Facebook
Nessa atualização estou abandonando o Orkut completamente. De fato, sequer consegui fazer
login hoje. Historicamente, isso é triste pois a Homepage nasceu graças à nossa Comunidade no
Orkut. Mas agora vamos nos concentrar no Facebook. O Facebook é uma selva, assim como o
Orkut, onde não se sabe os perigos que se pode encontrar a cada passo. Mesmo nas páginas com
os nomes mais sérios surgem "spams", "hoaxes", mentiras escabrosas e agressões sem justificativa.
Mas também podemos encontrar bons debatedores.
O Facebook é uma ferramenta bastante complexa. Para encontrar material interessante é preciso
saber como procurar. O mais indicado é digitar “evolução humana”. No topo vai aparecer um
“campo de estudo”, que é uma página automática com conteúdo da Wikipedia (em português) e
uma lista com filmes, livros, páginas e grupos relacionados. Esse é o único tópico que vale a pena
explorar. Os demais não trazem informações minimamente interessantes e muitos deles levam
para grupos e páginas de conteúdo metafísico.
Se digitarmos “Paleoantropologia”, no topo vai aparecer o nosso grupo, que reúne, nesse
momento, 134 perfis. Aqui os membros podem publicar material interessante sobre o tema. Muito
material em espanhol costuma ser postado. Outros grupos agregam quantidade menor de perfis.
Vale a pena dar uma olhada também nos grupos “Paleoantropología e Evolución Humana” e
“Paleoantropología e Evolución del hombre” que aparecem na sequência. Vale a pena dar uma
arriscada em “Paleoanthropology” e navegar pela “comunidade”.
Muito mais pode ser pesquisado no Facebook. Um achado interessante pode ser feito digitando
“Homo neanderthalensis”. Uma investigada nos tópicos vai nos levar a
https://www.facebook.com/pages/Homo-neanderthalensis/57044630026 um link para um
“personagem fictício”, com muita informação sobre os Neandertais.
Aqui também pode-se ingressar em comunidades sobre nomes relevantes da evolução e da
paleoantropologia, como Charles Darwin, Richard Dawkins e muitos outros.
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