
É um dos medos

contemporâneos: o
medo de chegar tarde

ao vídeo virai, a série

ou às férias
maravilhosas dos

outros. Uma breve
reflexão sobre

aansiedade
nanettambém

chamada FOMO.

O IDO DE CHEGAR

ATRASADO

AO Li
texto Nuno Costa Santos

Vamos

chamá-lo assim: Mário Rui.
Vamos dar-lhe uma idade: 34 anos.
Uma profissão: programador
informático. Um hobby. observar

pássaros, em especial o papagaio-
-do-senegal. Vamos escolher uma das
séries do momento: Maniac, em
exibição na Netflix desde o passado dia

21 de Setembro, sobre um universo alternativo
no qual as pessoas se podem curar das suas
existências infelizes através de um comprimido
todo-poderoso. Rui, por motivos diversos, entre
eles o trabalho e um curso de sapateado em
Arroios, faz um jejum internético. Na segunda
quinzena de Outubro, arranja um tempinho
para entrar na sua página de Facebook e percebe
que toda a gente está a falar de Maniac, a elogiar
os actores, Jonah Hill e Emma Stone, a gabar os
cenários e o ambiente entre os 80 e o futuro,
a questionar a trama. Mário Rui sua. Sente que
está a perder alguma coisa, que não pode entrar
na festa. Faz log offe vai tomar rapidamente o

seu comprimido possível: assistir à série toda
para poder ir brincar com os outros meninos.

A ansiedade de não comentar logo aquilo que
os outros comentam. A angústia de não estar a ex-

perimentar o prato digital do dia e sobre este emi-
tir opiniões, indignações, bonequinhos alegres e
tristes. A aflição de ainda nada ter dito sobre a no-
tícia, a série e o virai do instante. São sentimentos

contemporâneos, estes, dos que habitam muitos
corações internéticos, de modo mais ou menos
consciente, próprios de uma sociedade incapaz
de desligar. Até tem um nome: chama-se FOMO,
fearofmissingout {medo de lhe escapar algo).

Byung-ChulHan, o sul-coreano que começou
por estudar Metalurgia e depois, na Alemanha,
se tornou um dos pensadores mais relevantes do

momento, lembra, num dos seus livros editados

por cá pela Relógio d'Água, os sintomas de uma
sociedade subjugada à ditadura da produtividade:
"Hoje, são muitos os afligidos por medos difusos:
medo de ficar à margem, medo de se enganar,
medo de falhar." Fiquemo-nos no medo de ficar à

margem, que é daquilo que se fala quando se fala
do medo de chegar atrasado aos assuntos da agen-
da. O medo de ficar de fora, seguido do medo de
falhar. O medo de, quando finalmente se chega,
não se estar à altura da observação conveniente.

Teimo Mourinho Baptista, psicoterapeuta e

professor da Faculdade de Psicologia da Universi-
dade de Lisboa, lida com pessoas que sofrem deste

tipo de medo: "Sim, de um ponto de vista clínico
aumenta o nível de ansiedade das pessoas, pois
têm de estar mais atentos à novidade e comparar-
-se com o seu grupo de referência para a posse da
novidade." Vestir a novidade, seja ela uma opi-
nião, uma peça de roupa ou uma moto de água,
tem um sentido de urgência e resulta em compa-
rações: "Estas comparações podem tornar-se
muito exigentes e mobilizar muitos recursos psi-



cológicos das pessoas." A Sociedade do Cansaço,
para citar outro título do germano-coreano.

Se tudo isto é novo? Não. Mas, com a internet
cada vez mais inquieta e gulosa, a voracidade do
consumo ficou potenciada. É de lembrar com
melancolia todos os anúncios que aparecem no
nosso ecrã depois de termos, por infelicidade,
espreitado uma marca de perfume ou o preço de
uma viagem a Osaka ("por que é fui fazer isto?",

perguntamos em cada manhã) . Navegar na felici-
dade alheia gera o conhecido desassossego de
ainda não ter a casa nova dos outros, as férias, a
sua beleza retocada. Para citar Teimo Mourinho
Baptista, "uma distorção positiva naquilo que as

pessoas colocam sobre si próprias em público".
O ex-bastonário da Ordem dos Psicólogos acres-
centa: "Faz-se uma equivalência entre novidade
e qualidade, tudo o que é novo é suposto ser me-
lhor, e só podemos ter o melhor." E, diz, impomo-
-nos como metapertencer ao clube dos que estão

obrigados a possuir esse melhor, "seja a última
versão do telemóvel, o carro com todos os extras
ou a nova relação (com mais extras, também) ".

O argumentista e escritor Filipe Homem Fonse-
ca, com vasta produção em diferentes géneros e
observador de novas produções na área do audio-
visual, fez, na sua página de Facebook, uma apre-
ciação breve sobre a série acima mencionada,
Maniac. O espírito do seu comentário é contrário
ao frenesi de tudo querer valorizar para tudo que-
rer comentar: "De vez em quando -muito de vez
em quando - aparece uma série assim (...) É para
ver e rever." Acerca deste medo de chegar tarde
ao teclado, Filipe, coautor de guiões para séries
como 1986 e Bocage, comenta: "Parece-me ser um

mal geral que contribui para a fracaponderação
com que, hoje em dia, se chega a conclusões." Im-
peram o ruído e a pressa em julgar "sejam séries
de televisão sejam pessoas". É a tal obrigação de
ter de dar uma opinião sobre tudo, com rapidez.
"A possibilidade de tê-la não implicava uma obri-
gatoriedade, agoraparece que sim." Por isso, Ho-
mem Fonseca percebe uma "debandada das re-
des", em direcção ao silêncio, propício à busca de
conclusões menos imediatas. "Ou, mais impor-
tante, paranos defrontarmos com as nossas pró-
prias dúvidas." Resumindo, é importante fazer
com o iPhone aquilo que Ronaldo fez com um mi-
crofone: atirá-lo ao lago. E ir observar papagaios-
-do-senegal, com faz o Mário Rui.

Pegando na questão da dúvida, há um dado im-
portante, facilmente notado: quem chega atrasa-
do tem de vir com a artilharia da certeza. Tem de

compensar o atraso com uma sentença muito
afirmativa -porque só assim ganha adesões (vulgo
líkes) . Noutro livro pertinente, Enxame Digital,
Byung-Chul Han toca no tema: "A demora ou a
hesitação, que são aspectos constitutivos da ac-
ção, é percebida como um elemento perturba-
dor." O tempo é escasso e a necessidade de ser
amado é muita.

No texto "Manoletinas de salão", O'Neill faz,
com aquele português malandro que se lhe co-
nhece, um brevíssimo ensaio sobre o medo, por
todos sentido e por alguns infligido. A prosa, mui-
to curta, própria de quem tinha pressa em ir pro-
var um petisco e beber um copo, termina como
uma pergunta de esperança: "Vamos deixar de ter
medo?" No universo das redes é impossível, se-
nhor Alexandre O'Neill.

Vamos deixar de ter medo,
dizia O'Neill No universo
das redes sociais isso
é impossível Sr. o'NeilL




