
OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

26-11-2021 

REFLEXÕES ALEATÓRIAS SOBRE A GENO CITY 
Annibal Coelho de Amorim 

[Médico. Doutor em Saúde Pública] 
 

Inicio este texto classificando-o como meramente especulativo uma vez que esse não é (nem pretende ser) fruto de 
uma análise de dados quantitativos e/ou qualitativos. Entre os que escrevem, a chamada literatura especulativa 
“está em alta”, o que me leva a fazer uma segunda observação, uma vez que as reflexões que ora faço não passam 
pelo que podemos apelidar de teoria especulativa de um tempo que ainda não é (o futuro), nem tampouco reflete o 
tempo que vivemos (o presente). Afinal de contas de que se trata?... perguntariam ávidos todos os leitores que 
examinam as publicações no/do Opinião – Multiplicadores de VISAT. De pronto respondo que se trata da 
elaboração de uma especulação que pode ser aplicada a diversos contextos, em um arco abrangente de opções, 
daquelas que se voltam para a análise de como se comportam a ciência, a educação, os valores que atravessam os 
costumes, aspectos que tangenciam textos religiosos, ou até mesmo os que pretendem enveredar pelas ciências 
críticas e sociais. Eu, sentado em uma tarde ensolarada - depois de semanas friorentas e chuvosas -, me vejo 
refletindo sobre o que têm transformado as discussões (acaloradas ou não) entre os que se dizem “fazer parte do 
tecido social”. Polarizada entre os que se inclinam empaticamente a outros seres humanos, e, de outro lado, 
aqueles que fazem “profissão de fé” em buscar desconstruir laços e optam por tecer nós e divergências.   
Constato, a sociedade atual se encontra desesperançada! Então busco estabelecer com os que me leem a seguinte 
premissa: se o tecido social está esgarçado e tende a se romper, porque a chamada grande mídia (de perfil 
altamente conservador) insiste em propagar mecanismos que fragilizam ainda mais o que sobra de uma sociedade 
minimamente solidária. Querendo ou não, apoiado em uma razão de mero cunho especulativo - deixando de lado o 
real, o simbólico e o imaginário -, sou levado a crer que estamos testemunhando a construção e a difusão da 
perspectiva da “geno city”, expressão que em momento algum tem qualquer correlação com o ato de genuflexão 
(ajoelhar), adotado por aqueles vinculados aos fundamentos de base cristã ou mesmo muçulmana.  
“Geno city” representa um fragmento dos tempos pandêmicos - que impõem a que a ciência tem um valor 
inestimável -, e como tal, deve ajudar aos “descrentes de tudo” - mais conhecidos como “haters da verdade” 
(apegados às “fake News”), que continuam a difundir teorias mirabolantes antivacinas, jogando no lixo o que 
poderia ser chamado “era das luzes no terceiro milênio”. Querendo ou não, testemunhamos milhares de pessoas ao 
redor do mundo amontoadas em “geno cities”, cidades que se desmontam ou se fragilizam quando são controladas 
por pensamentos obscuros, atravessadas por notícias falsas que têm o intuito de difundir o medo e o ódio.  
Assim, se constroem as “geno cities”, conglomerados de pessoas que se apequenam e que, no campo oposto, deviam 
se agarrar ao senso crítico que nos libera da prisão moderna, aquela governada em/por “redes sociais”.  
A “geno city”, desprovida de razão crítica, se presta a todo o tipo de manipulação da realidade e se concentra em 
bolhas, que repetem e repetem todo o tipo de mentira e falas desconexas. Subjugados pela falta de elaboração na 
tríade ação – reflexão – ação reflexiva, um punhado expressivo de pessoas ao redor do mundo adotaram a “geno 
city” como uma imagem típica ideal de um mundo em que gostariam de viver “daqui pra frente”. Eu me oponho à 
“geno city” tanto quanto me oponho aqueles que repetem esse monte de mentiras como se verdades fossem, 
“ajoelhando-se diante da imagem que lhes foi vendida”, de um mundo que se desfaz diante de nossos olhos porque 
na maior parcela dessas pessoas a razão crítica inexiste. Assim, a “geno city”, é um templo irreal de um mundo 
inventado, principalmente por aqueles que acreditam no “modus operandi” atual, que é o de excluir, banir, 
cancelar e acotovelar uns aos outros. “Geno cities” crescem entre nós e não nos damos conta dos seus efeitos 
deletérios materializados no inconsciente coletivo. O que o prevalece hoje é o indivíduo selvagem que se propõe ao 
degladiamento, gladiadores de um coliseu de “mentiras”, uma pólis de notícias inventadas para iludir os 
depauperados de uma educação pública de qualidade, que poderia lhes ofertar aprimoramento da condição 
humana como seres sociais. Assistimos a “arquitetura” programada em direção a uma sociedade que ceda espaço à 
construção de cidades vazias de sentido crítico, as ‘geno cities”. Vazias por causa do vírus? Das pandemias?  
Das guerras bacteriológicas? Não, vazias porque se deixam permear pelo esvaziamento simbólico da existência e 
condição humana. Oponham-se às “geno cities” de hoje (o que seria o hoje?) para que possamos pensar 
especulativamente em um “amanhã possível” em que a razão crítica possa se espraiar de novo no tecido social e 
cultural .... Estaríamos caminhando em direção ao “extermínio em massa” do senso crítico? ■ ■ ■ 
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