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“Falar sobre O LIBERAL para mim é muito gratiﬁcante, pois foi o jornal que me acolheu desde o início da
minha carreira até minha passagem no programa The Voice Brasil e me dá o auxílio e o suporte sempre.
Um jornal extremamente competente e que leva notícia e entretenimento de qualidade ao leitor. Sou
extremamente grato ao jornal O LIBERAL, onde ﬁz muitos amigos também. Eu desejo muitos e muitos
anos a esse jornal que já faz parte não só do meu dia a dia como do de todos os paraenses”
Afonso Cappelo, músico

“Cultura do ódio”: a violência na internet
Preconceito contra
as minorias étnicas,
sociais, religiosas e
culturais só cresce,
no mundo virtual

AKIRA ONUMA - O LIBERAL

INTOLERÂNCIA
Sobram ataques
pessoais e atitudes
abusivas nas
redes sociais
VANESSA VAN ROOIJEN
Especial para O LIBERAL

T

odos podem discutir e
expor opiniões nas redes
sociais. A possibilidade de
interação que a internet oferece, gera resultados além dos
benefícios para a sociedade.
Política, economia, educação e
esportes são alguns dos principais assuntos debatidos na
internet, podendo os depoimentos serem positivos ou
negativos. É aí que a internet
vira espaço para a “cultura do
ódio” e manifestação da violência online.
Segundo o professor universitário e antropólogo Enderson Oliveira, o sentimento
humano é o principal fator
para o surgimento desse conceito. “É necessário observar
que estamos falando de um
sentimento humano, que pode
possuir ou não algum motivo
ou explicação. Sim, em maior
ou menor medida, sentimos
ódio por algo ou alguém e ter
em mente esta constatação talvez explique a criação da denominação deste ‘tipo de cultura’,
que trata de nossa relação com
o outro”, explica.
A “cultura do ódio” está
diretamente ligada à produção de conteúdo na web. De
acordo com o pesquisador,
trata-se de perceber o outro
e os argumentos, principalmente os contrários aos seus

Professor e antropólogo Enderson Oliveira: “dificuldade em lidar com o outro”

próprios. “À espreita nas redes
sociais, do alto de suas certezas e crenças, as pessoas se
sentem mais à vontade para
disseminar e fortalecer seus
ódios, preconceitos e discriminações, não conseguindo
dialogar com tanta paciência
e exagerando nas reações via
internet”, acrescenta. As principais características e manifestações da “cultura do ódio”
são, segundo o especialista, as
polarizações, ou seja, gosta-se
de um partido ou outro; é-se a
favor de alguma lei ou contra;
está-se de um lado ou de outro.
Enderson Oliveira afirma que

as relações sociais são amplas
e complexas e não podem ser
reduzidas à necessidade de
inserção em determinados
grupos.
Outro ponto que contribui para o desenvolvimento
e prática da “cultura do ódio”
são os cenários atuais vividos
pela sociedade, como os cenários econômicos e políticos no
Brasil, por exemplo. Segundo
o antropólogo, a instabilidade econômica se tornou uma
turbulência psicossocial que
ganhou contornos mais fortes
na disputa pelas eleições em
2014. “É interessante obser-

var que a polarização política
termina tomando outros significados e fortalecendo interpretações confusas e curiosas.
Um exemplo disso: os ‘mortadelas’ e ‘coxinhas’ como são
chamados os apoiadores da
‘esquerda’ e ‘centro-direita’,
respectivamente”. Ele explica
que essas características se
interseccionam e as lógicas se
misturam, mostrando assim
que as polarizações seguem
como grandes erros.
De acordo com o antropólogo, a “cultura do ódio” pode
provocar efeitos na sociedade,
de curto, médio e longo prazos.

“Há alguns efeitos práticos e
ligados à saúde: desde a ansiedade por conta do nervosismo
e preocupação ao se responder a outros comentários nas
redes sociais e passar um bom
tempo discutindo na web, até
a depressão como resultado
(até mesmo químico) do fim
de discussões, percepções de
equívocos, ‘linchamentos’ nas
redes ou algo do tipo”, explica.
A linguagem e os sentimentos
também passam por modificações ao longo dos acontecimentos.
Segundo a cientista social
Rachel Abreu, a “cultura do
ódio” cerceia a liberdade de
expressão e o direito de manifestar livremente opiniões e
ideias. “É necessário que essa
cultura seja combatida, para
que não tenhamos como consequência para a sociedade,
manifestações cada vez mais
preconceituosas contra minorias étnicas, sociais, religiosas
e culturais”, afirma. Ela explica
que a diversidade é o grande
alvo da “cultura do ódio” e que
a intolerância às diferenças é
constantemente disseminada
como uma relação de poder
sobre orientação sexual, segmentos religiosos, racismo,
identidade de gênero, posicionamentos políticos e outros.
A especialista explica que
a sociedade confunde liberdade de expressão com intolerância, pública e privada. “Os
discursos de ódio são mais

frequentes a cada dia. Cada
um tem direito às escolhas e
a posicionamentos diversos
que devem ser respeitados em
sua alteridade, mas com cuidado, pois a partir do momento
que se agride um indivíduo,
espalhando ódio ou incutindo
a violência, põe-se em risco a
vida de tantas outras pessoas”,
orienta.

“RANÇO”
Hoje um dos termos que está “na moda” é “ranço”, muito
comum nas redes sociais para
referir algo ou alguém de que a
pessoa não goste. As hashtags
também são muito utilizadas
para formação de bordões e
discursos na rede. “A população, de forma espontânea, recria ou retoma alguns termos
para poder demonstrar seus
ódios ou opiniões apressadas,
que, muitas vezes, são sinônimos, de forma menos agressiva. Isso cabe também como
resposta. Até mesmo a utilização de termos que viraram modismos nos vocabulários dos
mais jovens, como ‘embuste’,
mascara um sentimento bem
pior e também, por vezes, vazio”, diz Enderson.
O pesquisador explica que
as pessoas culpam os outros
por algo de ruim no mundo ou
nas próprias vidas, como as
esferas amorosa, econômica
e familiar, por exemplo. “Não
estaremos preparados para
emitir opiniões sem cair nas
revoltas vazias e no fortalecimento dessa cadeia da cultura
de ódio, que nada mais é que a
síntese de nossa dificuldade de
lidar com o outro atualmente”,
conclui.

O JORNAL
por etapas

Produção
A primeira etapa diário do jornalismo de O LIBERAL começa com a produção na redação. Todos os dias, a cheﬁa
de produção e a equipe de reportagem garimpam os
acontecimentos mais importantes que irão virar notícia.
O noticiário pode ser composto de informações elencadas ou sugeridas pela equipe de jornalismo, por leitores
ou por assessorias de imprensa. A produção conﬁrma
informações, agenda entrevistas e designa as equipes
que irão apurar os fatos.

A evolução
Tecnológica

A diferença nas máquinas de
impressão utilizadas por O LIBERAL é perceptível na qualidade gráﬁca
do jornal e na rapidez da produção. A antiga
máquina Uniman era eletromecânica, necessitando de muitos trabalhadores para fazê-la
funcionar. Já a atual máquina Uniset permite
que todo o processo de controle da impressão
seja feito de maneira digital, por um número
reduzido de operadores, com uma maior qualidade ﬁnal do produto.

