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Um blecaute ocorreu no dia 6 de outubro de 2009 - não de eletricidade, mas de consciência- e 
toda a população do planeta apagou durante dois minutos e 17 segundos. Nesse tempo, 
enquanto mega-acidentes de carro, avião e o que mais estivesse se mexendo levaram 20 
milhões de pessoas à morte, boa parte de quem sobreviveu teve "flashforwards" - lampejos de 
seu futuro seis meses adiante ou, mais exatamente, do que estariam supostamente fazendo 
hoje, dia 29 de abril de 2010, às 10 horas da noite, horário da Costa Oeste dos EUA. 
 
Esse é o mote da série "Flashforward", a nova febre aqui em casa. 
 
Enquanto alguns tiveram visões que lhes deram esperanças, nem todos gostaram do que 
viram. Ou do que não viram, presumivelmente porque estariam mortos em seis meses. E aí 
vem a questão interessante, abordada lá pelo oitavo episódio da série: essas visões seriam 
inevitáveis, prenúncios de um destino imutável, ou teriam as pessoas o poder de mudar o 
próprio futuro? 
 
Não sei ainda que destino os autores vão dar à série, mas até agora houve um equilíbrio 
interessante entre pessoas que tornam suas profecias autoconcretizadas (porque começam a 
agir conscientemente em sua direção, conspirando para que elas aconteçam) e outras que 
resolvem fazer o que for preciso para evitá-las, inclusive tomando medidas drásticas. 
 
Vislumbrar o futuro tem de fato grandes consequências - mas não precisa ser por meio de 
cartomante, blecaute fictício, pré-cognitivos (como os do filme "Minority Report"), espíritos ou 
sonhos. Sem qualquer tipo de ajuda esotérica, nosso córtex pré-frontal é mestre em usar a 
informação ao seu dispor, inclusive de nossas experiências passadas, para vislumbrar o futuro 
distante e todos os desdobramentos possíveis de nossas eventuais decisões. 
 
Agir em resposta ao que é ou está sendo e também em resposta a nossas previsões sobre o 
que pode vir a ser evita arrependimentos e aumenta a chance de satisfação com o resultado. 
 
Valiosas também são nossas visões do futuro imediato, obra do córtex parietal posterior que 
registra o que o cérebro está prestes a fazer. 
 
O resultado é a sensação consciente do "querer fazer", depois de o cérebro já ter começado a 
preparar a ação, mas ainda a tempo de poder até resolver... não fazer! Ver-se xingando a mãe 
alheia nos próximos segundos é tudo o que se precisa para mudar de ideia e não a xingar. 
 
Na ficção, como na realidade, o futuro antevisto não é uma garantia, mas um aviso. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 abr. 2010, Equilíbrio, p. 8. 


