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| O Aeropago
INCLUSÃO DIGITAL
Por Valdênio Freitas Menezes
Os dedos são as extremidades dos membros dos mamíferos, mas também se dá este
nome a alguns artículos dos apêndices de muitos artrópodes e de outros pequenos animais. O
que diferencia os seres humanos dos outros animais é um conjunto de particularidades de
caráter proctológico e sociológico dos dedos.
Touchscreen é a reinvenção tecnológica da proctologia aplicada à uma tela de plasma.
Apontar a verdade é um dissimulado procedimento proctológico. A principal
ferramenta de trabalho do proctologista torna este um profissional único que, diferente de
um esportista que quando perde alguns dedos nas mãos e pode vir a ser um atleta
paraolímpico em várias modalidades, depende da integridade digital preservada. Se acaso
houver algum proctologista polidáctilo favor compareça a sede dessa revista e coloque abaixo
toda a minha teoria.
Na infância somos duramente reprimidos quando apontamos para algo. Significa que
nossos pais morrem de medo de duas coisas: em primeiro lugar da possibilidade de que sejam
ativadas nossas vocações para proctologia ou temem que seus filhos se tornem adultos que
gostem de dedurar os outros. Ou ambos: se um dia for revelado um grande esquema de
corrupção que envolvia planos de saúde dentro do Sindicato Nacional de Médicos
Proctologistas, seu filho pode vir a ser o grande dedo duro. A verdade é que os filhos sempre se
opõem as ordens dos pais. São gerações que possuem pontos de vista inversalmente
proporcionais: exatamente como são as aftas e hemorróidas.
Touchscreen é a reinvenção tecnológica do dedo fura-bolo.
Se os indicadores sociais estão ruins, podemos dizer que a sociedade se tornou ou um
polegar para baixo, ou pior, que há um imenso dedo médio socialmente constituído. Nossos
dedos representam tragédias. O anelar simboliza o casamento tanto por ser o local preferido
para o claustrofóbico ato de enfiar um anel, bem como pelo seu apelido de seu-vizinho excitar
qualquer situação de infidelidade. O dedo mínimo serve para bater nas quinas de sofá
,paredes, cadeiras e derivados, fazendo que todo ser humano utilize seus palavrões preferidos
ou pratique os recém aprendidos. Todos os dedos unidos em prol de uma causa podem digitar
um texto ou jogar tênis, mas o que incomoda a igreja católica são aquelas coisas manuais
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tipicamente masculinas. Fazer esse tipo de coisa com cinco dedos é considerado um
genocídio até pior do que apenas um dedo que aperta o botão vermelho que autoriza o
lançamento de um míssil nuclear.
Vale uma menção honrosa para as vantagens que a espécie humana adquiriu no
processo evolutivo a partir da combinação polegar e indicador que foi a de simular uma
incômoda pistola que é mais fácil de ser apontada para os outros do que para si mesmo: a mão
prende, o pulso dói e os tendões saltam da pele.
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