
Modalidades apreciativas: atividade de exercitação  
 

 

 

Na última segunda-feira (26 de junho), estive com meu colega Top Voice 

João Paulo Pacífico para uma chatíssima conversa sobre como a tecnologia 

digital vem mudando as empresas e a vida das pessoas. Hoje trabalhamos, 

estudamos, nos divertimos, compramos e até paqueramos de maneira muito 

mais particular do que fazíamos há uns 15 anos. Mas talvez uma das mudanças 

mais primordiais é que hoje todo mundo é capaz de emitir a sua opinião sobre 

quase qualquer coisa com o potencial de influenciar uma quantidade gigantesca 

de pessoas. Daí vem a pergunta: que tipo de opinião as pessoas estão emitindo 

pela rede e qual o impacto disso? 

Tudo isso começou com a liberação da internet comercial, em 1994.  

Mas o divisor de águas foi a combinação das redes sociais com os smartphones, 

o que aconteceu há mais ou menos uma década. Pela primeira vez na história, 

as pessoas tinham um computador poderoso e permanentemente online onde 

estivessem e a qualquer hora. Além disso, tinham o canal interessante para falar 

o que bem entendessem. E foi aí que a porca torceu o rabo. 

http://www.linkedin.com/in/joaopaulopacifico/


A possibilidade de podermos nos expressar sem amarras é uma das 

coisas mais perigosas que existe, e os meios digitais elevaram isso a um 

patamar até então sem precedentes. Mas o fato de podermos fazer qualquer 

coisa não nos dá o direito de abusar disso. No caso dessa chance de nos 

expressarmos, o exagero acontece na forma de discursos cheios de preconceito, 

pois, afinal, “a minha opinião vale muito e é ela que tem que valer”. 

Isso vem acontecendo com bastante força há algum tempo. As pessoas 

veem algo que não gostam e deixam de pensar com o cérebro, para pensar com 

o fígado. Daí descarregam nas redes sociais o resultado de tanta amargura, não 

importa se aquilo prejudicará ou simplesmente magoará alguém. 

Entram em cena os algoritmos de relevância das redes sociais, que são 

construídos para colocar em contato pessoas que pensam semelhantemente. E 

então, aquela opinião carregada de sentimentos negativos, que antes ficaria 

restrita a um irrisório grupo, pode correr o mundo como um rastilho de pólvora 

e inflamar uma grande quantidade de pessoas. 

E o estrago pode ser elevado. 

Transformando boatos em nitroglicerina. 

Também por influência dos meios digitais, as pessoas andam muito 

ansiosas. Cresce a sensação de que temos que dar conta de uma quantidade 

mais elevada de tarefas de todo tipo em um tempo cada vez mais curto, o que 

causa uma grande fadiga mental. Um dos resultados disso é que, para 

conseguirmos fazer isso tudo, passamos a refletir em menor proporção sobre 

nossas ações. 

Daí, neste cenário, o indivíduo fica sabendo de algo que não gosta. Sem 

sequer checar se aquilo é mesmo verdade, sente uma necessidade de botar a 

boca no trombone e dizer ao mundo como não concorda com aquilo. Só que, 

como “quem conta um conto aumenta um ponto”, aproveita para jogar uma 

quantidade elevada de gasolina na fogueira. Some a isso a capacidade de 

multiplicação das redes sociais e repentinamente, aquilo que possivelmente 

nem fosse nem verdade, ganha o poder corrosivo de uma gigantesca bomba. 

Muita gente está inclusive ganhando bastante dinheiro com isso. Eles 

produzem as chamadas “fake news”, conteúdo que parece ser verdadeiro, mas 
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que, realmente, apenas existe para inflamar as massas para que alguém tire 

algum proveito disso. E não é algo tão irrelevante! Especula-se que Donald 

Trump tenha sido eleito presidente dos Estados Unidos com uma importante 

ajuda da “desinformação”, como este fenômeno também é chamado. 

Com isso, o direito essencial de emitir a própria opinião pode se 

transformar em uma ferramenta de manipulação social excelente, tudo porque 

falamos (ou repassamos o que ouvimos) sem pararmos para pensar direito 

naquilo. 

Mas então ter opinião virou algo negativo? 

Claro que não é bem assim! Mas, se o nosso direito cresceu de modo 

considerável, nossas responsabilidades associadas a ele cresceram 

proporcionalmente. 

Há exatamente dois anos, o filósofo e escritor italiano Umberto Eco disse 

que as redes sociais deram voz a uma “legião de hipócritas” antes restrita a “um 

bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade”. E continuou: 

“eles (os imbecis) eram logo calados mas hoje eles têm o mesmo direito à 

palavra que um Prêmio Nobel (…) O drama da internet é que ela promoveu o 

idiota da aldeia a portador da verdade”. 

Eco carregou nas tintas ao generalizar as opiniões que são publicadas na 

internet com algo sem relevância. Também foi impreciso ao sugerir no mesmo 

discurso, proferido quando recebeu o título de doutor honoris causa em 

comunicação e cultura na Universidade de Turim (Itália), que “especialistas” 

filtrem o que o resto das pessoas publiquem na internet. 

É verdade que qualquer um de nós pode falar besteiras em uma mesa de 

bar, e que agora essa mesa de bar tem alcance planetário. Só que realmente 

querer calar a multidão me parece uma espécie de censura antecipada, 

promovida por uma aristocracia intelectual. Além disso, trata-se de uma atitude 

boba, pois as pessoas continuarão falando, e muito mais. 

Portanto, em vez de tentar silenciar as pessoas, deve-se trabalhar para 

que elas sejam conscientizadas do poder que suas palavras têm e que, portanto, 

proporcionalmente reflitam mais antes de emitir a sua opinião. 

Perguntas básicas, feitas antes de se publicar qualquer coisa, podem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco


ajudar bastante neste processo. Por exemplo, “o que eu vou publicar é mesmo 

verdade ou só parece ser?” “O que estou prestes a dizer pode prejudicar ou ferir 

alguém?” “Eu preciso mesmo publicar isso?” 

Não acho que o mundo seja formado por uma “legião de hipócritas”, 

como disse Umberto Eco. Apenas algumas pessoas precisam de orientação.  

Pois poder exprimir a sua opinião é uma coisa ótima, e os meios digitais são 

ferramentas maravilhosas para isso. Porém devemos cotidianamente exercer 

esse direito com responsabilidade e consciência. 

Quando isso é observado, os resultados podem ser extraordinários! E a 

sociedade pode crescer consideravelmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


