores, em um esquema implantado de cima para baixo. Falta a esse ambiente, 

no entanto, o componente agonístico. Tantos são os filtros impostos que a controvérsia, a 

contestação e a polêmica limitam-se ao que os próprios jornais determinam ser aceitável. Mesmo 

aprimoramentos como a instituição do ombudsman não conseguem – e claramente nunca foi seu 

intento – mudar a vertical jornal-leitor para uma comunicação horizontal entre iguais ou parelhos.  

 Pouco disso funciona na internet. Quando muito, pode-se represar o indesejável no site 

administrado pela Folha, que constrói portas e muros virtuais onde lhe aprouver. Encontra-se 

disponível na página www.folha.com.br o “Termo de Uso” cujo “aceite” é imprescindível a todos 

que queiram comentar uma reportagem no site. A leitura dos comentários é aberta a qualquer 

internauta, mas apenas assinantes do jornal têm direito a publicar uma opinião – desde que 

também confirme seu e-mail e gere uma senha de acesso à página. Já falamos sobre o que a 

Folha veta como conteúdo dos comentários. Vale acrescentar uma das punições previstas para os 

transgressores: “A infração às regras deste Termo de Uso pode ensejar, a critério exclusivo da 

Folha de S.Paulo, a moderação permanente dos comentários do assinante e/ou à exclusão do 

usuário após comunicação prévia” (ANEXO III). 

 A análise das mensagens do corpus mostra que as prerrogativas restritivas da edição 

impressa, do ombudsman e do site oficial não se materializam na conta do jornal no Facebook. A 

verticalidade até está presente, pois apenas o veículo pode publicar uma reportagem – da forma e 

no momento que bem entender. Como “administrador” da conta, pelas regras da plataforma, 

também tem o direito de retirar comentários e bloquear usuários, regalia que, a contar pela 

amostra pesquisada, não exerce com perceptibilidade. Mas terminam aí os sinais explícitos ou 

implícitos de uma ordenação “em cima versus embaixo”.  

 A área de comentário do Facebook não permite, como recomenda a Folha em seu Manual 

ao falar do “Painel do Leitor”, publicar uma “amostra representativa da diversidade de opiniões 

enviadas” (FOLHA, 2018, p. 111). As intervenções aparecem em ordem cronológica de 

postagem. Há uma graduação disponível por “comentários mais relevantes”, mas é o Facebook 

que determina os critérios da “relevância”, com algoritmos que não são divulgados. Na prática, 

todos que escrevem aparecem. O que elimina qualquer pretensão do jornal em estabelecer uma 

lógica na participação da audiência, como é feito no “Painel do Leitor”.  
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 Livres para se expressar, muitos usuários contestam a Folha, negando sua capacidade no 

próprio quintal do jornal. Questionam seu poder e seus critérios em público. Os argumentos, 

quando transcendem o nível dos xingamentos encadeados, podem até ser discutíveis. Por vezes 

ultrapassam os limites dos temas publicados pelo jornal e aproveitam para introduzir outros 

assuntos à pauta do debate, antes uma exclusividade do veículo. Mas talvez não seja isso o mais 

importante, como lembra Pross. “Um comportamento violento, tomado como uma comunicação 

de seu conteúdo verbal, raramente serve para uma troca de conteúdo. O que ele costuma fazer é 

mostrar que ‘algo’ não combina com a autoconfiança de quem contesta. Essas pessoas 

barulhentas conversam ruidosamente para experimentar algo que acontece fora delas” (PROSS, 

1980, p. 25). 

 Eis alguns exemplos do barulho: 

 Lamentável a Folha de S.Paulo petista e cretina [...] torcer pela corrupção, pelos 

criminosos. Milton Candal 

 O desespero da Folha está ficando engraçado [...] estamos adorando essa tentativa 

fajuta de inocentar o lula. Ranyerik Coelho Passarinho 

 Imprensa militante. 1 x 0 para o Brasil. Alexandre Lutz 

 Não sei porquê ainda defendem esses bandidos, com certeza deve tá sobrando dinheiro 

na conta dos colunistas pra defender essa palhaçada. Carolina Fonseca 

 Burrice deve ser contagioso na redação desse chiqueiro comunista que vcs chamam de 

jornal. Renato Lustosa 

 Kkkkkkkk folha vc esta fazendo bem seu trabalho o saco do lula deve ta roxo ja kkkk. 

Wellington Goulart Pires 

 

 Os exemplos se sucedem e, se não prima pela variedade de reflexões, a quantidade de 

contas envolvidas impressiona. Entre as quase 20 000 mensagens do dia 24 de janeiro, foram 

registrados 10 315 contas diferentes. Para aqueles que elegeram a mídia como tema, chegou-se a 

7 586 contas. É provável que parcela das mensagens tenha sido produzida por robôs, recurso 

tecnológico adotado para simular usuários humanos e disseminar massivamente conteúdos, 

criando a falsa sensação de popularidade e credibilidade para uma certa informação.  

 Não se pretendeu medir a real extensão – ou mesmo a existência – do uso de robôs na 

amostra estudada. Ao olhar externo, que é equivalente ao de qualquer usuário/leitor que acessa a 
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conta da Folha no Facebook, outro fenômeno se destacou. Era evidente a horizontalidade nas 

manifestações. Entre todos os 19 894 textos, nenhum veio da Folha ou por quem se dissesse ser 

seu representante. Como seria previsível em um ambiente coalhado pelo ódio, muitos 

desqualificaram os argumentos ou a pessoa que escrevia. Não encontramos, no entanto, aqueles 

que se autointitularam especialistas em determinado tema, com autoridade “superior” para opinar. 

Também ninguém foi reconhecido como tal entre os manifestantes.  

 Na área de comentários da conta nenhum post tinha valor diferenciado por sua origem. 

Não havia como o autor destacá-lo visualmente, a não ser com o uso de ícones ilustrativos, os 

emojis, que, mesmo assim, estão à disposição de todos. Na maioria das vezes, a manifestação 

permanecia solitária, sem qualquer sinal de interação com os outros, como um “like”, 

“compartilhar” ou “comentário”. Em alguns casos, as pessoas corriam para interagir, como 

aconteceu com Letícia Alves, revoltada com a seletividade na perseguição ao ex-presidente. Seu 

texto terminava com “Focam tanto no Lula e esquecem que estão todos fudidos nas mãos dos 

outros políticos que continuam no poder e ninguém faz nada!!!!”. Nada menos do que 196 

usuários deram “like”, outros 22, “love” e houve 79 comentários sobre o texto de Alves, a maior 

marca na amostra. Parte da reação veio da própria autora, respondendo a contestações objetivas e 

xingamentos abjetos. 

 A participação horizontal na rede social contrasta com o resultado da abordagem vertical 

da Folha para o espaço correspondente à discussão da audiência no jornal impresso (e, por 

extensão, no site). A “popular” Letícia Alves não apareceu nas “cartas” selecionadas para o 

“Painel do Leitor” de 24 de janeiro nem de outros dias imediatamente posteriores. Inexistente 

também qualquer sinal da agressividade e da intensidade das altercações no mundo digital. Tão 

presente nos comentários do Facebook, a contestação à Folha surgiu em modo cortês na versão 

em papel, pelas palavras de Alberto Toron, um dos mais prestigiados advogados do país: 
Admirador do grande jornalista e amigo Hélio Schwartsman [colunista da Folha], não 
posso deixar de dizer que ele errou ao procurar diferenciar "condenação sem provas" da 
expressão "conjunto probatório inconvincente". Rigorosamente são coisas diferentes. Na 
prática, porém, advogados juízes, tribunais e promotores usam-nas indistintamente. No 
caso do tríplex não há nem uma coisa nem outra (FOLHA, 2018d). 

  

 No total são onze manifestações, todas civilizadas em seus argumentos e dentro dos 

padrões preconizados pelo jornal para participação dos leitores. Apesar de existir uma ferramenta 
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para tanto no site, onde é publicada a versão integral do “Painel do Leitor” do dia, ninguém fez 

comentários sobre qualquer das “cartas” publicadas.  

 

5.6 Esfera pública de Habermas. #SQN 

 “Antes de mais nada”, escreve Habermas, “a esfera pública burguesa pode ser entendida 

como a esfera de pessoas privadas que se reúnem em um público” (HABERMAS, 2014, p. 135). 

Como foi visto no Capítulo 4, Habermas defende que o poder público deva ser debatido e 

frequentemente contestado. Para tanto, a esfera pública apresenta-se como o ambiente ideal dessa 

discussão por permitir a participação efetiva das “pessoas privadas”, sejam elas indivíduos ou 

entidades, como empresas ou associações.  

 Habermas não se preocupou em construir uma fórmula ou conjunto de regras para 

caracterizar a esfera pública. Dalhberg (2004) faz isso e, resumindo o que se mostrou no mesmo 

Capítulo 4, defende que ela e seus participantes apresentem: 

1. Tematização e crítica ponderada; 

2. Reflexividade; 

3. Empatia; 

4. Sinceridade; 

5. Equilíbrio; 

6. Independência de Estado e do poder corporativo. 

 Não é preciso desperdiçar o tempo alheio tentando argumentar que a conflagração típica 

das redes sociais se encaixa nos seis pontos de Dalhberg. Não se encaixam. Ponto. No entanto, 

cantos pequenos dessa galáxia virtual talvez mantenham alguma proximidade com a esfera 

habermasiana. Entre eles, a área de comentários de um jornal como a Folha de S.Paulo. 

 Quando fala de “Tematização”, Dahlberg prevê um assunto específico discutido pelos 

envolvidos com argumentos e contra-argumentos. Não entra no mérito da qualidade do debate. 

Preconiza apenas a “crítica ponderada”. Se não sobram réplicas e tréplicas na área de 

comentários, raramente se vê “ponderação” por lá. O contrário é a prática usual.  

 Os pontos “Reflexividade” e “Empatia” são complementares e exigem que “todos se 

coloquem no lugar do outro” (DAHLBERG, 2004). Nos comentários do Facebook, a impressão é 

a inversa: todos tentam colocar o outro, digamos, em seu devido lugar. Poucos buscam entender 
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valores e interesses alheios. O foco se mantém na defesa intransigente do próprio ponto e na 

explicitação do “erro” do adversário.  

 A “Sinceridade”, ponto número 4, pode ser tanto subjetiva, a pessoa acredita de fato no 

que defende, como objetiva, descreve acontecimentos ou dados reais. Parece ser o caso da 

primeira opção quando lemos os comentários do corpus, por mais que alguém possa discordar do 

conteúdo. Quanto à veracidade de certas acusações, só a pesquisa mais aprofundada das tantas 

alegações fecharia um quadro mais seguro. A partir do senso comum sobre o que acontece nas 

redes sociais, é razoável acreditar que a mentira, ou pelo menos a deturpação, seja frequente.  

 Até aqui, de maneira geral, a área de comentários inverte a fórmula de Dahlberg. Não é 

assim para “Equilíbrio”. Exaltada na esfera pública de Habermas, a igualdade de condições dos 

participantes praticamente inexiste na vida real, com meios de comunicação de massa sob o 

comando de poucos, entre tantas outras assimetrias sociais. Mas o microcosmo da área de 

comentários do Facebook permite nivelar as pessoas. Na conta da Folha, basta estar inscrito na 

plataforma e comentar.  

  Aparentemente, a área de comentários permanece “Independente do Estado”, que, junto 

com o distanciamento do poder corporativo, compõe o sexto e último item da lista de Dahlberg. 

Deve-se, no entanto, ter cautela ao afirmar que uma empresa não consegue influir no conteúdo 

que alguém publica no Facebook. Basta lembrar do próprio Facebook, envolvido nos anos 2017 e 

2018 em uma série de escândalos sobre manipulação de dados de seus assinantes. Por outro lado, 

não há notícia de outra companhia que tenha conseguido restringir a liberdade de uma pessoa 

escrever o que quiser na área de comentários de um terceiro no Facebook, seja ele pessoa física 

ou jurídica.  

 Ao contabilizar desta forma, item a item, a área de comentário da Folha não se enquadra 

no conceito de esfera pública concebido por Habermas. Não no formato preconizado pelo 

sociólogo alemão, certamente não pelas regras que autores posteriores identificaram. Mas talvez 

a conta do jornal seja na essência uma esfera pública. Pois ali as pessoas privadas se reúnem em 

um público. E o poder público, com seus mais variados constituintes, é discutido, criticado e 

refutado. Aberta à participação geral, a área de comentários se livra das limitações e dos filtros 

impostos a quem, por exemplo, pensa em falar em um programa de rádio, discursar no 

Parlamento, escrever um artigo em uma revista, publicar uma carta em um jornal, entre muitos 

tipos de manifestação possíveis em uma esfera pública. As contribuições vêm aos borbotões e das 
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mais diversas origens no espaço da Folha do Facebook e assim é em todos os côngeneres da 

imprensa que adotam o mesmo expediente para contas em redes sociais. “Os posts online de 

leitores oferecem uma amplitude de opiniões que se aproxima mais do ideal da esfera pública”, 

escrevem McCluskey e Hmielowski (2012, p. 2). 

 O que não existe na área de comentários é justamente aquilo que diversos críticos 

apontam como o valor excessivo dado por Habermas ao consenso entre os participantes da esfera. 

Para Chantal Mouffe (2000), defensora do chamado pluralismo agonístico, concordância geral 

equivale a conformismo e apatia. Habermas valoriza a conciliação dentro de um ideal de 

civilidade e racionalidade em nome do bem comum. Mouffe enaltece o dissenso na concorrência 

exaltada entre posições antagônicas. Essa liberdade de divergir fortaleceria a democracia e, 

portanto, o mesmo bem comum. Mouffe não patrocina o ódio, o preconceito e a intolerância. 

Deve existir um “terreno compartilhado de princípios éticos e políticos” (MOUFFE, 2000, p. 

192). 

 E ainda que princípios éticos e políticos faltem à area de comentários, condição de fácil 

comprovação, esta esfera pública digital serve para que muitos sustentem opiniões e comprem 

brigas. São crentes radicais que se revoltam contra quem duvida de suas convicções. Que 

recorrem, sem hesitar, a palavras duras, xingamentos e provocações, para salvaguardar o “certo” 

e combater o “errado”. A internet é seu palanque e tribunal. Pois como afirma Hanna Arendt, o 

ódio surge onde há razão para suspeitar que uma situação deveria ser mudada e não é (1994). A 

violência, em certas circunstâncias, “é o único modo de reequilibrar as balanças da justiça” 

(ARENDT. 1994, p. 48). 

 

5.7 Ser violento com um propósito 

 A terceira hipótese desta dissertação discute se o ódio apresentado nas mensagens é, de 

fato, irracional e se apresenta alguma finalidade. Nesse ponto, fica difícil discordar de Katharine 

Viner, diretora de redação do jornal inglês The Guardian, que chamou de “turba equivocada” 

(2016, p.6) aqueles que usam redes sociais para escrever mensagens como: 

Kkkkkkk a folha sendo folha de limpar a bunda. Pedro Andreoti 

A TETA SECOOOOOOOOOOOU! VAGABUNDOOOOOOOOOOS!! Fredy Ramos 

Globolixo. Afastem este cançer de sua família. Natanael Rocha 
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 Estes são apenas três exemplos, coletados quase ao acaso no material da pesquisa. Há 

muito mais do gênero. Mensagem após mensagem, os desaforos (e os erros de Português) 

aparecem em ritmo e quantidade mesmerizantes. Aparentemente o único objetivo da saraivada de 

insultos seria comprovar a definição do Manual da Redação da Folha sobre a internet como um 

“ambiente saturado de maniqueísmo tosco” (FOLHA, 2018, p. 22). Mas a leitura menos passional 

de textos tão passionais acaba encontrando padronagens mesmo em tintas tão fortes. Percebe-se 

que, vistas uma a uma, as mensagens pouco dizem. Agrupadas por afinidades temáticas, porém, 

reforçam o que um texto individual apenas toca rapidamente.  

 O recorte subjetivo do pesquisador ganha perímetro mais definido com a ajuda da 

tecnologia. O programa Sobek detecta conexões entre as milhares de mensagens, distingue os 

principais termos presentes e sua maior ou menor relevância a partir da frequência de aparição e 

uso combinado com palavras-chave indicadas pelo pesquisador. Ele identifica similitudes 

específicas no meio da massa aparentemente disforme (ou uniforme demais, como parecia ser o 

caso da amostra). Ao fim, oferece lógica para o amontoado de mensagens postadas sem ordem 

além da cronológica, por pessoas que, quase certamente, não conversaram antes e nunca mais 

voltaram a se encontrar depois daquele dia 24 de janeiro de 2018. Como afirma Nassin Nicholas 

Taleb, a complexidade não está na soma das unidades:  
A idéia principal por trás de sistemas complexos é que o conjunto se comporta de maneira 
não prevista pelos componentes. As interações importam mais do que a natureza das 
unidades. Estudar formigas individuais nunca (nunca se pode dizer com segurança nunca 
para a maioria dessas situações), nunca nos dá uma idéia de como funciona a colônia de 
formigas. Para isso, é preciso entender uma colônia de formigas como uma colônia de 
formigas, nada além disso, e não como uma coleção de formigas (TALEB, 2018, p. 29). 

 

 Na Figura 2, aparece o grafo produzido pelo Sobek a partir de todas as mensagens da 

amostra que fazem referência à disputa partidária, um dos panos de fundo do julgamento do ex-

presidente Lula. Quanto maior o “tamanho” da letra, maior a relevância do termo dentro dos 

critérios do Sobek. “Lula” domina o grafo, com o maior número de palavras conectadas, como 

seria de se esperar para o protagonista da principal história do dia. Percebe-se como parte da 

audiência da Folha busca unir o ex-presidente a conceitos negativos, como “cadeia”, “ladrão”, 

“condenado”, mas com espaço para juntá-lo, ainda que em menor grau, a “povo” e este a “país”. 

O antipetismo também toma forma nas conexões “lula-PT-governo-dinheiro-milhões” e “lula-

Brasil-bandido-trajetória”. Essa repulsa ao Partido dos Trabalhadores já era constatável à época 
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do levantamento. O que provavelmente surpreende é a presença tão marcante no mesmo corpus 

de sua nemêsis, o personagem que acabaria derrotando o PT meses depois.  

 

 
 

  

 O instantâneo da área de comentários capturado no dia 24 de janeiro mostra que Jair 

Bolsonaro já influenciava a discussão. À época, ele estava em segundo lugar nas pesquisas de 

voto para a eleição presidencial de 2018, com 16% das intenções contra 37% de Lula. Mas ainda 

era tratado por grande parte da imprensa como uma extravagância eleitoral, tão comum na 

história política brasileira. Para analistas ouvidos pela imprensa na ocasião, ele desapareceria do 

radar assim que a disputa se aproximasse do final, principalmente com a entrada do horário 

eleitorial obrigatório em rádio e TV. Em fevereiro de 2018, por exemplo, a BBC News Brasil 

elencou diversos fatores que deveriam enfraquecer a candidatura presidencial de Bolsonaro, entre 

eles o pouco tempo de TV no horário obrigatório, a falta de recursos para tocar a campanha, a 

inexistência de uma forte coligação partidária para apoiá-lo e os “limites” do seu discurso radical 

e antilulista (SCHREIBER, 2018). 

 O grafo mostra, no entanto, outro cenário. Havia uma clara oposição Lula x Bolsonaro, 

antecipando (ou reiterando, para afirmar peremptoriamente seria necessário analisar uma série 

histórica dos posts na Folha) o conflito de campos que se consolidou até a eleição. Nenhum outro 

Figura	2:	Grafo		“Partidarismo”	com	as	conexões	dos	termos	mais	frequentes	em	posts	na	conta	da	
Folha	no	Facebook	em	24/1/2018	
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pré-candidato à Presidência da República tem menções suficientes para se destacar no quadro, 

indicando a irrelevância dos seus nomes para a audiência naquele momento. Tamanho 

desequilíbrio não se refletia na cobertura noticiosa do veículo. Segundo levantamento feito pelo 

autor no site da Folha, em todo o mês de janeiro de 2018, o nome de Bolsonaro aparece 123 

vezes em reportagens do jornal. Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e pré-candidato pelo PDT, 

tem mais menções, com 167 vezes, assim como Geraldo Alckmin, governador de São Paulo e 

pré-candidato pelo PSDB, com 160. 

 Na área de comentários da Folha, Bolsonaro também aparece conectado aos termos 

“Globo” e “imprensa”. Aqui o resultado do Sobek pode ser combinado com a análise dos posts. 

Percebe-se como novamente o que virou realidade na campanha, a tumultuada relação de 

Bolsonaro com a imprensa, já era verbalizada pelos seus seguidores no início de 2018: 

E impressa suja, mais fico tranquilo pq ele ta vindo o bicho papão dessa imprensa 

#bolsonaro2018. Rodrigo Gomes 

Kkkkkk folha de São Paulo , falam mau do Bolsonaro e ficam fazem matéria defendendo 

Lula , ???????????? Seus SAFADOS !!!!!!!!!! Vagabundos !!!!!!! Lixosssss!!!!! 

Guilherme Camargo 

Postal algo do bolsonaro folha, ele esta chegando, Vses Vao Se F************ De. 

Willian Pereira 

98% dos políticos são BANDIDOS! Jair Messias Bolsonaro a ÚNICA esperança!! 

kkkkkkkkkkkkkkkk a mídia vai voltar a andar na linha como na época dos MILITARES! 

falar SOMENTE a VERDADE! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Neide Cordeiro 

Q jornalismo raso...seletivo e cúmplice né...rs. É melhor Jair se acostumando mesmo... 

Moche Steinberg 

Parece que vocês jornalistas estão com saudades da censura quem sabe ela volta com o 

bolsonaro. Anderson Magina Perna 

Foice de São Paulo,pode chorar,a farra do dinheiro público só vai até Dezembro, 01 de 

Janeiro de 2019 Jair Bolsonaro vai passar a faca. Sergio Gomes 

 

 O ódio que emana das mensagens do dia 24 de janeiro está claramente inserido nas 

estratégias de defesa da tribo, discutidas por Waal (2007) e Watsuji (1962). O inimigo, real ou 

que precisa ser produzido, ergue-se ameaçador e vil no discurso dos haters. O fanatismo dos 
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defensores deste e daquele ainda não chega a um endeusamento religioso (por enquanto), mas 

replica o irreprimível dever que o “homem do deserto” de Watsuji tinha, como todos os 

integrantes da tribo, de “afastar o perigo”, “de exigir vingança quando necessário” (WATSUJI, 

1962, p. 50). Eles estavam construindo com fervor a divisão Bolsonaro x Lula – e ai de quem se 

colocasse no caminho, como a tal mídia. 

 Não se pretende dizer aqui que a área de comentários da Folha é o melhor instrumento 

para medir a temperatura política do país. Acreditamos apenas que o monitoramento constante, 

com o ferramental apropriado, pode ser útil para entender os humores da opinião pública e, mais 

especificamente, das muitas pessoas que se dão ao trabalho de opinar sobre a cobertura do jornal. 

Para o veículo e seus profissionais trata-se de mecanismo de acesso imediato e em constante 

atualização. Em uma pesquisa posterior e ampliada, acreditamos que o contato direto com os 

autores, ou parte dos autores, ajudará a julgar com mais propriedade esta interpretação. O mesmo 

aprofundamento também poderá testar as categorias identificadas nos estudos de Erjavec e 

Kovacic (2012) e uma eventual equivalência nos motivos que levam os haters brasileiros a se 

manifestar nas áreas de comentários dos veículos de imprensa. Por enquanto, no âmbito da atual 

pesquisa, parece ser relevante mostrar no exemplo da Folha que as manifestações de ódio não 

podem ser generalizadas como irracionais e sem propósito. Gostemos ou não, elas representam 

parte do que pensam nossos contemporâneos. E no meio do xingatório por vezes sobressai um 

aviso. Como aquele que eles “enviaram” para o jornal, como veremos a seguir.  

 

5.8 Quando a imprensa são “eles” 

 Nossa quarta hipótese afirma que, na divisão entre “nós e eles”, bem característica do 

ódio, a imprensa é um dos principais “eles” e que há um preocupante padrão nos ataques para 

denegri-la.  

 De fato, agradar a audiência nunca foi fácil. Em outubro de 1980, a revista semanal 

americana de informações Time publicou uma reportagem sobre o então candidato à presidência, 

Ronald Reagan. Na edição seguinte, trouxe duas manifestações de leitores na seção de cartas. 

 A primeira dizia assim: 

 “A reportagem [escrita por] Laurence Barrett sobre Ronald Reagan foi um golpe de 

machadinha no candidato, e vocês sabem disso. Vocês deveriam se envergonhar de publicar algo 

assim, disfarçado como se fosse um olhar objetivo sobre Reagan.” 
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 Em seguida, vinha este texto: 

 “Sua matéria sobre ‘O verdadeiro Ronald Reagan’ conseguiu. Por que vocês não apoiam 

o candidato editorialmente logo de uma vez? Barrett encobre as falhas fatais de Reagan com tanta 

força que o Ronald Reagan ‘real’ aparece como a resposta para todos os nossos problemas.” 

 As cartas fazem parte de um estudo de Vallone et al (1985) sobre HMP, a sigla em inglês 

para “fenômeno da mídia hostil”. São a amostra trivial de um padrão bem conhecido dos 

jornalistas. Quem é criticado em uma ou mais reportagens costuma acusar a imprensa de 

“perseguição” e “imparcialidade”. Vallone e seus colegas demonstram que a percepção é 

compartilhada por muitos dos simpatizantes do criticado. Estes acreditam que há uma “mídia 

hostil” à sua causa e, não importa o que seja publicado, verão a matéria como prova da 

“hostilidade”. “Defensores [de um tema, pessoa ou instituição] frequentemente afirmam perceber 

um viés hostil, mesmo na cobertura jornalística de fatos que a maioria das pessoas acharia 

imparcial e objetiva” (VALLONE et al, 1985, p. 578).  

 Vallone e seus colegas pesquisadores aplicaram um experimento com estudantes da 

Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Eles juntaram seis reportagens da TV americana 

sobre um determinado evento na disputa entre israelenses e árabes no Oriente Médio. Parte dos 

alunos era declaradamente a favor de Israel, outro grupo se dizia pró-árabe e estudantes neutros 

no conflito formavam a terceira e última turma. Todos assistiram às mesmas reportagens no 

laboratório da universidade. “Cada lado viu o noticiário como enviesado em favor do outro lado” 

(VALLONE, et al, 1985, p. 581) Estudantes pró-árabes reclamavam que as matérias eram menos 

exigentes com padrões de comportamento quando se falava de Israel. Por sua vez, os pró-Israel 

afirmaram que os programas “focaram demais no papel de Israel”. Ambas as turmas concluíram 

que “a equipe editorial era contra o seu grupo” (VALLONE et al, 1985, p. 582). 

 Em outro estudo, Dalton et al identificaram um fenômeno dentro de fenômeno HMP. 

Enquanto os estudantes de Stanford foram “expostos” ao material produzido por diferentes 

veículos, Dalton e colegas focaram nos leitores de um único jornal. Usaram como base de 

conteúdo a cobertura sobre a disputa entre George Bush, do Partido Republicano, e Bill Clinton, 

do Partido Democrata, pela presidência dos Estados Unidos em 1991. Descobriram que o fato de 

ser leitor – e teoricamente mais alinhado com a linha editorial do jornal – não elimina a 

percepção da pessoa de que a mídia é hostil ao que ela acredita. “Pessoas com ligações fortes ao 

Partido Republicano tinham maior tendência a considerar seu jornal como simpatizante de 
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Clinton, independentemente da cobertura factual do veículo. De maneira similar, democratas 

viam a mesma cobertura com inclinação favorável a Bush” (DALTON et al, 1998, p. 120). Para 

Dalton, esse efeito da mídia hostil ajuda a explicar "por que a imprensa recebe críticas tão 

disseminadas. Seja na esquerda ou na direita, os partidários veem uma imprensa objetiva e 

equilibrada tendendo na direção ao seu oponente" (DALTON et al, 1998, p. 121). 

 Lins da Silva também detecta esse descompasso entre nós, até de modo mais exacerbado 

em um país como o Brasil, que, em sua visão, mistura “o pós-moderno e o pré-moderno”:  
Quando o jornal publica um poema sobre masturbação, os conservadores querem censura; 
quando diz que a greve geral foi um fracasso, são os sindicatos; quando revela segredos 
de Estado, é o governo; quando mostra as fraquezas de um candidato de oposição, é quem 
se contrapõe ao governo. Quase todos no Brasil querem censurar alguma coisa e pedem 
censura contra aquela coisa que lhes desagrada. Mas esses mesmos censores se dizem 
apaixonados defensores da liberdade de imprensa (LINS DA SILVA, 1991, p. 92). 
 

 Certamente dará trabalho encontrar outro ambiente em que o fenômeno da mídia hostil 

seja mais presente do que as redes sociais. O criticismo grassa nos posts e não é diferente na área 

de comentários da Folha no Facebook. A mesma reportagem pode ser elogiada e azucrinada por 

motivos idênticos. Não causa espanto, portanto, que o jornal receba tantas reclamações e 

admoestações, com e sem palavrões. O que salta da análise do corpus é, se assim podemos 

chamar, um HMP diferente. Nesta cepa, a acusação vai além de uma pretensa parcialidade na 

cobertura, como faz o usuário Elton George ao escrever que “A Folha de São Paulo não esconde 

mesmo de qual lado está”. Desta vez, questiona-se sua credibilidade, e, com esta, sua própria 

razão de existir. 
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 A Figura 3 traz o grafo relativo ao tema “Credibilidade” e reúne as manifestações que, de 

maneira direta ou indireta, citam a mídia ou um de seus veículos. O ponto central é a palavra 

“lixo”, o terceiro termo mais frequente no corpus, atrás apenas de “Folha” e “Lula”. A partir dele 

conecta-se a “jornaleco”, “imprensa”, “gente” e “matéria”. Daí vamos para “dinheiro”, 

“Bolsonaro”, “Globo” e “Lula”. Este sentimento contra a mídia se materializa em mensagens 

como:  

A mídia nunca será a favor do povo, a Mídia tem um valor $$$ muito alto! A idéia é criar 

ondas ideológicas e manipular a massa! E os partidos aprenderam usar o “Mkt Político” 

como ferramentas de estratégia. Felipe Domingues 

O jornalismo brasileiro da grande midia é formado por uma grande quadrilha que age 

conforme seus interesses e pagamentos. Dídimo Neto 

 

 O discurso do interesse escuso da mídia percorre os comentários de alto a baixo. Ele 

agrega a suspeita – ou “certeza” na mente de tantos que escreveram na área de comentários – de 

que a imprensa não defende os interesses dos leitores e da sociedade. No pensamento binário 

	

	

	

		

	

Figura	3:	Grafo		“Credibilidade”	com	as	conexões	dos	termos	mais	frequentes	em	posts	na	conta	da	
Folha	no	Facebook	em	24/1/2018	
	



	 136	

“nós contra eles”, a mídia se filia aos inimigos. Com o rabo preso aos poderosos, ela perde a 

autoridade, na concepção apresentada por Arendt. E como descreveu a pensadora alemã no 

século passado, há uma forma de solapar a autoridade, exatamente aquela que os internautas 

usam agora no século XXI:  
A autoridade [...] pode ser investida em pessoas – há algo como a autoridade pessoal, por 
exemplo, na relação entre a criança e seus pais, entre aluno e professor; ou pode ser 
investida em cargos como, por exemplo, no Senado romano (auctoritas in Senatu); ou em 
postos hierárquicos da Igreja (um padre pode conceder a absolvição mesmo estando 
bêbado). Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que 
obedeçam; nem a coerção nem a persuasão são necessárias. [...] Conservar a autoridade 
requer respeito pela pessoa ou pelo cargo. O maior inimigo da autoridade é, portanto, o 
desprezo, e o mais seguro meio para miná-la é a risada (ARENDT, 2016, p. 36-37). 

 

 O escárnio se destaca na aparente cacofonia de críticas contra a Folha. Seja naturalmente, 

seja impulsionada por uma eventual programação de usuários robôs, a sucessão de mensagens 

contesta a idoneidade do jornal sob o manto da chacota e da ironia: 

Porque é o sonho da Foice de S.Paulo que ele seja absolvido! Mas sinto informar ao 

nobre colunista que seu ídolo será condenado...rs Alfredo Lambert 

É foice . Tá difícil esconder vermelhidão! Conceicão das Graças Fonseca 

Tadinha da Folha e do UOL, o bandido de estimacao continua condenado e vai em cana. 

Chora Foice S.Paulo , chora UOL. Kkkklll. Claudio Filho 

 

 Alguns preferem negar a qualificação dos jornalistas da Folha:  

Esses estagiários da folha de SP estão com medo do dia D ,vai ser. Everton Caiado 

Esse estagiário não está assistindo , o julgamento ao vivo não? Leila Mdj 

 

 Outros detectam a decadência do jornal:  

Já foi um veículo de comunicação sério, mas hj se vende para a classe corrupta. 

Parabéns PT pela nova aquisição! Leandro Alvarenga 

Triste papel a que se presta esse jornal, outrora uma voz vibrante na defesa dos legítimos 

anseios do provo brasileiro e de São Paulo. José Andrade Pires 

Folha de SP caminhando a passos largos no sentido do descrédito total. Digo TOTAL, 

pois descreditada por mim já está, embora eu tivesse sido assinante por muitos anos, mas 

ainda tem uns poucos gatos pingados que ainda creem na isenção desse jornaleco que se 

tornou. Luiz Antonio Fertonani 
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 Também não falta quem boicote ou “desista” do veículo: 

Sabe de uma coisa folha de são Paulo eu vou deixar de seguir vcs e mais eu vou falar 

para cada pessoa que conheço familiar amigo até o de boteco pra sair de sua página 

passem bem. Rony Malmsteen 

Temos que boicotar a Folha de São Paulo cancelando sua assinatura e eu já fiz isso faz 

tempo. Só publicam mentiras. Homero C. R. Barros 

Folha, acordo todo dia e agradeço por ter cancelado minha assinatura. Vcs estão cada 

vez pior. Adriana Couri Cornagliotti Ferber 

  

 E muitos torcem pelo fim da “mamata”: 

Folha de S.Paulo.... Não adianta querer defender a mamata vai acabar. Marcos Marcilio 

Acabou a mamata, os ratos da imprensa estão desesperados. Melhor procurar um 

emprego! Kkk. André Leandro 

Folha de São Paulo e demais mídias estão com medo de perder a mamata. Bolsonaro 

2018 vai acabar com esses mama na teta, chega de dar nosso dinheiro para mídia! ?? 

Chiquinha Silva 

  

 Pelo que se discutiu em capítulos anteriores é temerário menosprezar essas manifestações. 

A Folha de S.Paulo não corre risco de fechar porque no dia 24 de janeiro de 2018 mais de 1500 

mensagens a criticaram em sua própria área de comentários no Facebook. A liberdade de 

expressão e a liberdade de imprensa não serão abolidas depois de centenas de posts anunciarem a 

extinção da “mamata da mídia”. Novamente, o efeito deletério vem da repetição. É ilusão 

acreditar que ninguém lê comentários repletos de ódio e intolerância. Muitos são lidos justamente 

por isso, como mostraram os estudos de Erjavec (2014), Brossard (2014) e Scheufele (2013). 

Falsa ou verdadeira, bem ou má intencionada, a mensagem que propagam ajuda a compor e 

fortalecer um ecossistema que ultrapassa os limites da área de comentários. É esta a natureza de 

compartilhamento de uma rede social.  

 Propaga-se, assim, o enunciado que afronta a autoridade da imprensa como fonte legítima 

de informação crível sobre os fatos. Um asserção cada vez mais popular. Nos Estados Unidos, a 

destruição da imagem da mídia é notória. Pesquisa recente do Instituto Gallup mostra que a 



	 138	

credibilidade da mídia atingiu o menor índice desde 1972, quando iniciou o levantamento. Do 

pico de 72% de confiança do público em 1976, a imprensa americana bateu em 32% na pesquisa 

de 2016 (SWIFT). No Brasil, o instituto Ibope realiza pesquisa semelhante, que produz o Índice 

de Confiança Social para instituições públicas ou privadas (IBOPE, 2018). A lista inclui vinte 

entidades encabeçada pelo Corpo de Bombeiros, desde o início dos levantamentos em 2009, os 

mais confiáveis para os brasileiros. Não há um item específico para imprensa, que fica abarcado 

pelo conceito maior “Meios de Comunicação”. Estes até vêm bem historicamente, com um 

sétimo lugar na pesquisa de 2018. Mas a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, a curva é 

descendente – e forte. Do índice de confiança de 71 (para um máximo de 100) em 2009, os Meios 

de Comunicação caíram até 51 em 2018. Em pontos foi uma das maiores quedas nos dez anos da 

pesquisa, perdendo apenas para desempenho do Governo Federal e do Presidente da República.  

 

5.9 A Folha fora da bolha 

 Diversos veículos de comunicação encontraram uma saída em comum para evitar a 

agressividade da audiência nas áreas de comentários de seus sites: fechar a área. Em 2013, uma 

leva de títulos anunciou a mudança nos Estados Unidos, liderados pela tradicional e respeitável 

revista Popular Science. A diretora de conteúdo online, Suzanne LaBarre, explicou os motivos. 

“Comentários moldam a opinião pública; a opinião pública molda as políticas públicas; as 

políticas públicas moldam como, por que e quais pesquisas [científicas] serão financiadas. Você 

começa a entender por que nos sentimos compelidos a apertar o botão ‘desliga’.” (LABARRE 

apud SHANAHAN, 2018, p. 9). Na mesma época, outros meios seguiram o caminho como os 

sites noticiosos The Daily Beast, The Week, Mic e agência de notícias Reuters (SHANAHAN, 

2018, p. 9). Mais recentemente, a rede americana de notícia CNN extinguiu a área de comentários 

em seu site, assim como a ESPN, especializada em esportes, a centenária revista The Atlantic e 

mesmo um meio nascido na internet, o MSN, serviço noticioso bancado pela Microsoft, também 

seguiu a conduta. 

 Marie Shanahan afirma que grande parte dos veículos não fecharam todas as portas para a 

participação do público. “Eles confiam agora no Facebook e no Twitter para interações com a 

audiência” (SHANAHAN, 2018. p. 9). No Brasil, a Folha de S.Paulo tomou o rumo contrário. 

Em 8 de fevereiro de 2018, ela decidiu não publicar mais material novo no Facebook. Além da 

conta principal, o jornal tinha outras 31 páginas na rede social, usadas para editorias e também 
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para iniciativas como as versões em inglês e em espanhol do noticiário. No total, os perfis 

somavam 7,15 milhões de seguidores. Ao justificar publicamente a mudança, o veículo culpou a 

decisão do Facebook, que, no início desse mesmo ano, passou priorizar, via algoritmos, a 

distribuição de posts feitos por amigos na conta de um indivíduo. “Isso reforça a tendência do 

usuário a consumir cada vez mais conteúdo com o qual tem afinidade, favorecendo a criação de 

bolhas de opiniões e convicções e a propagação de fake news”, escreveu a Folha (2018b). Em seu 

comunicado, ela afirma que a decisão do Facebook prejudicou a ampla discussão de ideias e 

informações. Com a alteração adotada, diminuiria “a garantia de que o leitor que recebe o link 

com determinada acusação ou ponto de vista terá acesso também a uma posição contraditória a 

essa” (FOLHA, 2018b). 

 Não há no texto do jornal qualquer referência ao ambiente de ódio na internet e, mais 

especificamente, à participação da audiência na conta do veículo no Facebook. Preocupa-se, no 

entanto, em ressaltar que os leitores “poderão continuar compartilhando conteúdo da Folha em 

suas páginas pessoais do Facebook” (FOLHA, 2018b) e que o jornal manterá a atualização diária 

das contas em outras redes sociais, como o Twitter (na qual, à época da mudança, o veículo tinha 

6,2 milhões de seguidores), Instagram (727 mil) e LinkedIn (726 mil) (FOLHA, 2018b). A 

exemplo do Facebook, essas três plataformas permitem que se faça um comentário sem ser 

assinante ou cadastrado do jornal. Quem acessar as contas da Folha logo perceberá que ódio, 

intolerância e agressividade não ficaram sem abrigo. 

 Para Shanahan, cada porta fechada à participação do público agrava uma questão 

preocupante. Ao abandonar as áreas de comentários, os veículos não estariam apenas abrindo 

mão de um relevante papel na formação do discurso público. Estariam também desistindo de um 

instrumento essencial para manter relacionamento diretos e sustentáveis com seus públicos-alvo. 

“Relações [que] são vitais para qualquer futuro que se deseje para o negócio [do jornalismo]” 

(SHANAHAN, 2018, p. 68). 

 A pesquisadora americana adverte contra a solução aparentemente fácil, mas em sua visão 

ineficaz, de largar as áreas de comentários: 
Jornalistas devem aceitar que a incivilidade que marca a desigualdade de participação, 
polarização e distorção da informação on-line é uma condição permanente do discurso 
público. Abandonar fóruns públicos não diminuirá o problema. Deixar de proteger ou 
advogar por jornalistas insultados e assediados, por fontes e outros membros da audiência 
também não o diminuirão (SHANAHAN, 2018, p. 69). 
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CONCLUSÃO 

 

Nem sempre o homem é quem melhor se entende. O despertar 

 para si mesmo geralmente acontece pela ação do outro. 

Tetsuro Watsuji (1962, p. 41) 

 

 A mídia sempre foi zelosa em manter o que Harry Pross classificou na Teoria das Mídias 

como simbologia verticalista (1980). Acima ficam os poderosos, impondo seus valores a quem 

fica embaixo. A hierarquia vertical se sustenta na coerção, notadamente através de símbolos 

compartilhados pelos elementos da relação. Trata-se de estabelecer uma ordem de valores 

ajustada, ainda que nem sempre pacificamente, entre as partes e que será mantida por repetição e 

constante validação de atos, gestos e palavras. Os jornais justificam dessa forma sua relevância 

social, como atores que, ao informar sobre os fatos, colaboram com o debate público e a 

democracia. Para validar tamanha responsabilidade, constroem a imagem da especialização única 

e diferenciadora do ofício (TUCHMAN, 2016). Quem fica fora desse círculo tem duas opções, 

não excludentes. Pode ser fonte de determinada reportagem. E pode ser, como acontece com a 

imensa maioria, leitor, telespectador, ouvinte, parte do público. Em ambos os casos, a imprensa 

toma para si a decisão sobre o que é notícia e em que condições ela será comunicada. 

 Em nossa pesquisa, buscamos entender como o ódio desequilibra essa equação. A partir 

de uma mudança externa, a revolução tecnológica provocada pela internet, mostramos como a 

audiência aproveitou os novos recursos para se fazer ouvir, até mesmo dentro de espaços antes 

exclusivamente administrados pelos veículos de comunicação. O que antes obedecia a uma 

liturgia comandada por profissionais das redações passa agora por uma ruidosa contestação. A 

participação dos leitores ficava esprimida na seção de cartas, instrumento clássico da imprensa 

para abrir espaço à participação alheia – desde que acatadas as diretrizes impostas pelo jornal, 

revista etc. Diversas pesquisas apresentadas demonstraram tanto a eficiência no controle da 

expressão da audiência como o flagrante desprezo dos jornalistas em relação às manifestações 

recebidas.  

 A insatisfação das pessoas aproveitou a fresta aberta nos veículos pela Web 2.0 com a 

promessa do conteúdo produzido pelo público. O convite à participação digital valeu uma entrada 

não mais para sentar na plateia, mas, de alguma forma, subir ao palco do jornalismo. Haters ou 
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não, os leitores se espalharam pelas áreas de comentários que a imprensa colocou logo abaixo das 

reportagens nos sites ou posts em redes sociais. O discurso oficial da imprensa falava e fala em 

estimular a colaboração da sociedade. Os mais céticos veem apenas empresas jornalísticas 

premidas por métricas online de sucesso (e de remuneração) baseadas na popularidade e 

engajamento digital.  

 Como subproduto da abertura desses espaços ao público veio a intolerância e, com esta, 

exacerbou-se a animosidade dos jornalistas contra os leitores – ou pelo menos contra a parte mais 

agressiva e contestadora deles. Procuramos mostrar que, na reação à raiva da audiência, jornais e 

jornalistas acabam estereotipando seus antagonistas. Eles replicam o mesmo modelo defensivo 

“nós contra eles”, base do ódio propagado pelos haters. Nivelam os adversários a uma mesma 

casta, sem distinguir mensagens ou indivíduos. O que as tribos ancestrais dos desertos no Oriente 

Médio descritas pelo filósofo japonês Tetsuro Watsuji faziam há milhares de anos (1962), a tribo 

jornalística (no dizer de Nelson Traquina (2013)) reproduz hoje ao vilanizar e desumanizar o 

“outro”. Ameaçados e frequentemente amendrontados pelo que se vê e se lê, tiramos dos haters 

qualquer evidência de sentimento que não seja irracional. 

 O que os estudos apresentam é bem diferente. Sem defender o discurso vitriólico nem 

justificar ações tão ilegais quanto execráveis, pesquisadores como Karmen Erijavec e Melita 

Kovacic (2012) mostram que os haters que entram nas áreas de comentários de sites de notícias 

não são guiados por um instinto animal, para usar classificação recorrente dos jornalistas. As 

motivações existem e grande parte dos haters luta contra injustiças – sob o seu ponto de vista. 

Assim como, para nós surpreendentemente, há quem xingue o próximo por diversão. Eles 

formam, portanto, grupos diferentes com propósitos diferentes. E influenciam as pessoas de 

formas distintas, como constatam Brossard e Scheufelle (2014), o que novamente vai contra o 

senso comum dos jornalistas que não veem consequência prática em tantos palavrões digitais.  

 Por acharem um recurso inútil contra esse tipo de oponente, os jornalistas abdicam do 

diálogo, o que nem pode ser tão condenado, pois o outro lado não parece propenso a conversar, 

mas abrem mão também, e isso nos parece o maior erro, de entender mais detalhadamente e 

menos emocionalmente o fenômeno do ódio e suas decorrências. No meio da verborragia é 

possível perceber o desafio à autoridade do jornalismo. Há um discurso recorrente que questiona 

as práticas e os valores da mídia. Não procuramos neste trabalho avaliar a fortaleza dos 

argumentos apresentados contra a imprensa. O que nos interessou foi o caminho utilizado e a 
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maneira como os haters o trilharam. Os jornais, de maneira geral, exercem a prerrogativa de 

quem está acima na vertical de valores e impõem (ou tentam impor, como foi visto) filtros para 

diminuir ou cortar completamente a presença desse tipo de comentário. O público, por sua vez, 

faz dois movimentos. Em um deles, ataca a credibilidade, a competência e a legitimidade dos 

veículos como intérpretes da realidade, em uma investida de baixo para cima. Na outra ação, 

conduz uma discussão no mesmo nível hierárquico que Pross provavelmente classificaria de 

horizontal, de leitor para leitor, de leitor individual para leitores em grupo, discutindo temas à 

revelia do jornal no espaço aberto pelo jornal.  

 McCluskey e Hmielowski (2012) defendem que os posts online apresentam uma 

amplitude de opiniões que se aproxima do ideal da esfera pública. Não na concepção original de 

Jürgen Habermas (2014), posteriomente categorizada por Lincoln Dahlberg em atributos como 

crítica ponderada, reflexividade, empatia e equilíbrio (2004). No entanto, a participação, irada ou 

não, e a discussão, entre poucos ou entre muitos, faz das áreas de comentários um espaço público 

de debate para pessoas privadas, a base da esfera habermasiana. Nos fóruns online 

disponibilizados por (mas não apenas) veículos de imprensa, a audiência encontrou oportunidade 

para expressar opiniões, algo que nunca fora ofertado em dimensão e liberdade, por exemplo, 

pelos meios de comunicação de massa.  

 Nesta dissertação, fizemos um exercício empírico que serve de ilustração para as 

discussões apresentadas. Foram recolhidas as manifestações da audiência da Folha de S.Paulo no 

Facebook, plataforma escolhida por oferecer maior liberdade de participação externa, 

diferentemente do site do próprio veículo que restringe os comentários nas matérias a seus 

assinantes. Trata-se do jornal brasileiro de alcance nacional com a maior audiência na maior rede 

social digital. Usamos os posts de um dia que prometia e foi polêmico: 24 de janeiro de 2018, 

quando o Tribunal Regional Federal da 4a Região condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. No total, houve 19 894 comentários.  

 A análise mostrou um efeito aparentemente paradoxal. Lidos um a um, os milhares de 

comentários parecem dar razão aos jornalistas. São tantos impropérios repetidos ad nauseam por 

tantas pessoas diferentes que empurrar tudo para um mesmo fosso de ódio parece fazer sentido. 

Dizer que quem viu um viu todos não representaria exagero. A percepção muda, no entanto, 

quando deslocamos o exame no sentido oposto, começando pelo todo. O que seria um convite 

para a generalização, eis aqui o paradoxo, revelou as particularidades. Usando a metodologia de 
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análise de texto sugerida por Laurence Bardin (1995), combinada com o software Sobek, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, surgiram padrões na massa da intolerância. Os 

termos mais frequentes identificavam os focos de ataque dos haters. As conexões entre esses 

termos nas milhares de frases do corpus resultaram, via Sobek, em grafos apresentados no 

Capítulo 5 e que ajudam a distinguir os principais argumentos pró e contra determinados 

assuntos. 

 No caso da Folha do dia 24 de janeiro de 2018, a exploração dos quase 20 000 

comentários trouxe o que provavelmente nem todos irão concordar com o vaticínio: há algo de 

útil no meio de tanto ódio. Ao longo da dissertação, procuramos mostrar que não se deve 

entender a agressividade humana como um comportamento inaproveitável, ainda que condenável 

em grande parte das ocasiões. A Ciência indica, pela História, Filosofia, Sociologia e Etologia, 

que a ira nos acompanha há tempos por diversas razões. É indubitável que o ódio traz malefícios 

demais. Ninguém aqui pretende defender as grandes iniquidades e também as pequenas 

perversidades que a truculência provoca. À época desta pesquisa, vive-se em um país conflagrado 

onde o enunciado de valores abertamente fascistas ajudou um candidato chegar à Presidência da 

República. O mesmo fanatismo contra minorias espalha-se dos Estados Unidos à Rússia, 

percorrendo uma Europa que até há pouco imaginava-se livre de proselitismo tão radical. As 

redes sociais são acusadas de disseminar fake news, de isolar pessoas em bolhas sectárias, enfim, 

de alastrar o ódio. 

 Mas exatamente por ser o ódio um dado tão eloquente da realidade é que devemos estudá-

lo. E eventualmente tirar um ou outro ensinamento passível de aplicação e melhoria na nossa 

rotina. O exame da conta da Folha no Facebook, por exemplo, mostrou a extensão do antipetismo 

que, meses depois, seria tão influente na eleição presidencial. Também deixa claro que, enquanto 

os profissionais da redação corriam para fazer a mais completa cobertura dos então pré-

candidatos à eleição de outubro, pormenorizando em suas páginas cada movimento de nomes 

reconhecidos pelo establishment político como Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes e o 

próprio réu do dia, Lula, a esfera de comentários do jornal na rede social testificava o apoio 

popular de Jair Bolsonaro, até então tratado como um despropósito eleitoral.  

 A área de comentários não se transformou em uma bola de cristal moderna ou um 

instituto de pesquisa virtual. O que ela nos oferece é mais um instrumento para entender a 

sociedade e seus movimentos. Tantas críticas viscerais alertam sobre a percepção que o público, 
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ou pelo menos parte dele, tem sobre os mais diversos temas, entre eles a mídia, seus profissionais 

e sua atuação. Chamou a atenção no estudo sobre a Folha como os haters se voltam contra o 

próprio veículo e a imprensa, ou “mídia”, termo que ganhou conotação majoritariamente 

pejorativa nos posts. Pode-se argumentar que isso é pouco para quem, em troca, se vê obrigado a 

enfrentar uma enxurrada ininterrupta de ataques online em seu próprio quintal. Seria assim o caso 

de abdicar de qualquer controle ou monitoramento, em decisão tomada por diversos veículos 

mais recentemente. 

 Abandonar os comentários como fez a Folha de S.Paulo com a conta de Facebook, ainda 

que alegue razões diversas para a mudança (FOLHA, 2018b), não parece ser a melhor alternativa. 

Como alerta Marie Shanahan (2018, p. 13), se veículos e jornalistas deixarem de lado a interação 

com a audiência, eliminando espaços onde sua comunidade possa falar, essa mesma audiência 

“irá se organizar por si e encontrar outros canais de feedback online para engajar, se entreter e 

dizer verdades desconfortáveis”. Segundo a pesquisadora, “uma atitude de distanciamento para a 

conversação digital empurra o mercado para longe e diminui ainda mais o papel do jornalismo 

em nossa sociedade democrática hiperconectada” (SHANAHAN, 2018, p. 13). Ela defende que 

uma “prática moderna de jornalismo nos espaços digitais” não se limite ao monitoramento 

passivo ou o oposto, à vigilância extrema. O desafio, que ela mesma concorda que ainda não foi 

vencido, é “encontrar novas formas de fazer as pessoas ouvirem e chegar a um consenso para 

melhorar o cáustico ambiente das áreas de comentários” (SHANAHAN, 2018, p. 115). 

 Talvez a tarefa pareça impossível diante de ódio ao mesmo tempo tão ancestral e tão 

disseminado hoje nas redes sociais. Vale, então, trazer as palavras do filósofo italiano Norberto 

Bobbio em uma de suas últimas obras, Elogio da serenidade e outros escritos morais: 
Apenas posso dizer que os preconceitos nascem na cabeça dos homens. Por isso, é preciso 
combatê-los na cabeça dos homens, isto é, com o desenvolvimento das consciências e, 
portanto, com a educação, mediante a luta incessante contra toda forma de sectarismo. [...] 
Não é uma panaceia, mas creio que a democracia pode servir também para isto: a 
democracia, vale dizer, uma sociedade em que as opiniões são livres e portanto são 
forçadas a se chocar e, ao se chocarem, acabam por se depurar. Para se libertarem dos 
preconceitos, os homens precisam antes de tudo viver numa sociedade livre (BOBBIO, 
2011, p. 117-118). 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Discurso de diplomação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em 10 de dezembro 

de 2018. Reproduzido em Folha de S.Paulo. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/leia-o-discurso-feito-jair-bolsonaro-em-sua-

diplomacao-como-presidente-da-republica.shtml. Acesso em: 8 jan. 2019. 

 

 Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio 

de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, 

 Senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, 

 General Mourão, vice-presidente da República eleito, e senhora Paula Morão, 

 Senador Eunicio Oliveira, presidente do Senado Federal, 

 Deputado Rodrigo Maia, meu companheiro, presidente da Câmara dos Deputados, 

 Senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio 

de quem cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, 

 Senhoras e senhores ministros de Estado, comandantes de Força, almirante de esquadra 

Leal Ferreira, comandante da Marinha; general Villas Bôas, comandante do Exército; tenente-

brigadeiro do ar Nivaldo Rossato, comandante da Aeronáutica, 

 Senhora Raquel Dodge, procuradora-geral da República e Procuradora-Geral eleitoral, 

 Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes de tribunais 

superiores, 

 Senhor Cláudio Lamachia, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 

 Também agradeço à minha esposa, Michelle, meus filhos e minha filha que representam 

toda a família, 

 Senhoras e senhores, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por estar vivo e também 

agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele 

venceremos os obstáculos. 

 Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas 

eleições de outubro do corrente ano. A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos tribunais 

regionais eleitorais, das Forças Armadas e do serviço exterior brasileiro, mesários, voluntários e 
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tantos outros cidadãos que participaram das eleições, expresso meu muito obrigado e o meu 

reconhecimento por esta demonstração de civismo e amor ao Brasil. 

 Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que 

nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do 

reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como 

determina a nossa Constituição. 

 Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro, essa 

vitória não é só minha. 

 O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante minha vida 

pública como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da 

família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Orientei a plataforma da minha 

campanha à Presidência da República pela defesa desses valores. 

 A todos aqueles que me apoiaram e que confiaram em minha capacidade de lutar em 

favor do Brasil, o meu muito obrigado. Agradeço com carinho à minha família, à minha mãe 

Olinda, ainda viva, com 91 anos, minha esposa, Michelle, meus filhos Flávio, Carlos, Eduardo e 

Renan, e à minha querida filha, Laura. 

 Nada disso teria sido possível sem o apoio e o amor incondicional de vocês. 

 Agradeço também a todos que acreditaram e estiveram comigo desde o início da minha 

trajetória, nos momentos felizes, mas sobretudo nos momentos difíceis. Essa vitória é de todos 

nós. 

 Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com o 

seu voto. Aos que não me apoiaram, peço a sua confiança para construirmos juntos um futuro 

melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de 

brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, 

idade ou religião. 

 Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas 

decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, 

justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso 

norte. Esse é o nosso compromisso. 

 Senhoras e senhores, somos uma das maiores democracias do mundo. Cento e vinte 

milhões de brasileiros compareceram às urnas de forma pacífica e ordeira. Respondemos ao 
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dever cívico do voto e com serenidade e responsabilidade. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar 

dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas em várias partes do globo somos um 

exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso 

compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável. 

 Senhoras e senhores, os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. 

A população quer paz e prosperidade sem abdicar dos valores que caracterizam o povo brasileiro. 

Nossa gente é trabalhadora, constituída por homens e mulheres, por mães e pais que criam seus 

filhos com suor e dedicação. Temos todos a esperança de uma vida digna. Gente que não mede 

esforços para obter o sustento de seus familiares. Gente que precisa de um governo que garanta 

condições adequadas para desenvolver seu potencial com liberdade e criatividade. 

 A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas 

que, historicamente, retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, 

não mais as mentiras. Não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a 

interesses alheios. Não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso 

desenvolvimento. 

 Todos nós conhecemos a pauta histórica de reivindicações da população brasileira. 

Segurança pública e combate ao crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao 

esforço individual. 

 Todos sabemos disso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que lhe cabe, o 

dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal nosso dever é transformar esses 

anseios em realidade, nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os 

impostos pagos pelos contribuintes. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem aos 

seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o 

empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. 

 Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, 

trabalharei com afinco para que daqui a quatro anos possamos olhar para trás com orgulho pelo 

caminho trilhado em benefício do nosso amado Brasil. 

 Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma 

realidade distinta das práticas do passado. 

 O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram 

uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente a crença na 
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liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. 

 Diferenças são inerentes a uma sociedade múltipla e complexa como a nossa, mas jamais 

devemos afastar dos ideais que nos unem, o amor à pátria e o compromisso com a construção de 

um presente de paz e de futuro mais próspero. 

 Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que este 

trabalho coletivo que garantiu a legitimidade do processo eleitoral seja um exemplo da união em 

prol do Brasil. Com apoio e engajamento de todos vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. 

 Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa bandeira e pela força do nosso hino porque 

temos a certeza de que esse país tem como destino a prosperidade e a paz.  

 O Brasil deve estar acima de tudo. 

 Que Deus abençoe o nosso país e a todos nós brasileiros, meu muito obrigado a todos. 
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Anexo II 

Circulação paga dos principais jornais brasileiros no primeiro semestre de 2018. Fonte: Instituto 

Verificador de Circulação (IVC). Disponível em: https://www.poder360.com.br/midia/assinatura-

digital-de-jornais-cresce-com-descontos-de-ate-90-em-2018/ Acesso em: 8 jan. 2019 
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Anexo III 

Termos e condições de uso da seção de comentários do site da Folha de S.Paulo 
 
A seção de Comentários do site Folha de S.Paulo tem como objetivo promover o debate acerca 
dos assuntos tratados em cada reportagem. 
Apenas assinantes do jornal Folha de S.Paulo, devidamente cadastrados conforme item 1 abaixo, 
com nome e sobrenome verdadeiros, podem realizar comentários às reportagens através da Seção 
de Comentários. 
O conteúdo de cada comentário é de única e exclusiva responsabilidade civil e penal do assinante 
cadastrado, inclusive nos casos de uso por terceiros que utilizem seu código de assinante. 
A Seção de Comentários destina-se ao debate sobre o conteúdo publicado na Folha de S.Paulo, 
apenas para fins informativos e de entretenimento, excluindo qualquer utilização comercial ou 
publicitária. Os comentários publicados pelos assinantes não constituem opinião da Folha de 
S.Paulo e não são por ela endossados, não constituindo aconselhamento jurídico, financeiro, 
médico ou profissional de qualquer natureza. 
A Folha de S.Paulo não tem obrigação de publicar ou de manter publicados todos os comentários 
escritos pelos internautas. 
A Folha de S.Paulo tem a prerrogativa de, a seu exclusivo critério e independentemente de 
qualquer aviso ou notificação, retirar qualquer postagem do ar, mesmo que a postagem não viole 
as regras estabelecidas nestes Termos de Uso. 
Os presentes Termos e condições de uso são regidos pela legislação da República Federativa do 
Brasil. Seu texto deverá ser interpretado no idioma português e os usuários submetem-se ao Foro 
Central da Comarca da Capital. 
 
Forma de acesso e cadastro ao comentário 
Para que seja permitido o acesso do assinante a Seção de Comentários, objeto do presente termo, 
é necessário ser assinante da Folha de S.Paulo e possuir seu e-mail cadastrado e senha de acesso 
ao site. Caso ainda não tenha realizado seu cadastro, preencha o formulário de Cadastramento 
(//login.folha.com.br/register?service=maguire%2ffront). 
Ao realizar seu cadastramento, o assinante se compromete a observar esses Termos de Uso, a 
utilizar termos aceitáveis socialmente, e a não desrespeitar a lei e a ordem pública. 
O assinante deverá informar seu próprio endereço eletrônico a ser utilizado para sua identificação 
no comentário. A senha poderá ser alterada a qualquer momento para sua identificação e 
permissão de acesso à página de comentários. 
Todas as informações do assinante são protegidas por senha para a sua segurança e privacidade. 
As páginas de internet estão sujeitas a problemas de interrupção, falha técnica ou 
indisponibilidade de funcionamento temporário, não tendo a Folha de S.Paulo qualquer 
responsabilidade sobre tais ocorrências. 
A Folha de S.Paulo registra o IP, data e hora de acesso de todo internauta que se conecta ao 
sistema de comentários. O registro é feito nos termos da Lei 12.965/2014, e os dados poderão ser 
fornecidos a autoridades públicas, na forma da Lei, quando for necessária a identificação do autor 
de um comentário. 
 
Serão vetados comentários que: 
Não tratem do assunto objeto da reportagem em que foi postado; 
Utilizem linguagem chula, grosseira ou ofensiva, palavras cortadas por caracteres ou escritos em 
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outra língua que não o português e totalmente em maiúscula; 
Divulguem links e contas de redes sociais; 
Divulguem Banners publicitários; 
Ofereçam qualquer tipo de produto para venda, procurar anunciantes e patrocinadores; 
Veiculem material pornográfico, persecutório, ameaçador, racista ou discriminatório com relação 
a raça, religião ou nacionalidade; 
Veiculem informação sobre atividades ilegais e incitação ao crime; 
Veiculem afirmações ou material calunioso, injurioso ou difamatório; 
Veiculem propaganda política para candidatos, partidos ou coligações, bem como propaganda a 
respeito de seus órgãos ou representantes; 
Contenham páginas e arquivos criptografados ou protegidos por senhas; 
Veiculem programas e arquivos que contenham vírus ou qualquer outro código que ponha em 
risco arquivos; 
Veiculem informação relativa a pirataria de software; 
Utilizem-se do serviço, desvirtuando sua finalidade, com o intuito de cometer qualquer atividade 
ilícita; 
Veiculem informações sobre atividades de concursos, pirâmides, correntes, lixo eletrônico, spam 
ou quaisquer mensagens periódicas ou não solicitadas (comerciais ou não) ou abusivas; 
Veiculem conteúdo ou material protegido por direitos autorais, sem autorização do autor ou de 
seu representante. 
Veiculem fotos ou vídeos sem autorização dos fotografados. 
 
Responsabilidades e Não-Licença 
Os textos, fotografia, imagens, logomarcas e sons presentes nas páginas da Folha de S.Paulo se 
encontram protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, sendo 
vedada sua reprodução total ou parcial para finalidades comerciais, publicitárias ou qualquer 
outra, sem prévia e expressa autorização da 
Folha de S.Paulo. Em hipótese alguma o assinante adquirirá quaisquer direitos sobre os mesmos. 
No caso de utilização indevida das informações constantes nas páginas da Folha de S.Paulo ou 
dos comentários, o assinante assumirá todas as responsabilidades de caráter civil e/ou criminal. 
Se for descumprida quaisquer das regras expostas neste Termo de Uso ou for verificado o 
exercício de qualquer conduta ilegal, o comentário será excluído da Folha de S.Paulo. 
A infração às regras deste Termo de Uso pode ensejar, a critério exclusivo da Folha de S.Paulo, a 
moderação permanente dos comentários do assinante e/ou à exclusão do usuário após 
comunicação prévia. 
A qualquer tempo e de maneira unilateral, a Folha de S.Paulo poderá cancelar o Seção de 
Comentários sem necessidade de nenhum aviso prévio aos assinantes e/ou a terceiros. 
 

 


