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É impressionante como a circulação de informações beneficiou as sociedades modernas, 
incluso sendo esta a verdadeira origem da era da Globalização e conseqüente explosão de 
intercambio financeiro. 
 
Não obstante, se por um lado o incremento na circulação de informações apresenta seus 
evidentes benefícios, de outro acarreta visíveis desastres. Diante de tanta influência nas áreas 
político, econômica e social, os meios de comunicação são atualmente considerados como o 
quarto poder. Sendo a pedra no sapato para muitos na ampla esfera social, tem um papel 
preponderante ao ser a balança entre a oposição e os a favor. Contudo, nunca exerceu a 
premissa da imparcialidade. Deixando de lado o fato de a mídia ser em grande parte 
manipulada por chefões políticos e oligarcas econômicos, vale a sugestão de refletir sobre a 
irresponsabilidade.  
 
Por não existir um real controle sobre a veracidade das informações nem filtros de 
transparência, é freqüente a veiculação de noticias sem pé nem cabeça. Ainda que sejam 
aparentemente verossímeis, passam longe da inalcançável verdade e terminam por causar 
conseqüências dramáticas. Para exemplificar, sabemos que a maneira mais rápida de se levar 
uma instituição financeira qualquer à falência é lançar um boato sobre sua provável situação 
de quebra. Quando as instituições político-financeiras não são suficientemente alicerçadas, 
bastam alguns rumores para elevarem o risco-país, espantar os investidores e talvez levarem 
à queda alguns governantes. 
 
Por outro lado, alguns landuás, que surgem por origens criativas ou intenções escusas, 
terminam por ser tornarem mitos e numa era global têm conseqüências mundiais. Ao pinçar 
algumas recentes atoadas, começo pela disseminada notícia sobre a fusão química e 
supostamente mórbida da Coca-Cola e Mentos. Esta crendice é equiparável à longa lista de 
mitos da antropologia culinária brasileira, como a de que tomar leite com melancia, manga 
com leite ou comer carne suína e tomar banho em seguida seriam combinações mortais. Se 
nesta lista as explicações residem na avareza escravocrata colonial brasileira, as novas 
quimeras globais têm propósitos suspeitos e repercussões distintas. A Coca-Cola, líder mundial 
de bebida não alcoólica e com venda anual estratosférica de 5,1 bilhões segundo o seu 
relatório anual de 2005, temerosa dos danos que uma notícia como esta pode causar, logo se 
moveu para refutar os argumentos utilizados no boato. Aparentemente ninguém morreu no 
suposto colégio e nunca houve um professor com o nome mencionado na mensagem 
eletrônica. Por sua vez, os dirigentes da empresa Mentos assumiram uma postura mais 
distante visto que as vendas catapultaram graças aos milhares de adolescentes que 
compraram as balinhas para testar a mistura.  
 
Curioso perceber a quantidade de pseudo-pesquisas sobre os benefícios ou perigos dos 
alimentos. Nesta onda, ninguém sabe mais o que é bom ou ruim para a saúde ou as devidas e 
racionais proporções. Outrossim, vale mencionar a enorme quantidade de pesquisas sem real 
favorecimento ao mundo do conhecimento. Estas são aquelas que levam o nome de 
universidades de renome, mas que no final nos perguntamos; o que faço com este dado?  
 
Em época de fim de ano, é comum se estampar nas capas dos principais meios de 
comunicação que o 13º salário vai injetar bilhões e bilhões na economia. No entanto, esse 
dinheiro já foi em verdade retirado da economia anteriormente, na forma de encargos. De 
forma similar é como a mega-sena, só que nesta todo mundo é obrigado a participar e ganhar, 
obviamente se descontando depois o imposto de renda e as infindáveis e permanentes 
contribuições. Os principais e populares meios de comunicação em massa erram ao maquiar o 
13º como um dinheiro vindo do céu. Segundo o recém-falecido Milton Friedman, para que 
dinheiro caia do céu é preciso que alguém o jogue para cima. Outros são mais pragmáticos e 
afirmam que do céu e de graça só cai chuva e castigo. 
 
Certamente algumas pérolas se eternizarão. A ONG Amigos de Plutão foi um boato que teve 
suas glórias.  



Ainda que esta organização não governamental não exista como tal, a notícia teve por objetivo 
mostrar como muitos recursos são desviados e muitas vezes servidos para lavagem de 
dinheiro. Re-comprovou também que, há muito tempo nesta época tecnológica, os recursos 
audiovisuais deixaram de ser provas irrefutáveis. 
 
Inúmeros são os “disse-me-disse” e soadas que zumzuam nos diversos meios de comunicação 
em massa. No entanto, parece que na lista dos mitos globais do século XXI, com 
conseqüências milionárias de vidas e capital, prima a da acusação ao Iraque de possuir armas 
de destruição em massa e que findou por uma invasão norte americana e atual caos civil. 
Talvez a lista possa seguir com aquela crendice do “bug do milênio” e do apocalipse na virada 
do século. Prossegue nestas fabulas, o conto da democracia e de sua solução para os males do 
mundo. Não obstante, este regime ainda não comprovou ser a chave para a sonhada 
prosperidade. Cheio de erros e acertos, países democráticos continuam esfacelados e outros, 
como a China, quebram a regra.  
 
Resta a indagação: qual será o novo mito global? Considerando que são criados 
constantemente, sugiro que não percam de vista estas novas fábulas. Os mitos globais são 
como papagaios que comem milhos e os periquitos que levam a fama. Numa época onde o 
mais requisitado capital chama-se informação, é melhor ter cuidado. Cautela e canja de 
galinha nunca fizeram mal a ninguém. A precaução e devida reflexão individual de toda e 
qualquer informação evita que se queime a língua e que apressadamente se coma cru. 
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