OS ECOS
DO ÓDIO

Não há dúvida de que esse sentimento sempre existiu, e existirá. Contudo, com o surgimento
da internet, sua propagação se agigantou de uma forma e numa velocidade jamais vistas
NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ — e
com certeza não será a última. E é exa
tamente isso que incomoda, perturba,
envergonha. Só na segunda semana
deste início de ano vieram à tona os re
gistros das queixas feitas por três artis
tas brasileiros na Delegacia de Re
pressão aos Crimes de Informática
(DCRI), no Rio, em decorrência dos
ataques que sofreram nas redes so
ciais: a funkeira Tati Quebra Barraco,
a atriz Patricia Pillar e o ator Leonardo
Vieira. No cerne dos impropérios des
feridos contra eles estão alguns dos
motores do acesso de intolerância que
tomou conta da internet: racismo,
ideologia política e homofobia. Tati foi
à delegacia carioca na terça-feira 10 de
janeiro para denunciar racismo e dis
curso de ódio pelas ofensas que lhe fo
ram dirigidas após a morte do filho
Yuri Lourenço da Silva, de 19 anos, em
dezembro. O jovem morreu durante

uma operação policial. Já Patricia
Pillar está movendo um processo —
que veio à tona também no dia 10 —
contra internautas que a ofenderam
por defender a ex-presidente Dilma.
Com Leonardo Vieira ocorreu o se
guinte: assim que o site Ego colocou no
ar, em 30 de dezembro, fotos suas bei
jando outro homem numa festa, uma
onda de ataques homofóbicos contra
ele invadiu as redes sociais. Na segun
da-feira 9, Vieira foi à polícia.
Pode-se argumentar que a explo
são de ódio na web nada tem de espe
cial: o sentimento, em si, sempre exis
tiu, e existirá. De fato, parece haver
algo de constitutivo, de essencial, no
ódio. O filósofo Empédocles de Agri
gento (c. 490-430 a.C.) acreditava que
tudo no universo podia ser considera
do como resultado de um movimento
alternado de quatro princípios — fogo,
água, terra e ar —, “ora misturados

pelo Amor, ora separados pelo Ódio”,
conforme explica Aristóteles (384322 a.C.) ao tratar das ideias do de
mocrata siciliano. Segundo Friedrich
Nietzsche (1844-1900), Empédocles
estava convencido de que a finalidade
de sua própria existência era “sanar
os males causados pelo ódio”, o que
seria possível fundando “o reino ex
clusivo do amor fraternal”.
A questão é que na internet “o indi
víduo passa a não se importar mais
com a existência do outro”, diz Dulce
Critelli, professora titular do departa
mento de filosofia da PUC-SP. E esse
desprezo só se agiganta, em proporção
e velocidade jamais vistas. Na reporta
gem a seguir, VEJA se debruça sobre
esses tempos de aversão ao que não é
espelho e irrefreável extremismo ca
racterizados pela barbárie do ódio vir
tual — que de virtual só tem mesmo o
universo no qual se propaga.
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LINCHADORES ON-LINE
Os haters, como são chamados em inglês os promotores da intolerância virtual,
ameaçam tragar a internet. A saída: vigiá-los, puni-los e, por meio de processos
na Justiça, tirá-los de circulação
JENNIFER ANN THOMAS

JOÃO PAULO
GONÇALVES,

DIEGO NOVAK,

“Assumo que sinto
satisfação quando um
comentário maldoso
meu sobre alguém
repercute na internet.
Sou vidrado nisso”

“Não sei lidar com
opiniões diferentes da
minha. De repente,
encontrei-me num círculo
vicioso. No Facebook,
brigava com os outros e
os bloqueava, quando
não era eu o bloqueado”

32 anos,
chef de cozinha

UMA HISTÓRIA DE
ÓDIO: no Facebook, ele
chegou a se passar por
mulher para seduzir um
homem casado. E fingiu
ser outra pessoa para
flertar com a mulher desse
mesmo homem. Depois,
revelou a traição virtual
para ambas as vítimas

34 anos,
psicólogo

UMA HISTÓRIA DE
ÓDIO: além de diariamente
provocar usuários de redes
sociais, que conhece ou
não, criou perfis falsos
com o intuito de flertar
com mulheres cujas fotos
julgava atraentes
(ele se acha feio)

OS DOIS HOMENS de rosto tingido de
vermelho que abrem esta reportagem po
deriam se passar por personagens de fic
ção — mas não são. O psicólogo Diego No
vak e o chef de cozinha João Paulo Gonçal
ves atravessaram uma temporada de recu
peração numa clínica de tratamento para
dependentes químicos no interior de São
Paulo. No caso de ambos, a dependência
era da internet, tratada como vício. Pior do
que isso: Novak e Gonçalves se acostuma
ram a tirar prazer da prática de desferir co
mentários agressivos e provocações a par
tir de perfis on-line, com o próprio nome
ou apelido. Nas redes sociais, viraram si
nônimo de bestialidade. Na expressão em
inglês, adotada universalmente, eles são
definidos como haters. Em português, os
que odeiam — tudo e todos. Denunciados
por uns, aconselhados por outros, tiveram
a inteligência de pedir ajuda de psicólogos
para escapar da condição estúpida na qual
viviam, debruçados em computadores e
smartphones, com dedos nervosos a esgri
mir bobagens raivosas.
A ficção tenta acompanhar a realidade
que Diego Novak e João Paulo Gonçalves
representam e alimentam. Os episódios da
aclamada série de contos futuristas Black
Mirror, por exemplo, em exibição pela
Netflix, mostram como as novas tecnolo
gias de comunicação podem transformar
— e demolir — as regras do bom relacio
namento em sociedade. Em “Odiados pela
nação”, o derradeiro capítulo da mais re
cente temporada, uma equipe de investi
gadores de Londres trabalha para desven
dar o mistério por trás de assassinatos
causados por drones em forma de abelhas
— criados para substituir os insetos à beira
da extinção em consequência do aqueci
mento global. Ao longo da trama, desco
bre-se que os alvos eram escolhidos por
meio da marcação #DeathTo (“morte pa
ra”, em inglês). Como numa eleição infor
APONTE A CÂMERA PARA
ESTAS PÁGINAS E OUÇA
O TEXTO DESTA REPORTAGEM
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LEONARDO
VIEIRA,
48 anos,
ator

“Nunca escondi que
sou gay. Agora,
virou hábito expor
alguém pelo simples
prazer de ‘ver o
circo pegar fogo’.
Esses ataques têm
de ser punidos —
podem motivar
ações violentas no
mundo real”
UMA HISTÓRIA
DE ÓDIO: no último
réveillon, fotos do ator
beijando outro homem
foram publicadas em
um site de notícias.
O fotógrafo realizou o
registro quando Vieira
estava em uma festa
com amigos.
Imediatamente, o ator
se tornou alvo de
ataques homofóbicos.
Dias depois, registrou
a ocorrência em
uma delegacia

mal, o nome mais associado à hashtag era
morto. A primeira vítima foi uma jornalista
que publicou um artigo polêmico; a segun
da, um rapper que criticou uma criança na
televisão. No fim da história (alerta: spoiler
na frase seguinte), os policiais descobrem
que o objetivo real do assassino em série
era alcançar todas as pessoas que haviam
disseminado a etiqueta agressiva e, junto
com ela, o sentimento de ódio. O que Black
Mirror amplia, extraído do mundo real que
nos cerca, lembra os “dois minutos de ódio”
do clássico 1984, romance do britânico
George Orwell (1903-1950). Num ritual
diário, habitantes dessa realidade distópica
são estimulados a xingar, vilipendiar e
odiar a imagem, projetada em telas, de
Emmanuel Goldstein, o líder exilado da
oposição ao governo totalitário do Grande
Irmão. Na era da internet, somos todos po
tenciais Emmanuel Goldstein — e o ódio
pode durar bem mais do que dois minutos.
Há tanta raiva on-line que não seria
exagerado dizer que esse comportamento
brutal ameaça sufocar a ágora democráti
ca que foi erguida com a web e a populari
zação dos navegadores, nos anos 90. Soa
preciso o que disse Umberto Eco (19322016), para quem as redes sociais hoje dão
direito de palavra a uma “legião de imbe
cis” que antes falavam apenas “em um bar
e depois de uma taça de vinho, sem preju
dicar a coletividade”. Não faltam indica
ções de que o ódio está disseminado no
ambiente digital — qualquer um que tenha
perfil no Facebook (no mundo já são mais
de 1,8 bilhão) já notou isso. Nos Estados
Unidos, revela um recente levantamento,
sete em cada dez adultos relataram ter tes
temunhado agressões virtuais. Entre ado
lescentes americanos, nove em dez decla
raram ter experimentado cyberbullying;
34% deles diziam ter sido vítimas diretas
do ódio, enquanto 15% (um índice possi
velmente subestimado) admitiram ter agi
do como haters em algum momento.
No Brasil, uma pesquisa promovida pela
agência de publicidade nova/sb, o dossiê
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Soa preciso
o que disse
Umberto Eco
(1932-2016),
para quem as
redes sociais
dão direito de
palavra a
“uma legião de
imbecis” que
antes falavam
apenas “em um
bar e depois de
uma taça
de vinho”

ASSISTA AO
DEPOIMENTO DE UM
HATER QUE ASSUME
TER ESPALHADO
DISCÓRDIA
NAS REDES

“Intolerâncias visíveis e invisíveis no mun
do digital”, analisou entre abril e junho de
2016 quase 400 000 menções relacionadas
a algum tipo de preconceito no Facebook,
Twitter e Instagram. No ranking da intole
rância, a liderança ficou com o racismo
(97,6% das citações eram negativas); em se
guida, muito de perto, a ideologia política (97,4%). Na sequência, classe social
(94,8%), aparência física (94,2%) e homo
fobia (93,9%). Os brasileiros acompanham
os movimentos globais. Entre 2006 e 2015,
a SaferNet, uma ONG dedicada à defesa
dos direitos humanos na internet, recebeu
quase 4 milhões de denúncias anônimas
envolvendo mais de 600 000 páginas ele
trônicas, de 97 países — desse total, pouco
mais de 200 000 foram excluídas.
Se o ódio faz parte do cardápio de senti
mentos humanos, o que há de novo, agora,
na caixa de ressonância que é a internet? É
errado dizer que há mais ódio do que nun
ca, mesmo porque seria impossível medi-
lo. Uma hipótese é que a humanidade atin
giu um ponto da civilização que permite —
aí, sim, de modo inédito — a livre expres
são do ódio. Nunca nos comunicamos com
tanta facilidade e, no entanto, parece nun
ca ter havido tanto sofrimento nessa co
municação. “Pessoas mal-intencionadas
sempre existiram, a diferença com a inter
net é que a maldade é amplificada pela
abrangência da rede e pelo escudo do ano
nimato”, disse a VEJA a advogada ameri
cana Andrea Weckerle, fundadora da or
ganização Civilination, dedicada a comba
ter as agressões on-line. “Há os haters que
usam nomes reais, e provavelmente são
odiosos no cotidiano, mas a possibilidade
de ter um perfil falso encoraja quem não
diria absurdos a fazê-lo. E cria-se o efeito
manada.” Anonimato é um golpe baixo.
De acordo com um estudo da consultoria
inglesa YouGov, 77% dos usuários de redes
sociais acreditam que o anonimato instiga
a agressividade on-line.
As empresas donas das redes sociais, a
exemplo do Facebook, do Twitter e do
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Google (proprietário do YouTube), adota
ram medidas contra a prática. Passaram a
banir usuários e refinar algoritmos com o
objetivo de detectar comportamentos hos
tis e exigir (mesmo que com pouca eficá
cia) o compartilhamento de dados reais
dos usuários. Até agora, tem sido uma luta
inglória. O psicólogo americano John Su
ler, da Universidade Rider, nos Estados
Unidos, cunhou o termo “desinibição on-
line”. Para ele, a invisibilidade atrás de
uma tela tem a força de mudar posturas —
para o bem, sim, multiplicando generosi
dade e benemerência, mas, sobretudo, pa
ra o mal. Na cacofonia da internet, em que
todo mundo fala ao mesmo tempo, faz-se
ouvir quem grita mais alto — nesse caso,
protegidos pelo anonimato, os “odiado
res” fazem a festa.
Felizmente, aos poucos a vida dos va
lentões do computador tende a ficar com
plicada. O contra-ataque é complexo e de
pende de uma infinidade de variáveis.
Mas a Justiça começa a falar alto também
— embora engatinhe, dada a novidade de
um tema recentíssimo, que ainda pede ju
risprudência. Uma lei de 2012, apelidada
de Carolina Dieckmann, pune quem inva
de computadores e smartphones atrás de
nudes alheios. Ela leva o nome da atriz,
que, naquele ano, teve 36 fotos íntimas es
palhadas pela rede. Na esteira da lei Caro
lina, com o Marco Civil de 2014, foi possí
vel tipificar outros crimes cibernéticos re
lacionados ao comportamento dos haters.
Agora, as pessoas que se sentirem ofendi
das por um deles pode registrar queixa
(em, no máximo, cinco meses depois da
agressão) e ter direito a indenizações que,
nos casos de injúria e difamação, variam
de 5 000 reais a 200 000 reais. “Quando a
internet surgiu, as pessoas ainda recea
vam ser agressivas em público”, diz o ad
vogado e professor de direito digital do
Insper, de São Paulo, Renato Opice Blum.
“Atualmente, as decisões judiciais já le
vam em conta não só o autor de um crime
como também quem o compartilhou”.
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O psicólogo
americano John
Suler cunhou
o termo
“desinibição
on-line”.
A invisibilidade
atrás de uma tela
tem a força de
mudar posturas
— para o bem,
multiplicando
generosidade,
mas também
para o mal

O combate é árduo. Embora seja razoa
velmente fácil tirar do ar imagens de nu
dez, por meio de notificação extrajudicial,
ataques como os de racismo e homofobia
pressupõem um processo devidamente
instaurado no Poder Judiciário. O proble
ma: os estragos são muito mais velozes do
que a tramitação de processos. “Temos aí
um retrocesso”, diz o advogado Anderson
Schreiber. “As notificações são sempre
mais ágeis, e as empresas gestoras das re
des teriam de se mexer, tirando os impro
périos do ar com celeridade. Hoje, elas se
escondem numa suposta defesa de liber
dade de expressão dos usuários.” Não há
notícia de um cidadão preso por dissemi
nar o ódio na internet.
A funkeira Tati Quebra Barraco e os
atores Leonardo Vieira e Patricia Pillar,
que há três semanas foram à Justiça pedir
punição para quem os agrediu com co
mentários racistas, ataques homofóbicos e
de intolerância por diferenças políticas,
precisarão de muito tempo para vencer
nos tribunais. A boa-nova é que a possibi
lidade de condenação, embora remota, ti
ra do crime sua virtualidade — ele passa a
ser concretíssimo. A internet é como oxi
gênio, está em todo lugar. Nesse sentido,
falar em ódio na rede é como falar apenas
em ódio, ponto.
As novíssimas gerações nasceram nesse
ambiente e nunca conheceram outro modo
de viver. Há pouco mais de dois anos,
quando tinha 15 anos, a estudante L.P. pro
tagonizou um caso delicado. Ela foi mento
ra de um grupo de cinco meninas que, in
tencionalmente, cometeu cyberbullying
contra uma colega de turma, no Colégio
Objetivo de São Bernardo do Campo, em
São Paulo. As agressões criticavam o cabe
lo, a roupa e mesmo o caderno escolhido
pela vítima, tudo com o objetivo de humi
lhá-la. “Os posts mais pesados com esse
teor repercutiam no Facebook, no perfil de
outros alunos. Fazíamos o que fazíamos só
para chamar atenção”, disse a VEJA. A his
tória repercutiu junto a professores e pais
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PRETA GIL,
42 anos,
cantora

“Nunca tive
problemas em lidar
com a opinião alheia.
Incomoda-me é
quando se valem de
identidades falsas
para jogar pedra na
janela dos outros. É
nítido que se trata de
uma doença social”
UMA HISTÓRIA
DE ÓDIO: em julho de
2016, o Facebook dela
foi invadido por
pessoas que usaram a
página, com 5 milhões
de fãs, para publicar
comentários racistas.
Uma investigação
policial identificou
130 agressores
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SOPHIA
ABRAHÃO,
25 anos,
cantora e atriz

“Ler alguém falando
mal de você, do seu
trabalho e da sua
personalidade é
desagradável, claro.
Já revidei e me
arrependo. Não se
rebate ódio
com ódio”
UMA HISTÓRIA DE
ÓDIO: a mais recente
se deu em abril do ano
passado. Depois que
Sophia postou uma
foto com o cabelo
cortado bem curto,
usuários reagiram
com mensagens
homofóbicas,
tratando-a como
lésbica. Ela não é
homossexual, mas se
sentiu ofendida pelo
tom dos ataques

de alunos e L.P. recorreu a uma psicóloga.
Depois do acompanhamento clínico, per
cebeu o erro e se constrangeu — a ponto de
mudar de colégio para dar fim ao proble
ma. “De início, ela enxergava a situação co
mo normal, apenas uma provocação ino
cente”, diz a terapeuta Rachel Fischetti, que
atende L.P. “Quando compreendeu que se
tratava de uma agressão, optou por mudar
seu comportamento e, hoje, prefere nem ter
perfil em redes sociais, para se distanciar
desse cotidiano hostil.”
Relatos como esse começaram a desper
tar a sociedade para o problema. Em 2010,
o universitário americano Tyler Clementi,
de 18 anos, cometeu suicídio após desco
brir que seu colega de quarto na faculdade
havia transmitido, ao vivo, um encontro se
xual que ele teve com outro garoto. A onda
de reações homofóbicas no Twitter levou
Clementi à depressão e, em seguida, à mor
te. Em resposta ao ocorrido, criaram-se leis
federais nos Estados Unidos para tornar
obrigatórias aulas contra o cyberbullying
nas escolas. No Canadá, em 2012, Amanda
Todd, de 15 anos, também pôs fim à vida
depois de um hater ter vazado fotos dela
nua. A carta de despedida de Amanda foi
lida, por ela mesma, em um vídeo no You
Tube, visto 200 milhões de vezes. A trági
ca história motivou alterações na legislação
canadense que tornaram ilegal, desde
2015, o compartilhamento de imagens ínti
mas de outra pessoa pela web.
Segundo um estudo publicado em 2014
por pesquisadores de três universidades
canadenses, os haters agem como agem
por apresentar sinais (mesmo sutis) de psi
copatia, maquiavelismo e sadismo. De
acordo com a pesquisa, 5,6% de todos os
usuários da internet se encaixam entre os
odiadores. Parece pouco? Na rede, isso re
presenta um exército de quase 200 mi
lhões de pessoas. A consultoria inglesa
YouGov aposta que a situação pode ser
ainda mais grave. Se forem considerados
os haters menos violentos — aqueles que
espalham fofocas, xingam opositores polí
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No ranking da
intolerância nas
redes, a liderança
ficou com o
racismo (97,6%
das citações
eram negativas).
Em seguida, vêm
ideologia política
(97,4%), classe
social (94,8%),
aparência física
(94,2%) e
homofobia
(93,9%)

EM VÍDEO,
FAMOSOS NARRAM
COMENTÁRIOS
ODIOSOS QUE
RECEBERAM

ticos, mas não chegam ao extremo de cla
mar pela morte de alguém —, a porcenta
gem poderia chegar a 28% de todos os co
nectados. Lá nos primórdios da internet, a
web apostava na bondade do homem para
sua expansão. Deu ruim, como dizem os
jovens. “No mundo eletrônico, muitas
pessoas começaram a se sentir livres para
espalhar veneno”, resume a advogada
americana Andrea Weckerle. Cabe apli
car ao que vemos na internet o raciocínio
do filósofo dinamarquês Søren Kierke
gaard (1813-1855), que em 1847 escreveu,
num tempo em que ainda nos correspon
díamos por cartas: “Existe uma forma de
inveja que tenho visto com frequência, na
qual um indivíduo tenta obter algo por
provocação. Se, por exemplo, entro em
um local com muitas pessoas, acontece
que um ou outro começa a rir de mim.
Provavelmente, eles pensam que são fer
ramentas da opinião pública”. Em seu co
mentário, Kierkegaard lembra que o com
portamento hater sempre existiu — ape
nas ganhou força inédita com o poder de
comunicação, sem edição, das redes so
ciais. O que motiva os praticantes do ódio
é justamente o prazer de observar a reper
cussão de seus comentários e a sensação
de que, por meio deles, formam opinião —
seja num círculo restrito de amigos, como
os que riam de Kierkegaard, seja numa re
de social como o Facebook.
A respeito dos haters convém sugerir o
que recomendam os zoológicos em rela
ção aos animais: não os alimente. Despre
zá-los é muitas vezes o melhor caminho,
embora seja conveniente revelar as histó
rias de agressões, à guisa de denúncia, co
mo fazem as pessoas ouvidas ao longo
desta reportagem. O ódio muitas vezes
nasce antes de ser propalado on-line —
como no caso das paixões polares desper
tadas pela guerra política que tomou con
ta do Brasil nos últimos anos. Noutras ve
zes, ele pode ir do circuito on-line para as
ruas. Mais comumente, um modo alimen
ta o outro, em um implacável círculo vi
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cioso. Eduardo Cunha foi filmado sendo
agredido no aeroporto e o flagra, imedia
tamente, foi postado no YouTube para se
tornar viral na internet. A gravação da
agressão de um grupo de bêbados contra
Chico Buarque, no Rio, ao sair de um res
taurante, deu-se com a mesma intenção, a
da publicação no site de vídeos. Cunha
conspirou para o impeachment de Dilma,
Chico a defendeu. A cercá-los, de um la
do, a política e, de outro, o ódio. Nos Esta
dos Unidos também houve refregas des
proporcionais entre os rivais democratas
e republicanos. Em um comício do agora
presidente Donald Trump, a estudante
Lauren Batchelder, de 18 anos, levantouse para dizer que não acreditava que o po
lítico seria “um amigo das mulheres”. No
Twitter, Trump respondeu que ela era
“uma jovem arrogante” e que teria sido
“infiltrada” no evento pela campanha de
seus oponentes. A partir disso, haters
apoiadores de Trump começaram a perse
gui-la nas redes sociais, bombardeando-a
com agressões verbais e ameaças de sopa
pos. Já em outro episódio, dias antes da
eleição presidencial, os fãs da maldade
on-line inventaram a história de que o do
no de uma pizzaria de Washington seria o
coordenador de uma quadrilha de pedófi
los que incluiria Hillary Clinton, a opo
nente de Trump na disputa. Muitos usuá
rios de redes sociais acreditaram na histó
ria, e juraram de morte o empresário —
um deles foi armado até o estabelecimen
to para ameaçá-lo (acabou preso).
A mentira, como se percebeu na elei
ção americana, é a antessala do ódio —
uma não vive sem o outro, embora seja
bom perceber as diferenças. É possível
apenas mentir sem exalar raiva (alô, pósverdade!), e, no entanto, a lorota tem po
der destrutivo de potência semelhante.
Uma pesquisa de 2016 da Universidade
de Warwick, na Inglaterra, estudou como
330 rumores tomaram corpo no Twitter.
Entre os resultados, o levantamento mos
trou que somente depois de catorze horas
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Uma pesquisa
feita a partir de
publicações no
Twitter mostrou
que somente
depois de
catorze horas
as notícias falsas
começam a ser
desmentidas.
Pior: 82% dos
adolescentes não
sabem distinguir
uma lorota do
que é real

as notícias falsas começaram a ser des
mentidas, embora nenhum desmentido
tenha o alcance das certezas absolutas
iniciais. Além disso, 82% dos adolescen
tes não sabem distinguir uma notícia fal
sa de uma real, de acordo com um estudo
da Universidade Stanford.
No avesso da gênese democrática da
web, a mentira e seu sucedâneo mais pe
rigoso, o ódio, são discricionários. Co
zinham desigualdade a fogo intenso.
“Quando se perde o controle de situações
de ódio on-line, uma pessoa pública cos
tuma ter dinheiro e poder suficientes pa
ra contar com o auxílio de profissionais
para lidar com a crise. Entretanto, para
um sujeito comum, sem esses recursos, os
comentários maldosos podem ter efeito
irreversível na vida”, diz o escritor gaú
cho Michel Laub. Em seu mais recente ro
mance, O Tribunal da Quinta-Feira, lan
çado em novembro, ele explorou como o
vazamento de e-mails trocados entre dois
amigos, um deles homossexual e HIV po
sitivo, daria início a um linchamento vir
tual nas redes sociais. Narrou ele no
l ivro, num resumo perfeito de como
atuam, e quão destrutivos são, os vilões
deste novo mundo conectado: “Os boçais
homofóbicos já haviam se manifestado. A
secretária e o auxiliar administrativo já
tinham dado sua opinião. A esquadra fe
minista já tinha entrado no debate. De
certo modo eu (o protagonista da obra)
até esperava os comentários desejando
que eu fosse castrado, estuprado e mor
to”. Nas palavras do filósofo de origem
polonesa Zygmunt Bauman, morto há um
mês, as redes sociais permitem às pessoas
se fecharem em “zonas de conforto, onde
o único som que escutam é o eco da pró
pria voz, onde a única coisa que veem é o
reflexo da própria cara”. Bauman lembra
ainda que a internet oferece serviços
“muito prazerosos, mas que são uma ar
madilha”. A principal delas: o ódio. En
curralá-lo será a saída para tornar mais
respirável o ar nas redes. ƒ
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LUCAS
FEUERSCHÜTTE,
O LUBA,
26 anos,
youtuber

“Em 2014, falei sobre ser
gay em um post no
YouTube. Foi quando
começaram a destilar o
veneno contra mim. É fácil
destratar o outro quando
se está escondido atrás
de uma tela”
UMA HISTÓRIA DE ÓDIO:
no vídeo de 2014, intitulado
“Meu filho é gay, e agora?”,
contaram-se mais de 2 000
reações negativas de
usuários. Boa parte dos
ataques misturava raiva
gratuita com português
ruim: “Esses gays vão tudo
pro inferno”

