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e senti preso pelo lado de 

fora. Não podia entrar e 

isso me alijou do mundo 

que, de um certo modo, inventei. 

Roubaram a minha ideia, meus amigos, 

essa é a verdade. 

Aquele escritor foi convidado para uma 

palestra virtual, após vinte anos da 

primeira aparição na Feira do Livro 

Online, 3600. O mundo havia mudado e 

muitos na audiência virtual tinham 

apenas uma vaga noção, como quem lê 

história antiga, de como era o mundo 

anterior àquela pandemia que confinou as 

pessoas numa bolha comportamental 

sem precedentes. Na verdade, uma 

multidão de bolhas, cada indivíduo na sua 

esfera particular de existência, 

-M 
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deslocando-se mentalmente, no 

imaginário, não exatamente invisíveis, 

mas distanciadas umas das outras por um 

hiato maligno, nascido com um certo 

vírus que assolou o planeta, e até então 

ninguém sabia exatamente onde, como e, 

mais importante ainda, por que, dadas as 

infindáveis teorias da conspiração. 

- É a primeira vez, meus caros, que revelo 

este ultraje, o roubo de uma ideia que 

revelei talvez ingenuamente e me 

roubaram. Sim, um roubo porque 

poderiam tomar posse dela desde que me 

fizessem parte do projeto, e esta era de 

fato a minha intenção, compartilhar, 

desenvolver em grupo, mas não… 

apropriaram-se do meu impulso criativo, 

a minha ferramenta de trabalho, a minha 

moeda para pagar o meu pão com 

manteiga e me deixaram do lado de fora. 
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Assim ele iniciou a sua palestra para um 

bilhão de pessoas – a última estimativa 

de audiência em tempo real – e 

seguramente uma centena a mais de 

bilhões ao longo do tempo. Números 

inimagináveis, antes daquela pandemia 

fatal, mortífera, que ironicamente 

oportunizou à civilização do século XXI 

inúmeros benefícios. 

A Feira do Livro Online 24 Horas 3600 já 

se desenvolvia pelo vigésimo ano, desde 

a sua inauguração, ininterruptamente. Se 

o livro enquanto objeto desenrolado em 

pergaminhos após as inscrições rupestres 

pode estar para o Codex como este 

estaria para os formatos digitais, a ideia 

de livro em si abarca muito mais que 

meras comparações de era em era. E este 

foi o tema escolhido pelo escritor para a 
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sua palestra virtual, um desabafo contido 

por duas décadas. 

- Estamos acostumados com aplicações 

AP e PP. Antes da Pandemia estourar, eu 

já ia lá pelos meus 50 anos bem vividos, 

sofridos talvez. Estourou a coisa e Pós 

Pandemia vieram todas essas novidades 

que muitos de vocês nem sabem que são 

novidades. Ora, vivemos neste novo 

mundo fractalizado e foi a partir desta 

noção, ainda prematura, comentada em 

círculos muito restritos, que eu tive a 

ideia e que me foi roubada. Estou 

revelando isso pela primeira vez. Sim, 

percebo aqui na tela do meu computador 

centenas de interações. Deixe-me ver… 

Ok, aqui, este aqui, ou esta, questiona 

minha expressão “novo mundo 

fractalizado”; outra interação pergunta 

como era antes da fractalização, se foi a 
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Pandemia Covid-19 que fractalizou tudo 

na terra e um novo mundo surgiu… Céus, 

enquanto baixo meus olhos para a tela há 

um pico de interações que nunca tive. 

Terei tempo de vida para responder a 

todos? – pigarreou antes de retomar - 

Pois, como eu estava a falar, perguntem 

à vontade, prometo responder à 

exaustão.  Esta Feira do Livro Virtual 24 

Horas Sem Parar, 3600 foi ideia minha. 

Mas quero realçar nesta interferência a 

ideia de “livro” neste contexto todo. Ora 

bem, eu podia sair, caminhar pela rua a 

hora que me desse na telha, podia entrar 

em um Café e ficar ali observando as 

pessoas, os grupos animados nas mesas, 

extraviando frases, conversando sobre 

trivialidades, exercitando as vaidades e 

competindo importância, tirava daqueles 

encontros secretos, sim, porque não 

sabiam que eu estava a trabalhar, 
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colhendo material para meus livros, meus 

contos, minhas crônicas… Entrava em 

bares e, às vezes, fingia parar por algum 

motivo pessoal diante de uma farmácia e 

imaginar o que aquela senhora precisava 

comprar, que medicamento, ou 

cosmético, pintava na memória o cenário 

da jovem vestida para ginástica e a mãe 

com o filho no colo aguardando na fila. 

Parava numa esquina qualquer, imitando 

homens da minha idade, imaginando o 

que cada um transportava na mente, por 

qual motivo estavam parados ali… Enfim, 

eu era um pobre escritor solitário, nem 

precisava sair à rua, poderia imaginar 

tudo aquilo, trocar os lugares, alterar os 

gêneros dos atores e inventar histórias 

para escrever. Mas o que era diferente do 

que veio a ser Pós Pandemia? Aliás, 

durante a eclosão da Pandemia? Vocês 

sabem, poucos entre nós viu o que eu vi. 
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Mas a maioria de vocês não sabe o que é 

viver num planeta onde há mais ou 

menos equilibradamente o mesmo 

número de jovens e idosos, crianças que 

crescem e seguem a vida acostumadas 

com o envelhecimento dos pais, 

convivem com avós e sonham ter filhos e 

assim por diante…  

Era uma gravação e o escritor podia dar-

se ao luxo de momentaneamente desligar 

ou diminuir a velocidade do “stream”, da 

propagação, e molhar a garganta antes 

de retomar o fio da meada. Bebia curtos 

goles de cognac, alternados com água. 

- De repente eu não podia mais sair à rua. 

Abro os jornais e a cada dia os números 

de mortos por insuficiência respiratória 

aumenta exponencialmente. Em poucos 

meses o mundo afogou-se numa tragédia 

jamais imaginada, ou imaginada na 
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cabeça de um criador de filme de ficção 

fantasiosa, surreal. Era real! Víamos 

pilhas de caixões em caminhões, 

sabíamos de enterros coletivos de 

centenas de corpos, sem a presença de 

seus familiares. Víamos reações em 

cadeia, de toda sorte. O mundo entrou 

em choque em poucas semanas, uma 

convulsão crescente, de céticos a 

amedrontados, de seguida entrou em 

colapso, tudo isso em menos de um ano. 

Um declínio vertiginoso. Um fenômeno, 

mas ninguém sabia ao certo se era um 

fenômeno, isto é, um acidente 

inadvertido, ou o gesto de alguém ou 

algum grupo por interesse seja lá que 

interesse possa ter alguém em tal coisa. 

Teria sido isso e houve a perda do 

controle? Surgiram livros da noite para o 

dia, com teorias arquitetadas com tal 

complexidade e somadas à enxurrada de 
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notícias e descobertas diárias, e mais 

descobertas na semana seguinte que 

destruíam as anteriores. E permaneciam 

as mesmas dúvidas do início. As pessoas 

foram arroladas primeiro às multidões, 

em grupos amedrontados, e outros 

grupos valentes desafiadores do 

invisível… Numa fase seguinte todas 

foram arroladas num único grupo, do 

distanciamento social, quisessem ou não. 

Passou a ser um caso potencial de vida e 

morte. Foi quando intui que a 

fractalização havia, no mínimo, 

contribuído substancialmente para aquele 

status quo, ou seja, qualquer talho de 

informação utilizado por qualquer pessoa 

com o status de inteireza, de apreensão 

de um saber total, sobre algo… A maioria 

da população da Terra com pouco mais de 

30 anos de idade… – Pigarreou 

novamente, mudou o enfoque, ajustou o 
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tom – Ora, meus caros amigos, estou 

aqui para dar a minha opinião, contar 

como vivi aquele episódio macabro do 

fatídico ano 2020. Inserir no contexto a 

ideia de livro, afinal de contas por que o 

livro é tão importante no mundo em que 

vivemos? E tudo tem a ver com a ideia 

que me roubaram, com o palpite que tive 

de que a fractalização tão vivida 

inconscientemente por você hoje, foi, 

antes de ser aceita por especialistas, a 

pólvora acesa quando um certo vírus 

chamado Covid-19 saltou sabe-se lá de 

onde e inundou o organismo humano, 

como se houvesse apenas um único 

homem sobre a Terra. Àquela altura, a 

ideia de que somos todos carne da 

mesma carne, parte de um único ser 

multifacetado fez sentido. Mas ao mesmo 

tempo não era factível, pois nunca 

brigamos tanto entre nós e até 
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intimamente cada um consigo mesmo. 

Um estado de consciente coletivo 

angustiante, em contraste com um certo 

inconsciente coletivo, pendurados por 

uma linha tênue de certeza otimista, por 

parte de alguns, de catástrofe definitiva, 

para outros. Ambos pendurados pela 

mesma linha presa ao nada. No 

incompreensível. No intangível. 

A Feira do Livro Online 3600 atingia picos 

de frequência por região e zonas do 

tempo, embora fosse complexo e, ao 

mesmo tempo, inócuo, pontuar 

exatamente onde no globo terrestre 

estaria havendo maior ou menor 

interação. E não importava, não 

significava nada, pois os cabos 

submarinos e satélites que transportam 

os dados via Internet através da grande 

rede ligam-se a provedores alternativos, 
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levando dados que saltam de um lado a 

outro da terra à velocidade da luz; com a 

programação quântica a permitir 

fragmentar a flutuação de dados e 

reagrupá-los aos blocos, cada fração de 

bit imantando bytes e servindo de veículo 

de informação sobre hábitos de 

utilizadores, monetização, suporte para 

aferir o valor de moedas binárias; a voz 

verbalizada por palavras, cognições 

diversas e imagens, gimmicks, emojis, 

memes, sons; essa era a realidade virtual 

em que se inseria a Feria do Livro Online 

a qual, neste momento, aquele escritor 

fazia supostamente em tempo real a sua 

palestra. E continuou ele: 

- Eu esperava por isso. Estou vendo aqui 

na tela a predominância de interesse na 

minha ideia de fractalização da 

sociedade. Respondo em breve, mas 
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deixem-me mostrar-lhes qual foi a minha 

ideia original da Feira do Livro Online 

3600 que me roubaram e até mesmo 

modificaram, distorceram, implantaram 

com defeitos. Em primeiro lugar, o livro 

deveria ser o centro de tudo. O mais 

importante. Em segundo lugar, o elo 

entre o escritor e o leitor deveria ser 

impercetível, ao invés de ser destacado 

com raios de luz e brilho, como a estrela, 

o encanto maior, o glamour. Essa 

efervescência experimentada por todos 

nós é um ruido defetivo, meus amigos, 

não tem valor. Deveríamos dar ênfase 

somente a esses dois atores 

coadjuvantes, escritor e leitor, e 

privilegiar a rosa nuclear na figura do 

livro. Vejam: houve um tempo em que 

para ler, e estou falando de algo quase 

pré-histórico, o pergaminho, haveria que 

ter dois indivíduos a desenrolar o rolo 
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com letras, palavras, inscrições, 

enquanto o leitor caminhava e tinha 

tempo, atmosfera, presença interior para 

manter as mãos cruzadas às costas, 

caminhando, lendo, refletindo, 

perguntando a si mesmo, acumulando 

perguntas, dúvidas, construindo 

impressões imprecisas para mais tarde 

refletir novamente, e novamente, 

somando a outras leituras e, assim, 

construindo uma realidade mutante, 

cumulativa, semovente, evolutiva. Havia 

uma certa beleza subjacente de tensão 

entre o progresso e o regresso 

progressivo… A dimensão intelectual de 

alguns poucos, infelizmente, era 

exuberante, multidimensionada, ao 

contrário de hoje em dia, fractalizada 

para multidões. Era expandida, ao invés 

de fragmentada. Multitudinária, contrário 

de mesmerizada. Num futuro do passado 
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o pergaminho evoluiu ao “codex” e foi 

apenas para facilitar a leitura, o 

armazenamento e conservação dos 

escritos e até hoje, com todo o avanço 

com que todos nós desfrutamos, o livro 

tal qual foi concebido, com folhas que 

viajam presas numa espinhal que as une, 

de um lado para outro, que se amontoam 

ordenadas umas sobre as outras, o livro 

não tem substituto. O seu formato 

oportuniza um tempo de leitura, mais do 

que isso, um ritmo; mesmo que a leitura 

seja paulatina. O livro, e estou falando de 

livros impressos em papel e livros visíveis 

em dispositivos eletrônicos, permite a 

apreensão de ideias num contexto em 

que a mente individual possa abarcar, 

vislumbrar um certo início e o limite de 

um determinado horizonte. Enquanto que 

nossas interações em “hubs”, eu prefiro o 

termo “ninhos” sociais pendurados na 
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Internet são híbridos de terrenos e 

fertilizantes de fractalizações 

intermináveis. Soterram qualquer 

compreensão e assimilação sólida. Criam 

a falsa impressão de que um fractal de 

informação é mesmo a compreensão do 

todo, a omnisciência. Chega a parecer 

cômico, mas para mim é uma tragédia 

humana, uma involução patética – 

enfatizou com uma longa pausa. 

Era apenas mais uma das palestras 

virtuais da Feira do Livro Online “non 

stop” 3600 já por 20 anos, a reunião de 

vários mercados online juntos, 

“marketplaces” como convencionou-se 

chamar aceitando hibridismos e 

neologismos, uma marca da época pós 

avançada da “computação agregada à 

comunicação de dados e coisas”. Uma 

efervescência de consumidores e lugar de 
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entretenimento, convívio virtual desde 

que a aglomeração social ficou proibitiva 

diante das ameaças da Pandemia 

COVID19. Comprava-se livros a preços 

cada vez menores, os livros circulavam à 

razão da circulação das próprias moedas 

que se lhes conferiam preço de compra e 

venda. Em paralelo funcionava, na 

mesma Feira do Livro Online 3600, um 

mercado de trocas, livros e coisas, dicas, 

representações e interações de negócios 

e sociais em profusão. A Feira do Livro 

Online 3600 tornou-se um motor de 

visualizações, visitas reais, convivência 

virtual. Os autores e profissionais 

convidados a fornecer conteúdo e 

entretenimento compartilhavam espaços 

nunca imaginados antes da criação dessa 

nova Feira de Livros permanente, 3600. E 

o autor convidado, com destaque, 

reclamando ser o seu inventor, continuou 
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discorrendo sobre um conto que 

escrevera num passado distante, no 

jornal interno de uma fábrica de papel 

onde trabalhava na sua área de 

marketing: foi o conto O Papelito. 

Sorrindo e ajustando o seu ritmo como se 

não houvesse necessidade de pressa, 

nem houvesse limite de tempo e espaço, 

ele descreveu. Papelito era um menino 

que gostava de ler e um dia passeando 

num bosque sentou para a leitura de um 

livro e, após algumas páginas, pegou no 

sono deitado no chão. E teve este sonho: 

- viu um machado enorme, enorme para 

ele que era raquítico, largado no chão ao 

pé de uma árvore frondosa. Pegou o 

machado e num ímpeto infantil deu um 

golpe com o machado no tronco principal 

daquela árvore. Ao fazê-lo o machado 

cravou fundo e a árvore enorme abriu-se 



- 22 - 
 

sugando Papelito ainda agarrado ao cabo 

do machado para dentro, levado por um 

rio de seiva para o seu interior. Enquanto 

era sugado pela correnteza tentava 

inutilmente agarrar-se aos galhos que lhe 

passavam e fugiam-lhe das mãos até que 

afundou-se num lodo macio e 

esbranquiçado, tão espesso que mal 

podia mover os braços e pernas para sair 

e buscar algum solo firme para pisar, 

sentar, recobrar-se do susto e entender o 

que estava-lhe acontecendo. Então, por 

de trás de uma enorme veia do interior 

daquela árvore aparece um homem alto, 

magro e de barbas longas e brancas, 

nariz adunco, empunhando uma bengala 

e apresenta-se: - sou o Mata Borrão, 

fique tranquilo, não tenha medo, vou lhe 

ajudar mas antes me conte como veio 

parar aqui, não é comum ver meninos da 

sua idade por estas bandas. Pegando a 
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mão de Papelito, o Mata Borrão puxa-lhe 

e põe-lhe de pé, mostra um caminho e 

passam a andar numa direção de onde 

vinha um fio de luz do lado oposto por 

onde Papelito havida entrado, sugado. A 

caminhada durou horas enquanto Mata 

Borrão ia descrevendo a paisagem dentro 

da árvore e explicando que papel na vida 

das pessoas cada pedaço iria cumprir. 

Papelito estava tendo um sonho que 

ficaria vivo na sua memória para sempre. 

Não imaginava que uma árvore poderia 

ser tão importante na vida das pessoas, 

que uma árvore era, na verdade, 

responsável pelo oxigênio que todos 

respiramos, animais e gente. E Papelito 

não podia imaginar que, além de 

cadeiras, casas, móveis, além de 

inumeráveis coisas de que se podia 

construir com a madeira de uma árvore, 

ela ainda fornecia o suporte para todo o 
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conhecimento sobre o planeta. Era o 

veículo da aprendizagem, da inteligência 

documentada guardada e disponível para 

todos dela se beneficiarem. Mata Borrão 

descreveu para Papelito como os cavacos 

de madeira, de certas madeiras, tornam-

se substrato para a extração da celulose, 

e que havia celuloses de fibras curtas, 

médias, longas, que o papel, as páginas 

de livros, revistas, jornais, enfim, só 

existiam porque a celulose, um 

verdadeiro pedaço da alma das madeiras, 

das árvores, assim possibilitava. - Cada 

pessoa – disse Mata Borrão – cada pessoa 

– acentuou bem – deveria lembrar-se 

disso ao ler uma página de livro, de uma 

revista, de um jornal, e que os livros, 

principalmente os livros, não deveriam 

deixar de ser impressos, não deveriam 

abandonar as prateleiras, as mãos dos 

leitores, mesmo que qualquer novidade 
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eletrônica venha a facilitar a leitura, o 

acesso a todo o conhecimento sobre a 

Terra. Até mesmo, se houver um dia falta 

de árvores para a extração de suas fibras 

transformadas em celulose para o fabrico 

de papel, os dispositivos novos deveriam 

copiar o efeito visual e táctil do papel e, 

se possível, o formato códex, em que as 

páginas, unidas por cola ou costuradas, 

viajam diante dos olhos do leitor, 

transportam gradualmente o momento 

da leitura, este exercício inigualável da 

apreensão de complexidades e 

abstrações, inteirezas de contextos em 

que início, meio e fim se completam antes 

do ponto final. A antítese da fractalização. 

E foi aqui, após narrar o conto do 

Papelito, que o Escritor entrou no assunto 

que, já a esta altura inundava as métricas 

de “trend” e #fractalização, atingira um 



- 26 - 
 

pico de demanda raramente visto na 

grande rede. 

- Fractalização? – perguntou 

retoricamente e enfático – Aqui vai, meus 

caros!  Aposto, não, eu afirmo e duvido 

que algum de vocês discorde ou me 

contradiga que, por exemplo, se eu 

começar a explicar a fractalização com 

uma determinada palavra, mas antes de 

tudo, observem bem, observem bem eu 

repito, não quero explicar a fractalização, 

eu quero na verdade afirmar que esse 

status quo, essa confusão social toda em 

que nós, eu, vocês, estamos imersos é 

resultado da fractalização. Então, se eu 

começar pela filosofia, grande parte vai 

reagir de um modo, ou se eu começar 

pela política ou economia, grande parte 

reagirá assim e assim por diante. 

Matemática! Já que somos números, 
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posso começar pela matemática. Não, 

não, não, antes que meu “inbox” fique 

saturado de ataques, não se trata de um 

discurso acadêmico, um trabalho erudito 

ou coisa do gênero. E aqui eu volto a citar 

a importância do livro. Foi porque lemos 

muito pouco, distante, exacerbadamente 

distante do que devíamos ter lido até 

hoje, a razão de estarmos afundados num 

mundo do pensamento e do 

comportamento fractalizados. Daí a Feira 

do Livro Online 24 horas sem parar, 3600, 

ter sido tão importante e felizmente ter 

dado tão certo, isto é, ter sobrevivido 

estes anos todos, 20 anos é mesmo uma 

marca fabulosa. 

Faz uma curta pausa para beber água, 

olha as mensagens que acumulam em 

sua área de interação com os visitantes 
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da “sala de palestra destaque” da Feira do 

Livro Online 3600 e retoma sua fala: 

- Antes da pandemia COVID19 vivíamos, 

podemos dizer, errantes, ou erráticos, 

aparentemente livres e havia uma certa 

sensação real de liberdade de facto. Era 

possível tomar uma decisão e buscar o 

seu objetivo. Se me permitirem, o “Telos” 

era latente, ou de maneira simplória, o 

meio e o fim eram uma possibilidade 

factível e existia acima de tudo no âmago 

de uma certa massa crítica a certeza da 

incapacidade de omnisciência. Sabíamos 

que não sabíamos, disfarçávamos que 

sabíamos tudo, mas intimamente 

vivíamos representando. Alguns de nós 

podia pensar que sabia tudo, ou quase 

tudo. Mas no fundo cada um de frente 

para o espelho reconhecia a sua área de 

ignorância. Então desaba o COVID19 
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sobre o mundo e ninguém sabe mais 

nada de facto, ficamos nivelados por uma 

linha grossa de “sei um pouco” e “sei 

nada”, “acredito nisso, mas não estou 

seguro”, “não acredito nisso e não sei 

onde tudo isso vai dar”, por aí afora. 

Justamente num momento em que o 

mundo nadava na fractalização 

superficial de todos os impulsos, qualquer 

indivíduo podia numa única palavra 

condensar a sabedoria do universo, um 

#hastag, “rechitegui”, podia-se inclusive 

escrever algumas palavras de qualquer 

maneira, os dígitos, os nossos tentáculos 

divinos ligados ao cérebro reduziram-se a 

um indicador, aliás, o dedo indicador, 

preciosa ferramenta, cedeu lugar ao 

polegar na hora de manipular um 

telemóvel, perdemos a dextria. As 

serifas, preciosidades criadas nas 

extremidades das letras que possibilitam 
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emendar blocos de palavras, que por sua 

vez permitem a leitura de blocos inteiros 

contendo substantivos, vozes ativas e 

passivas, adjetivos, subordinações e 

variações semânticas envelopando 

significados e significantes, isso tudo, 

essa beleza cognitiva construída através 

de milênios de esforço da inteligência 

humana, da evolução das línguas e 

linguagens, de um dia para o outro se 

dissolve no ar, vira pó ao vento, deixa um 

espaço vazio para a fractalização tomar a 

mente de todos nós, voluntaria ou 

involuntariamente. Isso tudo movido pela 

velocidade da concorrência por mais 

latência redundante, no jargão das 

empresas de telecomunicação suportadas 

pelos fabricantes de eletrônicos 

computadorizados e a internet, de dados 

e das coisas. Uma enorme Torre de Pisa 

chamada “block chain” erige no meio de 
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um mar de ignorância. Enquanto isso, 

sobre o COVID19, teorias inumeráveis 

foram exploradas com inumeráveis 

variações por especialistas políticos, 

imunologistas, estatísticos e 

economistas. Celebridades ficaram 

reduzidas a pessoas simplórias, perdidos 

e sem argumentos, perderam o charme e 

pelo menos isso foi uma das belas coisas 

que se viu midiaticamente, pessoas que 

eram consideradas deuses intocáveis, 

inacessíveis de repente vieram a público 

confessar sua ignorância, sem 

maquiagem, sem representar um 

personagem fictício. Na virada de ano, ao 

entrarmos no belo número redundante 

2020 ouvimos a notícia de que um vírus 

estava infetando pessoas não se sabia 

ainda de que hospedeiro e as estava 

matando em poucos dias, por asfixia 

antes de lhes dobrar-lhes de dor, tosse e 
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febre. Era um filme de terror que 

começou assustando desde o seu 

“establishing shot” e não parou mais até 

hoje, como todos sabemos, apenas 20 

anos à frente podemos pelo menos nos 

proteger do fantasmagórico inimigo. Em 

poucos meses, antes do terceiro fatídico 

mês daquele ano o mundo estava de 

pernas para o ar, ou melhor, literalmente 

de joelhos rendido por um vírus tão 

minúsculo quanto a compreensão dos 

homens sobre a Terra para compreendê-

lo, entendê-lo, dominá-lo. Uma coisa 

microscópica parecida com semelhantes 

históricos, mas, até àquela altura, 

exponencialmente mais forte e mais letal. 

Diziam, no início, que era uma coisinha 

parecida com um cristal de água, um 

fractal visto no microscópio como uma 

bolinha coberta por espinhos, entretanto 

uma bolinha sem vida ao contrário dos 
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seus semelhantes anteriores, um vírus 

que precisava internar-se em células 

humanas para sobreviver e procriar, e 

uma vez conseguindo isso procriava a 

uma velocidade espantosa, até destruir 

todo o sistema imunológico de um 

indivíduo que podia morrer, caso já 

estivesse com o seu sistema imune 

agredido por alguma enfermidade, mas 

antes de o matá-lo fazia-o infetar outros 

indivíduos a sua volta, pela respiração, 

pela tosse, pelo toque e mais tarde por 

outras formas e assim por diante as 

explicações foram sendo substituídas por 

novas explicações, muitas contraditórias. 

Interessante que, ao desenvolver 

explicações simplórias sobre esse vírus, 

dava-se a impressão clara de que se 

tratava de algo inventado, um vírus 

produzido pela engenharia genética, um 

crime talvez, ou um relapso, um erro de 
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laboratório, e foram inevitáveis as teorias 

de que esse ou aquele governo teria 

provocado a construção do vírus e o 

liberado na atmosfera. Mas homens e 

mulheres em cargos de comando e 

governo, abastecidos por poderosos e 

ardilosos sistemas de informação não 

sabiam afirmar com convicção e 

segurança coisa alguma, o que 

aconteceria no próximo mês, na próxima 

semana, no dia seguinte. Em menos de 

um mês, isto é, em poucas semanas 

daquele ano 2020 em todos os países as 

determinações governamentais 

passaram a restringir, proibir em certos 

casos, impedir e reprimir o convívio 

social, ao ar livre, de certas atividades, 

inicialmente quase todas. Era como se, 

para se defender de um inimigo invisível, 

o homem decidira parar a Terra, parar o 

tempo, parar para pensar, e é claro que 
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isso é irreal e não aconteceu e aos 

poucos, frações de intransigentes foram 

suficientes para oportunizar o telos do 

COVID19.    

– Pausa para um gole de cognac e 

continua – Eu sei, é um retrospeto 

enfadonho, todos nós estamos cansados 

de ouvir, ler, ver filmes sobre tudo isso 

que nunca chegou a ser explicado 

completamente e coisa alguma ficou 

provada, a não ser as mortes espalhadas 

pelo mundo afora e as consequências 

psicossociais e econômicas, trágicas para 

alguns, lucrativas para outros. Mas enfim, 

este relato torna-se importante para 

posicionar no tempo e contexto como a 

minha ideia de Feira do Livro Online 3600 

foi-me roubada sem créditos autorais, e 

trazer à tona a teoria da fractalização que 

modificou o inconsciente coletivo global. 
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Agora, pensem bem, se a leitura 

tradicional e a capacidade de articulação, 

verbalização de ideias, conferiam à 

comunicação entre indivíduos e grupos 

sociais uma relativa inteireza, um 

contexto real relativo dos assuntos, dos 

interesses, dos contextos, já a 

fractalização, nascida da deterioração do 

hábito de leitura, que redundou na 

incapacidade de articulação e 

verbalização, favoreceu a proliferação de 

inutilidades comerciais, demandas 

provocadas por um marketing de caráter 

duvidoso. Pessoas de todas as faixas 

etárias e classes sociais passaram a 

reverberar nacos cada vez menores de 

conteúdos de informação num contexto 

cada vez maior ou específico criando no 

todo, nessa imensa aldeia global, a falsa 

sensação de que todos estamos 

conectados em um único saber, ou em 
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um determinado saber e resta-nos 

apenas divergir contra ou a favor. Alguém 

num cantão da China utiliza um “emoji” 

ligado a uma manchete de um jornal de 

New York e esta “pseudo mensagem” 

torna-se viral em países da América do 

Sul. Exemplos similares são abundantes. 

Isto é a forma mais simples de explicar e 

provar a fractalização do inconsciente 

coletivo. Em outras palavras, a pobreza 

de inteligência em que nos afundamos 

sobre a Terra. Vejam, só, “afundarmo-

nos sobre a Terra”, uma expressão 

paradoxal que quer expressar isso 

mesmo, isto é, o momentum de termos 

atingido um tempo em que descobrimos 

tantas riquezas com a inteligência, nunca 

estivemos tão iluminados pelo saber, mas 

ao mesmo tempo tão idiotizados, e tão 

dependentes de inutilidades, de 

superficialidades. Tão carentes de 
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necessidades básicas e tão ricos em 

consumo de bobagens de toda sorte. 

– Mais um gole de cognac – Foi ao 

constatar esse status quo e rotulá-lo de 

fractalização que eu tive a ideia da Feira 

do Livro Online 3600. Os colegas 

escritores nunca estiveram tão 

penalizados concorrendo entre si pela 

comercialização do conteúdo de baixo 

calibre, pouca densidade e nenhum 

potencial à perenidade. Se de um lado 

nunca foi tão fácil publicar, também, por 

outro, nunca foi tão difícil ser lido. Até 

máquinas de escrever contos e 

romances, isto é, pacotes de programas 

para a criação de textos foram inventados 

e produziu-se livros com tais resultados. 

Qualquer indivíduo tornou-se 

potencialmente capaz de ver publicadas 

as suas histórias, inundou-se assim o 
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mercado editorial tradicional de livros. 

Um mercado que nasceu à beira de um 

precipício e nele caiu em queda livre. 

Primeiro as pequenas livrarias perderam 

terreno para as grandes redes 

construídas com capital de investimento 

e pelo esforço de diversificação que 

apenas aumentou a velocidade da queda 

de todo o mercado de livros. Por último 

os eventos literários e segmentados por 

áreas do saber passaram a sofrer um 

esvaziamento paulatino até serem 

mesmerizados com os mesmos atores, 

cada vez mais interessados em 

entretenimento do que em leitura 

propriamente dita. O fim do livro estava 

decretado e tive aquele sonho, sonhei 

estar sendo tragado para o fundo de um 

rio de lodo branco e fedorento, acordei 

sobressaltado e lembrei que era Papelito, 

no meu conto original, que havia sonhado 
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ter sido sugado por uma árvore, alma 

bruta dos livros, cerne do conhecimento 

perpetuado em páginas que nos fazem 

viajar na imaginação, guiados pelas 

histórias acorrentadas umas às outras 

formando uma história maior 

interminável. Me enchi de angústia ao 

imaginar um mundo sem livros, um país 

sem escritores, sem editoras, sem 

livrarias, sem feiras de livros e afundei-

me na tristeza e depressão de uma 

quarentena forçada pelo COVID19. Nos 

dias seguintes convivi com uma imagem 

na mente, como se estivesse olhando 

pelo retrovisor de um automóvel sendo 

seguido por feiras de animais selvagens 

putrefeitos, deteriorados, as pessoas 

esbarrando-se, concorrendo com a 

melhor oferta de preço. Na mesma 

imagem vislumbrava também um imenso 

necrotério, uma planície de corpos 
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humanos dissecados com uma nuvem de 

enxofre repugnante pairando num 

horizonte inalcançável. Cada corpo era 

um livro aberto. Cada página era um ano 

de vida exposto ao apodrecimento, 

perdido. O fim do livro não poderia ser 

mais trágico. A Feira do Livro Online 24 

horas, 3600, nasceu naquele instante com 

o esforço da sobrevivência, o impulso 

natural da vida que luta contra a morte 

desde o nascimento. Ora bem, recursos 

tecnológicos não faltavam. Intui que a 

mesma força alimentadora dos 

“#hashtags”, “memes” e coisas do 

gênero poderia justamente alimentar a 

minha ideia. Vislumbrei todas as editoras 

do planeta a participarem. Todos os 

escritores do planeta a compartilharem 

suas produções. Todas as livrarias do 

planeta a interagirem com o público que 

seria, neste caso, a população inteira do 
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planeta. Uma profusão de “salas virtuais” 

a funcionar ininterruptamente alternando 

palestrantes. Um índex por categorias, 

um imenso banco de dados de títulos 

disponíveis e até mesmo “livros líquidos”, 

escritos ao vivo com sugestões da 

audiência. Cursos e oficinas itinerantes ao 

longo de um cronograma adequado às 

zonas de tempo do globo terrestre. Uma 

galeria disso tudo feito um armazém de 

estoque de imagens, sons e conteúdos. 

Um desenho de “software” robusto 

permitindo aparições holográficas em 

tempo real, possibilitando ao público 

ouvir um escritor, um editor, um 

professor e especialista no seu espaço de 

trabalho, onde quer que fosse, no seu 

momento de lazer, no seu trajeto para 

qualquer lugar. E, sobretudo, a Feira do 

Livro Online 24 horas 3600 venderia livros 

nas mais variadas formas de venda. 
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Empréstimo, estímulo a trocas, escambo. 

Por fim, idealizei uma moeda suportada 

por um inovador sistema monetário. 

– Mais outro gole generoso de cognac e 

foi acometido de longa sequência de 

tosse. 

Tosse era um dos sintomas triviais 

sinalizando a possibilidade de infeção 

pelo coronavírus, o tenebroso COVID19. 

Pela primeira vez, àquela altura vinte 

anos à frente da última pandemia 

desterradora, o mundo estaria 

presenciando o exato momento de 

inoculação do vírus maligno, letal. O 

escritor suava e estava exausto. Seus 

olhos estavam injetados e movia-se 

diante da câmara visivelmente com 

desconforto indicando dores nas costas, 

massageando o próprio antebraço, 

exibindo um esgar de dor e irritação com 
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a própria tosse. Ofegante, entremeando 

tossir e pigarrear, com um olhar 

macilento pela embriaguez e dificuldade 

de respiração, olhava para a câmara e 

fazia sinal para a audiência esperar, 

queria dizer algo importante, queria 

concluir. 

Desde que a Feira do Livro Online 3600 

arrancara, inovações e adaptações foram 

sendo implementadas a todo instante. 

Surgiu mesmo um nicho de mercado para 

aplicativos e massivos “plug ins”. Vários 

experimentos lidavam com a emulação 

de sabores, aromas e sensação táctil de 

elementos exibidos nas telas cada vez 

mais de alta definição e do uso cada vez 

mais frequente da holografia 

tridimensional, tão impressionante já era 

o avanço tecnológico da computação e 

dos dispositivos, computadores e móveis, 
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que tanto quando os objetos projetados 

chegavam cada vez mais próximos da 

realidade quanto as reações da audiência 

eram capturadas com requintes 

impensáveis, vinte anos antes. Um piscar 

de olhos voltados para uma área da tela, 

um gesto e até mesmo cacoetes de 

utilizadores eram interpretados, 

armazenados, analisados e, 

maliciosamente induzidos. A realidade 

virtual expandida alcançara um grau de 

realismo fabuloso de duas mãos, da tela 

para a audiência e desta para aquela. Mas 

a aparência, a princípio assustadora, do 

escritor naquela sala de destaques não 

sensibilizara mais a audiência do que o 

simples mencionar das palavras “novo 

sistema monetário”. Todos os programas 

quânticos assimilaram o sinal e as 

latências através da grande rede, a 

WWW, voltaram-se para carrear os dados 
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e impactos de atenções dos utilizadores 

ao redor do planeta. Já havia vários 

sistemas monetários operando em 

paralelo. O escambo de diversas formas 

havia sido reinstaurado como na remota 

Idade Média, porém, com imenso 

repertório de sofisticação. Cada um que 

mencionasse a palavra “moeda” no 

ambiente online seria sugado, isto é, seus 

dados e hábitos diante de uma tela de 

computador eram imediatamente 

computados, misturados na batedeira 

eletrônica global para o bolo capital. A 

moeda nova e o novo sistema monetário 

idealizado por ele eram, de início, 

sectários. Selecionador da espécie, 

entretanto não faria mais mal do que bem 

desde que seria apenas mais um sistema 

monetário com moeda exótica que 

nasceria, pois, vinte anos atrás já havia 

de facto novas moedas digitais, binárias 
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e de toda sorte proliferando-se ao redor 

do mundo. 

Sua ideia singular era institucionalizar o 

que numa época remota já havia tido 

existência tácita. A seleção da espécie 

pelo saber. Havia no seu impulso de criar 

uma certa força motora impulsionada 

pela vingança ao sistema como um todo. 

Ele não aceitava que as pessoas 

pudessem ceder tão facilmente às 

superficialidades em detrimento do 

estudo, da investigação, da curiosidade 

intelectual. Era sem dúvida uma atitude 

depressiva, imaginar a Terra dividida 

entre quem consegue saber um pouco 

mais e os que sabem cada vez menos. 

Isso resumia toda a existência sobre a 

Terra numa seleção de indivíduos, em 

oposição a um sistema humanizado e 

igualitário.  
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Ironicamente, toda sua lavra literária 

havia sido construída por perspetivas de 

otimismo e positivistas. Os silêncios de 

seus textos eram tão visíveis quanto 

ruidosos revelando humanismo, apologia 

cristã visível e de uma onipresença divina 

por todas as suas linhas.  

Explodiram em todas as métricas a 

“trend” #moeda-do-saber. Os motores de 

“crawlers” vibravam e empilhavam 

montanhas de links com discussões sobre 

as potencialidades daquele novo mercado 

de capital baseado no volume do saber. A 

sala de destaque em que o escritor dava 

a sua palestra atingiu um pico abrupto, 

provocando vácuo em outros setores. E 

aconteceu o inesperado. A audiência 

podia sentir o cheiro do suor do escritor. 

Seu hálito ofegante e carregado. Sua 

projeção em 3D provocava impulsos de 
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socorro inútil em todos os cantos do 

mundo, mas ele não conseguiu revelar 

seu sistema monetário baseado no saber, 

como a nova moeda seria produzida e 

multiplicada, trocada. Do acesso de tosse 

e dificuldade respiratória, diante do 

mundo, ao vivo, mergulhou numa agonia 

de contorcionismo e espasmos delirante. 

Morreu. E ao final de sua palestra, isto é, 

do vídeo de sua palestra, exibe seu 

depoimento sobre sua morte gravado 

anteriormente. Ele teria provocado, 

antecipado o seu fim e fez questão de 

criar este final elíptico voltando ao tempo 

em que podia prever a sua morte e deixar 

um legado que pudesse ser aproveitado. 

O seu sonho de Papelito, de ver o mundo 

sugado ao interior de uma árvore para 

uma Feira do Livro Online 24 horas sem 

parar 3600. 
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