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Fake news,  
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não me toque 
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Caminhamos rapidamente para a nova configuração do 
mundo. Os críticos da sociedade de consumo, do 
individualismo, da cultura do corpo de uma sociedade 
narcísica e, mais recentemente, da solidão dos selfies e 
dos amores dialogados pelo zap, foram surpreendidos 
em sua ingenuidade e parcimônia. Atualmente, ser um 
crítico da modernidade, a partir desses valores, é como 
achar que usar um canudinho de papel vai salvar o 
planeta. Ou achar que o avanço do fascismo termina nas 
próximas eleições. Ingenuidade pura. Para ver o que 
será o mundo daqui a três meses ou três anos ou, vá lá 
que seja, três décadas, veja o que corre nas mídias 
sociais, aqui no Brasil ou no Japão. Ou, se preferir, em 
qualquer lugar. No Brasil, nem é preciso falar.  
A redundância cansa. Para o lado que se for, a realidade 
é esclarecedora (e estarrecedora). O carnaval cresce 
cada vez mais, avança para trás (agora começa antes) e 
avança para a frente (continua apesar de estarmos em 
março). O futebol cresce cada vez mais (em público e em 
salário dos que arrastam público). Pão e Circo.  
Muito menos Pão, muito mais Circo.  
A igreja cresce cada vez mais (em público e em salário 
dos que arrastam público). Muito mais fé para “salvar” 
o mundo. O setor de serviços, comércio para ser mais 
exato, já está dominado: academias de ginástica, 
farmácias e drogarias, igrejas evangélicas, pet-shops e 
lojinhas que vendem balas, balinhas e bombons. Isso sem 
contar as carrocinhas de kibe e esfihas e as bicicletas do 
Rappi e Uber-eats. As grandes cidades brasileiras, pouco 
a pouco vão ganhando essa nova configuração e, nelas, o 
comportamento das mídias sociais é totalmente 
padronizado. No Rio de Janeiro, segundo me dizem os 
amigos cariocas, a água mineral é o produto do futuro 
p’ra livrar da geosmina e outras inas, mesmo que as 
pessoas se endividem para comprá-la.  
Já, no Japão, a corrida ao papel higiênico é o novo 
esporte, enquanto não resolvem se lá vai haver ou não 
Olimpíada devido ao Coronavírus, vulgo COVID-19.  
Ou se terão que ficar confinados em casa por ...meses? ... 
anos? Até agora ninguém explicou os COVIDS 1 A 18, nem 
qual será e quando virá o COVID-20. 

 

 

O que se vem explicando no Japão e no Brasil é que se 
deve usar máscaras só se estiver infectado (comprar nas 
farmácias e drogarias, se lá ainda houver), usar álcool 
gel para limpar as mãos (comprar nas farmácias e 
drogarias, se lá ainda houver), orar para não ser 
contaminado (comprar Jesus na igreja mais próxima), 
não tocar (nem falar com) pessoas nas ruas, evitar o uso 
de corrimões, evitar lugares onde haja aglomeração de 
pessoas. A continuar assim, o que será do carnaval, do 
futebol e das igrejas? Já se difunde a necessidade de se 
adotar home-office para tudo e todos. Liberdade só nas 
redes sociais. Aí é o lugar em que as pessoas (ainda) 
podem se comunicar, principalmente pesquisando se são 
ou não são falsas as mensagens, notícias e filminhos 
engraçados, dada a avassaladora quantidade de fake-
news, bem maior do que as true-news. Nos intervalos, 
talvez confinados em suas casas ou nos abrigos de 
proteção contra os desastres cada vez mais 
avassaladores em todo o mundo, mas especialmente no 
Brasil, poderão destilar seu ódio contra tudo e todos. 
Ódio é a nova ordem da comunicação que impera. Ódio, 
inclusive contra os chineses (...crescente sentimento 
contra a China ao redor do mundo), e ódio preventivo 
contra os brasileiros que poderão adoecer do COVID-19. 
Meu pessimismo indomável me faz pensar que o 
Coronavírus é um eufemismo para escamotear o que já 
vem ocorrendo em anos recentes em vários países do 
mundo, nem precisa dizer quais, claro, Brasil incluído: 
doenças antigas e antes dominadas voltando a matar, 
como o sarampo (15 mortes em 2019); as doenças 
veiculadas por mosquitos, caso da dengue (quase 700 
mortes em 2019); e a fome (15 pessoas mortas por dia em 
2017). Se em 2017 morriam 15 pessoas de fome por dia, 
imaginem agora em 2020, com o aumento da 
concentração de renda, do desemprego que não cessa, 
dos problemas de financiamento dos benefícios 
assistenciais e do bolsa família. COVID-19 é, além de 
tudo, um bom negócio para vender papel higiênico, 
máscaras, álcool gel e, até mesmo, Jesus.  
Passado o COVID-19, virá o COVID-20 com esse nome ou 
algum outro mais midiático. Enquanto isso, num breve 
levantamento dos twitters do noticiário político brasileiro 
dos últimos dias, as palavras campeãs são: idiota, 
larápio, corrupto, parasita, capanga, Bozo, máscara, 
álcool-gel, Jesus, goiabeira, bolsotário, esquerdopata, 
Flamengo, miliciano, safado, rachadinha, furo, bloco, 
estupro, orçamento, ladrão, supremo, congresso, pátria, 
família, mentira, saneamento, inundação, banana e 
foda-se. O Futuro chegou para o país do futuro... ■ ■ ■ 
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