
Foi no século 18, chamado "Século das 
Luzes", que começaram a se difundir as 
ideias iluministas que inspiraram o alvore
cer da ciência, da democracia republicana e 
da Era Moderna. O Iluminismo trouxe con
sigo uma ideia extremamente forte, que 
se enraizou e se cristalizou na mentalidade 
do senso comum: o mito de que a Ciência 
e a Tecnologia são coisas boas para a hu
manidade. Hoje se sabe, entretanto, que 
até podem ser, mas não necessariamente 
o são. Afinal, Ciência e Tecnologia t a m b é m 
produziram bom
bas atômicas, fo
ram úteis às atro
cidades do regime 
nazista e ainda 
hoje, mais do que 
nunca, são dóceis 
serviçais da indús
tria de armamen
tos. A tecnologia 
é parceira do bem 
e do mal, depen
dendo da intenção 
de quem a utiliza. A energia atômica serve 
para matar e para salvar vidas na medicina. 
Cabe ao homem saber escolher. 

O mesmo vale para os inúmeros dispo
sitivos tecnológicos que permeiam a vida 
cotidiana moderna, hardwares ou softwa
res, tais como smart phones, tablets ou 
a infinidade de aplicativos na internet. O 
Facebook, como tecnologia de comunica
ção, não raro, é motivo de polêmica. Pais, 
educadores e analistas em geral alertam 

para os perigos da ferramenta, especialmente 
em relação a adolescentes e jovens (a maioria 
dos usuários). De fato, é um espaço que ofe
rece perigos, pois as comunicações ali posta
das podem ser portadoras de agressões, pre
conceitos, falsas informações, intrigas, gros
serias e toda sorte de proselitismos políticos 
ou religiosos. 

Mas o perigo não é intrínseco à tecnologia 
da rede social. Quem oferece perigo é o ser hu
mano que a utiliza. São as pessoas, mais uma 
vez, que fazem uso da tecnologia para finali

dades obscuras, assim como trotes e ameaças 
anônimas sempre foram distorções típicas do 
uso da telefonia convencional. Como em qual
quer outro espaço público - virtual ou presen
cial - a rede social não está imune aos compor
tamentos inapropriados. Mesmo com a ferra
menta oferecendo, como é o caso do Facebook, 
vários dispositivos para se evitar os indeseja
dos, inclusive com possibilidade de bloqueio ou 
exclusão dos inoportunos. 

Mas como o comportamento humano ja

mais pode ser generalizado, pois as pessoas 
pensam e agem diferentemente, são muitos 
t a m b é m os exemplos contrários, os exemplos 
de bom uso desse espaço virtual. A rede social, 
pela sua interatividade, revelou algo extrema
mente importante: as pessoas comuns tam
bém produzem notícias interessantes, tam
bém t ê m o que dizer, e suas vidas cotidianas 
são plenas de boas histórias. Tal modelo de 
comunicação é inovador, revolucionário, demo
crático e plural, o que se choca frontalmente 
com p monopól io da velha mídia conservado

ra, que abre pouco es
paço à diversidade e ao 
pensamento alternativo. 
Pouco criativa, verborrá-
gica e unilateral, esse t i
po de mídia se imagina 
proprietária do que é in
teresse dos outros. 

Já na rede social, co
mo o Facebook, todos 
t ê m o direito à palavra. 
Todos podem participar, 
se manifestar, debater e 

se expressar livremente. As potencialidades de 
um espaço igualitário como esse são enormes 
e apenas muito inicialmente começam a ser 
exploradas. Afinal, que outro espaço de comu
nicação permitiria que mais de 50 mil profes
sores compartilhassem informações, conhe
cimentos e interagissem livremente sobre as 
questões da educação? A rede social permite 
isso. Veja no Facebook esse pequeno exemplo, 
entre muitos outros lá existentes, na página 
"Educação - Compreender para viver". 
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