
                                                  FAKE NEWS 

  Aproximam-se as eleições e a movimentação de possíveis 

candidatos já se faz claramente notada, todos negando de pés juntos 

qualquer propaganda eleitoral antecipada. Mas a verdade é que 

nenhum deles perde o mais insignificante encontro a fim de mostrar a 

cara, sem contudo pedir votos explicitamente. Somente quando aberta 

a temporada de propaganda eleitoral é que certamente farão desfilar  

mirabolantes promessas de campanha, todas edulcoradas por textos 

sugestivos e mascaradas por sofismas dificilmente detectados pelo 

eleitor comum. 

  Tanto antes quanto durante o tempo em que a lei eleitoral 

permite que candidatos inscritos  se valham dos meios de comunicação,  

em especial das badaladas redes sociais, para levar aos eleitores suas 

ideias e ganhar-lhes os almejados votos, as chamadas “fake news”, ou 

seja, “notícias falsas”, multiplicam-se em progressão geométrica, 

algumas dotadas até de grande verossimilhança, trabalhadas que são 

por competentes profissionais de comunicação. Não é preciso grande 

esforço de memória para a dolorida lembrança das falsidades, algumas 

até mesmo grosseiras,  que rolaram nas últimas eleições presidenciais, 

cujas perniciosas consequências o país ainda sofre. 

  Ninguém vá pensar, entretanto, que isso somente aconteça 

em nosso país. Com efeito, estou sabendo que partidários do folclórico 

– para dizer o menos – Donald Trump, nos Estados Unidos, 

propagaram durante a campanha que nada menos do que o Papa 

Francisco apoiava sua candidatura. Com essa desavergonhada “fake 

news” lograram a confiança e o voto de muitos conservadores 

católicos. E tudo foi feito com perfeita noção de “timing”, no que os 

americanos são bastante competentes, pois quando o desmentido do 

Vaticano veio, uma semana depois, já era tarde demais. 

  Tema paralelo, mas da mesma natureza, são as chamadas 

“contas automatizadas”, também conhecidas por “robôs”, que 

martelam continuamente nas redes sociais notícias falsas em 

campanhas eleitorais, ora edulcorando alguns candidatos, ora 

denegrindo outros, Órgãos e instituições públicas, inclusive a Agência 

Brasileira de Inteligência – ABIN, têm buscado uma forma de coibir 

tais abusos, todos eles baseados no ardiloso dito de que “u’a mentira 

repetida mil vezes torna-se verdade”.  

     É o “facebook” que se mostra, hoje, o campo mais 

propício à proliferação de notícias falsas. Quantas vezes já se descobriu 

a cura do câncer, ou a fórmula infalível para se ter vida longa, ou 

exercícios mágicos para males da coluna.  Quantos textos, também, em 



prosa ou verso, já foram publicados com nomes famosos das letras 

pátrias, mas que na verdade nunca escreveram nada daquilo. E assim 

em praticamente todos os campos do conhecimento humano. O pior é 

que todo esse lixo é replicado por usuários que, embora  não acreditem 

totalmente na mensagem, pelo menos admitem possa ela ser 

verdadeira. Dessa forma, detestáveis “fake news” se espraiam por um 

número incalculável de pessoas. 

  Mas como tudo na vida, também aqui há o verso e o 

reverso da medalha. Aconteceu comigo mesmo, ainda há pouco, eu que 

na condição de pessoa humana também tenho alguns pecadilhos, todos 

absolutamente perdoáveis. Fiquei imaginando quão feliz ficaria se, ao 

abrir minha conta no facebook, o que somente faço de vez em quando, 

viesse a ler que a conquista do campeonato pelo “Timão” foi anulada 

por irregularidades apenas agora descobertas, e que o novo campeão é 

o glorioso alviverde do Parque Antártica. Que ninguém me critique 

por essa inocente fraqueza,  pois também tenho direito de sonhar... 
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