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 Vivemos um momento histórico. Vivemos em meio a uma pandemia. O Sars-

cov2 (também chamado de Covid19 ou Coronavírus) pegou-nos de surpresa, nossas 

relações interpessoais precisaram ser mudadas, a humanidade que sempre se juntou 

em grupos e comunidades hoje, mais uma vez, é convidada a ficar em isolamento. 

Toda essa movimentação, especialmente em um mundo tecnológico e globalizado, foi 

de grande impacto. As relações virtuais ganharam ainda mais força, pois, chamadas 

por áudio, de vídeo e mensagens estão sendo o melhor meio para nos comunicarmos 

com os mais próximos; e, com isso, surge um perigo que já acontecia, mas agora 

tende a ganhar mais força, as fakenews, que em português significa notícias falsas. 

 As fakenews são um mal que acompanha a fase recente de nosso país, o 

Brasil. Há várias situações que podem desencadear em notícias distorcidas e quem 

mais sofre com isso somos nós, o povo. Muitas vezes há situações onde algumas 

pessoas tomam como verdadeiro tudo o que leem ou tomam só por verdadeiro aquilo 

que condiz com sua própria opinião. Em tempos de coronavírus tais distorções dão 

surgimento a situações de medo e de falsa esperança, como exemplo de uma suposta 

notícia, na qual se fala de um medicamento que pode ser eficaz para trazer cura sem 

nem mesmo terem resultados científicos sobre sua eficiência. Essas notícias muitas 

vezes não trazem fontes confiáveis e as vezes nem fonte tem, o que acabam criando 

um embate popular, onde opiniões se divergem, grupos dão importância às palavras 

de especialistas e outros simplesmente relativizam os números e as matérias 

decorrentes de veículos de comunicação, além de diversos brasileiros fazerem jogo 

de interesse político em meio a toda essa situação. O fato de alguns grupos de nossa 

população “caírem” nessas distorções é preocupante, e reflete em como o senso 
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crítico popular é pequeno e isso traz a lembrança de uma alegoria relatada no Livro 

VII da República de Platão, a Alegoria da Caverna. 

 Nesta parte da Obra, Sócrates relata uma morada subterrânea em forma de 

caverna, onde haviam homens que viviam acorrentados desde pequenos e não 

podem se movimentar, só conseguiam ver as sombras provocadas pelas chamas e 

acreditavam que aquilo era o mundo real. Chega um momento em que um dos aqui 

ali estão se liberta e começa o processo para sair da caverna para se chegar a 

contemplar o mundo real, ou seja, é uma reflexão que quando colocada em prática 

nos faz sair da nossa cegueira por meio da reflexão e nos conduz a sabedoria e 

também a verdade. Esse exercício ajudaria a muitos de nós a analisarmos todas essas 

situações e fazer uma reflexão crítica, visando alcançar a verdade e a realidade 

daquilo que é falado e mostrado. 

 Ao fazermos uma comparação em relação aos elementos da alegoria com 

nosso momento de pandemia destacam-se os prisioneiros, as correntes o fogo e a 

sombra e as situações de dor e luz. 

 No relato alegórico, Sócrates diz que os prisioneiros são como nós e, de fato, 

atualmente são como nós, porém em meio a um contexto de informações falsas. 

Assim como os prisioneiros acreditavam que as sombras que eram projetadas na 

parede através do fogo eram a realidade, hoje, acreditamos em diversas informações 

que são mandadas a nós. 

 O que nos acorrenta em relação a essas várias informações são as redes 

sociais. Nelas, todos podem ter voz e vez e falarem o que querem e, a partir disso, 

são disseminadas várias informações distorcidas e irreais e tais informações, 

chamadas de postagens, são como a luz do fogo e as sombras da caverna. As redes 

sociais nos dão a sensação de comunicação com o mundo e isso pode deixar 

inúmeras pessoas escravizadas de suas próprias vaidades (quando se têm influência) 

ou escravizadas em achar que são insignificantes, ambos grupos, porém, são 

escravos de suas próprias ignorâncias. 
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 Sair de nossa ingenuidade gera desconforto. Mudar nunca é fácil, porém, para 

se chegar a sabedoria proposta pelo mito da caverna, é preciso sair das correntes, 

para se chegar a verdade em relação as fakenews é preciso crítica, é preciso checar 

aquilo que vem até nós. As redes sociais não podem se tornar o único meio de 

informação na nossa vida. Há jornais com credibilidade, bons jornalistas formados 

para levar ao público aquilo que acontece, aquilo que é notícia verdadeira; checam, 

averiguam, trazem números e dados e também fontes. Sair das correntes é partir em 

busca do que é verdadeiro. Quando o processo em busca de conhecer a verdade se 

inicia, muitas vezes somos confrontados com nossas próprias ideias e isso causa 

incômodo e dor, como aquele prisioneiro que se libertou de suas correntes e seus 

olhos tiveram contato com a luz, porém, pouco a pouco seus olhos foram se 

adequando a essa luz, do mesmo modo, quando começamos a nos deparar e a aceitar 

aquilo que contraria nossas opiniões, elas se tornam mais fundamentadas. Ao sair 

completamente da caverna, aquele homem novamente tem sua visão ofuscada por 

conta do sol, e ao chegarmos ao conhecimento real de um fato distorcido isso também 

pode novamente provocar dor e desconforto e, novamente, o processo de aceitação 

é necessário. 

 Logo, todo esse caminho, passando pela alegoria platônica, nos mostra que a 

procura é necessária. Sem ela não saímos de nossas correntes, sem ela nos 

afogamos em nossa própria ingenuidade. Não sejamos cabeças duras para 

reconhecer que sempre precisamos de conhecimento, de que sempre precisamos de 

humildade para nunca nos considerarmos mais sábios que os outros. Podemos estar 

acorrentados e nem notamos isso, nos encarceramos em nosso próprio mundo. 

Voltemos então a realidade, assumamos nossa condição de pessoas imperfeitas que 

aprendem a cada dia e busquemos alcançar sempre a verdade daquilo que nos é 

proposto, e que assim como os cuidados que temos com essa pandemia, tomemos 

cuidado ainda mais com as fakenews. 

  


