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Editorial

Cupuaçu, jambu e
poeira lunar
por Drielle Alarcon (conselho editorial)

Em 2017, um pequeno saco de amostra lunar foi leiloado. Ele havia sido
esquecido no Johnson Space Center, depois foi roubado de um museu
e então foi recuperado pelo governo e vendido, por engano, para uma
advogada de Chicago. Quando Nancy Lee Carlson mandou avaliá-lo na
NASA, descobriu que ele esteve no primeiro pouso na Lua e foi usado
por Neil Armstrong para recolher pedras no satélite, em 1969. Não é
encantadora essa ideia de um saco com poeira lunar andando de UPS por
aí, despercebido? Quanta coisa acontece se a gente pisca. Quanta coisa
extraordinária se passa ao nosso lado.
Penso que este é justamente um dos usos mais interessantes das
linguagens — qualquer uma delas de que lancemos mão para ler
e fazer o mundo —, o seu potencial de desarticular a normalidade. Nesse
sentido, a ficção científica, muitas vezes, nos propõe a naturalização do
4
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mulher entre os ciborgues de “Blade Runner 2049”, só para ficarmos com
alguns exemplos.
Além das obras, há muita gente nesse processo. Pessoas que
compartilharam suas pesquisas e apostaram em uma nova iniciativa.
Artistas que materializaram a revista, com tanto carinho, criando novas
narrativas entremeadas aos textos. Toda a equipe que organizou o I
Festival de Literatura Fantástika. Muitas vias são possíveis. O modo como
esta revista vem ao mundo importa. Ela é, como todo projeto associativo
dessa natureza, um ato político.

estranhamento como um ponto de partida. Ela pode nos fazer desconfiar
de onde estamos. E, também, confiar nas situações mais esquisitas. Faz
parte da sua lógica uma certa rebeldia em relação às convenções. Talvez
por isso ela seja tão generosa à reflexão sobre a alteridade, quando não
a abandonamos apenas à perspectiva restrita do homem cisgênero,
heterossexual, branco, de classe média, etc. E tão hábil em nos falar sobre
a necessidade de permanecer alerta.
A ideia de Um Brasil irrealista, tema desta primeira edição, nasce dessa
sensação de que os tempos, de fato, nos pedem atenção. E que a literatura
e a crítica, uma vez mais, são formas de responder a esse chamado. Mas
vem também desse desejo de ampliar nossos olhares sobre o gênero. Da
curiosidade de entender o que sai quando cupuaçu e jambu encontram
robôs e naves espaciais. Encontram? E como isso se apresenta para os
diferentes modos de existir no mundo. Daí nosso prazer em conversar
sobre o processo de edição da Nebulosa, número especial da Revista
Raimundo dedicado à ficção científica escrita por mulheres; a importância
de recebermos uma reflexão sobre o racismo na produção nacional; de
lermos um estudo sobre as conexões entre o gótico e a prosa regionalista,
entre outros temas. Em uma outra ponta, a revista se abre às participações
em diálogos internacionais. Como recebemos e contribuímos com esse
tipo de debate? Isso nos levou a artigos sobre a estética vitoriana na
constituição da atmosfera de “O conto da aia” ou sobre a representação da
6

Ato que apresentou novas rotinas produtivas, ariscas ao relógio, só
computáveis em horas fantástikas (termo criado pela Ana e rapidamente
adotado pelo grupo). Horas empregadas na construção de um projeto
coletivo, respondendo à urgência do estabelecimento de redes de
afeto e colaboração em um momento em que elas são cada vez mais
indispensáveis. O ano coiceia, nos leva Ursula Le Guin, avança sobre
direitos e dignidades, estreita horizontes. E nos cabe fincar resistência,
onde ela é a ordem do dia, e procurar caminhos para a ação. Seguir lendo,
criando e refletindo.
Bem-vinda/e/o à Fantástika 451. Pode piscar agora, sem medo de perder
alguma poeira lunar. A gente se reveza.

Drielle Alarcon
Formada em Filosofia e em Comunicação Social, ambas pela Universidade
de São Paulo. Cursou um semestre na Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy, em Praga, estudando língua e literatura tchecas. Escritora,
interessa-se por narrativas contra-hegemônicas e, atualmente, prepara o
seu primeiro livro.
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Como pensar a
mudança hoje?
por Maria Elisa Cevasco

Este artigo discute a relevância das obras chamadas aqui de “ficções de
imaginação política” para uma reflexão sobre a necessidade da mudança
social em nossos dias. Revisita certas posições de críticos como Raymond
Williams e Fredric Jameson, e apresenta um comentário sobre um romance
de Philip K. Dick para demostrar essa relevância.
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO CIENTÍFICA • FREDRIC JAMESON • RAYMOND WILLIAMS • PHILIP K. DICK

“É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema vigente.”
Esta frase, atribuída ao pensador americano Fredric Jameson, dá notícia
de um sentimento que estrutura muito do debate político e cultural
contemporâneo. Já se vão 38 anos da frase de Margaret Thatcher que
inaugura nosso tempo de inexorabilidades: “Não há alternativa.” E, nesse
ano de 2018, muitos parecem pensar que, se alternativa há, seria pior
do que o que temos. O máximo de mudança política que se admite é no
terreno das identidades. Por mais que seja fundamental lutar por simpatia
8
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e respeito ao diverso, muitas das vitórias desses movimentos acabam
introjetando a lógica da exclusão que rege o sistema e nos leva, no mais das
vezes, à posição estéril do velho “nós contra eles”.

O assunto mais profundo das utopias e o que lhe confere maior vibração política
é precisamente nossa inabilidade de conceber uma utopia, nossa incapacidade de
produzi-la como visão, nosso fracasso em projetar o Outro do existente, um fracasso
que, como os fogos de artifício se apagando no escuro da noite, acaba por nos deixar

Neste momento, parece especialmente relevante que a arte nos ensine
a repensar — e repensar não só no sentido de mudar de visão, mas de
questionar os parâmetros que regem nosso modo de ver o mundo — e
contribua para inaugurar, para falar como Raymond Williams, um tempo do
subjuntivo, um tempo em que ousemos experimentar e pensar “E se?” É neste
contexto que quero refletir, na esteira tanto de Jameson quanto de Williams,
sobre a função dos romances da imaginação política em nossos dias. E uso
a expressão “imaginação política” para não me enredar nas discussões, a
meu ver pouco produtivas, de tipos puros, como ficção científica, literatura
fantástica, romances de fantasia, utopias, distopias. Penso aqui nas obras que
destoam do padrão hegemônico do romance realista e tratam de romper as
amarras do provável, nos incitando a imaginar a alteridade.
Jameson (2005), em um livro com o título revelador de “Arqueologias do
futuro”, estuda as utopias literárias, começando no passado distante com
a obra que dá nome a essa linhagem, “Utopia”, de Thomas Morus (1516).
Ele acompanha o desenvolvimento dessa forma ao longo do tempo, com
comentários sobre Charles Fourier e Edward Bellamy, chegando bem perto
do presente, com análises de romances do boom da ficção científica, como
as obras de Philip K. Dick, Ursula Le Guin e Kim Stanley Robinson, para
citar os autores mais conhecidos entre os que ele comenta. Como o título
indica, Jameson defende que essa linhagem de ficção utópica prospecta
o presente para ver aí as possibilidades abertas ao futuro. Ele insiste que
essa arqueologia não tem como objetivo prescrever como seria, ou deveria
ser, o futuro: esta é uma questão a ser resolvida pela História e pela
prática coletiva. A potência política desses exercícios da imaginação estaria
justamente em demonstrar nossa incapacidade de representar uma alteridade
radical, um mundo diferente do que o que existe. Em um ensaio que não está
reproduzido em “Arqueologias do futuro”, ele nos dá uma pista importante
para entendermos como se processa essa incapacidade e que efeitos ela
pode produzir:
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sozinhos com a História que temos (JAMESON, 2005, p. 101, tradução livre).

Nesse sentido, a arqueologia do futuro nos leva a enfrentar o presente
e suas injunções. Sabemos que uma das formas mais eficientes da
naturalização da vida tal qual ela é — ou seja, uma das formas de nos levar
ao conformismo das impossibilidades — é negar a natureza sistêmica
do nosso modo de vida. Essa negação permeia muito de nossos modos
de pensar. Ela está presente já no senso comum — que nos assegura,
por exemplo, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa,
camuflando a inter-relação entre os fatos de uma mesma vida social.
Chega até à codificação do senso comum, ou seja, nossa forma de pensar
os acontecimentos e fatos um a um, de maneira compartimentalizada e
especializada, sem sermos capazes de estabelecer as conexões que fazem
com que esses fatos, acontecimentos e pensamentos sejam parte de uma
totalidade. Vale lembrar que um dos motes dos protestos que queriam
mudar o mundo nos anos 1960 era justamente “Precisamos nomear o
sistema”. O fato de que muito do que chamamos de política hoje se prenda
a questões específicas de determinados grupos demonstra o quanto se
perdeu dos anos revolucionários para cá.
Os romances de imaginação política muitas vezes se desenrolam em
contextos regidos por sistema alternativos, evidenciando o caráter
histórico do que sempre tomamos como natural: para citar os exemplos
mais conhecidos, temos a reorganização do sistema da vida social
em “Admirável mundo novo” (1932), de Aldous Huxley, onde uma
sociedade de castas aboliu a família, a reprodução natural e o processo
de envelhecimento, detido por uma droga que mantém todos satisfeitos
até se retirarem para morrer longe dos olhos dos demais. A consciência
de como o sistema determina nossas vidas fica mais evidente quando nos
vemos diante de uma história que se passa em um mundo totalmente
diferente do nosso — penso aqui, por exemplo, em “Os despossuídos”
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(1974), de Ursula Le Guin, que narra a vida sob dois sistemas opostos. Os
dissidentes anarquistas do planeta Urras, cujo modo de vida radicaliza o
nosso, emigram para Anarres e fundam uma sociedade sem hierarquias.
Em Urras, há repressão, patriarcalismo exacerbado, competição e lucro. Em
Anarres, o planeta anarquista, não há governo e as tarefas são executadas
por todos em rodízio. Cada capítulo se passa em um planeta, forçando o
leitor a reconhecer dois sistemas e comparar suas especificidades.
Ter a experiência, ainda que
através da fruição artística, de uma
alteridade radical pode abrir um
espaço mental por onde possa fluir
o desejo de mudança. Jameson
refere-se ao gênero literário das
utopias como um “experimento
mental”. Este termo é usado tanto
na física como na filosofia. Designa
o desenvolvimento de um raciocínio
lógico sobre um experimento
não realizável na prática, mas
cujas consequências podem ser
exploradas pela imaginação. É como
se essas narrativas educassem
nossa imaginação para o diferente.
E para aqueles que possam
achar que essa coisa de desejo
e de imaginação é muito pouco
materialista e deveria ser deixada
para os sonhadores incorrigíveis,
vale lembrar os alertas de Raymond Williams. Em 1978 ele publicou um
ensaio justamente sobre “Utopia e ficção científica”. Tratava-se de um
momento em que o horizonte revolucionário estava já bastante distante
da realidade onde eram dados os primeiros passos da nova versão da velha
ordem mundial que hoje chamamos de neoliberalismo. O outro sistema, o
do socialismo a que chamamos de “efetivamente existente” — talvez para

»A potência política

desses exercícios da
imaginação estaria
em demonstrar

nossa incapacidade

de representar uma

alteridade radical, um
mundo diferente do
que o que existe«
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diferenciá-lo do que efetivamente gostaríamos que existisse —, já estava
em crise reconhecível para a maioria dos pensadores de esquerda. Nesse
ensaio, Williams faz uma defesa da necessidade do pensamento utópico.
Ele parte da conhecida distinção que o marxismo ortodoxo faz entre o
socialismo científico e o socialismo utópico, privilegiando o primeiro, que
estaria baseado nas leis do desenvolvimento histórico. Williams lembra
que a situação histórica em que ele escreve apresenta uma reversão, não
apenas porque “o caráter científico das leis de desenvolvimento histórico”
(WILLIAMS, 1978, p. 199, tradução livre) é rejeitado de saída ou, pelo
menos, questionado de todos os lados, e, assim, a própria noção dessa
ciência pode ser considerada utópica no sentido pejorativo. Mas, continua
Williams, essa reversão deve-se ao fato de que
a importância do pensamento utópico também está sendo reavaliada, de forma que
alguns o veem hoje sob o vetor crucial do desejo, sem o que até as leis são imperfeitas,
em uma versão, ou mecânicas em outra, precisando do desejo para dar-lhes direção e
substância (WILLIAMS, 1978, p. 200, tradução livre).

Mais uma razão para abrimos os canais e deixarmos fluir o desejo
coletivo. Para Williams, “não se pode abstrair o desejo, que sempre é algo
específico, em circunstâncias com impedimentos específicos” (WILLIAMS,
1978, p. 200, tradução livre). Assim, os exercícios utópicos devem ser
avaliados sempre dentro de um contexto em mutação e é esse contexto e
essa hora histórica que determinam seu sentido.
É possível que tanto as derrotas do socialismo real quanto a consciência
do papel central dos significados e valores que constituem nossa
subjetividade em um determinado momento histórico estejam na base
da defesa de Williams da relevância de uma mudança nos nossos modos
mais íntimos de sentir e pensar para uma efetiva transformação sistêmica.
Para ele:
A tarefa de um movimento socialista bem-sucedido terá que ser tarefa do sentimento
e da imaginação tanto quanto dos fatos e da organização. Não imaginação e
sentimentos no sentido fraco destes termos — “imaginar o futuro” (uma perda de
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tempo) ou “o lado emocional das coisas”. Ao contrário, temos que aprender e ensinar
uns aos outros as conexões entre uma formação política e econômica, uma formação
cultural e educacional e, talvez o mais difícil, entre as formações de sentimento e de
relações que são nossos recursos mais imediatos em qualquer tipo de luta. (WILLIAMS,
1975, p. 76, tradução livre)

Uma vez que a narrativa é essencialmente o ato de fazer conexões
e formar um todo, com o qual o leitor se relaciona emocional e
intelectualmente, fica clara sua relevância em um momento como o nosso
para nos impulsionar a repensar a experiência.

dos europeus — que, por sua vez, se subdividem em dois outros grupos:
um de que ouvimos falar nas tramas políticas que envolvem a sucessão
no Terceiro Reich após a morte de Bormann, o chanceler que sucedeu um
Hitler inabilitado pela sífilis, e outro dos que participam diretamente da
trama, como o cônsul alemão em São Francisco e uma figura misteriosa,
Mr. Baynes, que vem a abortar uma empreitada da linha dura do Reich, que
quer agora fazer um novo ataque para estabelecer a dominação alemã por
todo o globo.

Em “O homem do castelo alto”, a dúvida estruturante do enredo é sobre
o passado histórico. O romance se passa em 1962, em um Estados
Unidos dividido entre as duas potências que venceram a Segunda Guerra
Mundial, segundo o romance. A Alemanha nazista e o Japão dominam o
mundo em uma aliança instável. A Costa Oeste, onde se passa o romance,
é governada por japoneses. Há três grupos de personagens tenuemente
ligados por contatos esporádicos: o dos japoneses, o dos americanos
dominados, incluindo um judeu que se protege com um nome falso, e o

Um dos subtemas do livro é a relação fetichista com o passado. Os
japoneses são fascinados pela história norte-americana, mas esse fascínio
se manifesta pela atração por objetos “autênticos” desse passado, indo
desde armas até relógios do Mickey Mouse. Um personagem americano
se torna “antiquário” e vive desse fetiche dos dominadores sobre as
relíquias de um modo de vida que sua dominação pretende abolir. Os
objetos vendidos por ele podem ter sido fabricados na semana anterior
ou serem efetivamente do passado. Mas são todos objetos corriqueiros,
cujo valor é dado pela suposta historicidade. Uma das personagens,
que comercia esses objetos, tenta explicar para sua acompanhante a
fascinação dos japoneses. Ele coloca dois isqueiros Zippo sobre a mesa
e desafia a moça a saber qual deles é o que efetivamente estava no
bolso de Franklin Roosevelt no dia em que foi assassinado. Nós, leitores,
sabemos que Roosevelt de fato morreu de causa natural: estamos então
já navegando nas águas da ficção histórica, longe da autenticidade e da
experiência que nos autoriza a dizer “de fato”. Segundo a explicação que
esta personagem dá à moça, é estéril decidir se os objetos históricos são
falsos ou autênticos, uma vez que essas palavras não têm significado.
Ele pode comprar, e compra, documentos atestando a autenticidade
dos objetos do dia a dia do passado. Essa discussão, que ocupa poucas
páginas, remete a uma questão central do livro: como podemos saber o
que efetivamente ocorreu no passado histórico? Se a História é narrada
pelos vencedores, como podemos saber o que constitui um fato histórico?
Mais do que especular sobre um desfecho alternativo para a Segunda
Guerra Mundial, que inaugura, como sabemos, o período de hegemonia
mundial dos Estados Unidos, o romance começa a questionar as categorias
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Para terminar, gostaria de apresentar uma breve análise de um romance
relativamente contemporâneo, “O homem do castelo alto”, de Philip
K. Dick, publicado em 1962. A obra de Dick parece ter capturado a
imaginação de nossos dias. Vários de seus romances e contos foram
adaptados para o cinema. Os filmes “Blade Runner” (1982) e “O vingador
do futuro” (1990) são meus prediletos. O próprio “O homem do castelo
alto” se transformou em um seriado de sucesso já com três temporadas. O
que chama a atenção em obras tão diversas é a capacidade de interrogar
os parâmetros que organizam nosso pensamento. “Blade Runner”, como
sabemos, estabelece a dúvida mais central: se o outro, e até nós mesmos,
somos humanos ou replicantes, embaralhando as certezas que definem
nossa identidade. “O vingador do futuro” confunde a luta real com a
imaginária; não sabemos nunca se o protagonista está de fato liderando os
rebeldes ou se tudo não passa de um sonho induzido por uma medicação
que nos leva a tirar férias de nós mesmos.

»O assunto mais profundo das utopias e o
que lhe confere maior vibração política é
precisamente nossa inabilidade de
conceber uma utopia«
que utilizamos para dar sentido à experiência: passado e presente se
embaralham, fato e interpretação se equivalem.
O embaralhamento se intensifica ao longo da narrativa. Há dois livros
constantemente sendo mencionados no romance. Os japoneses, e também
os americanos, consultam regularmente o “I-Ching”, o antigo livro da
sabedoria chinesa, para guiar suas vidas. Acompanhamos a leitura de
vários deles do oráculo, cujas diretrizes — que são misteriosas para não
iniciados como eu — todos seguem. Há referências constantes a “O livro
das mutações”, como é conhecido o “I-Ching”. É uma consulta ao oráculo
que resolve o enredo. Essa presença suscita uma pergunta: qual é a função
desse livro milenar no romance?
O outro livro é ainda mais central. Todos, inclusive os alemães, estão lendo,
ou querendo começar a ler, uma publicação clandestina. Proibido pelos
alemães, “The Grasshopper Lies Heavy”, é um livro de ficção da imaginação
política, que narra a História como se… os aliados tivessem ganho a guerra.
Trechos deste livro são citados no romance, e eles apresentam ainda outra
versão: a Itália traiu o Eixo, Estados Unidos e Grã-Bretanha dividem o
mundo ocidental, do mesmo modo que o fazem os japoneses e alemães
no romance. Juliana, uma jovem americana, vai ao encontro de Hawthorne
16

Abendsen, o autor de “The Grasshopper…”. Ao contrário do que dizem os
rumores que ele mesmo espalha para se livrar de possíveis atentados, este
autor não está trancado em um castelo alto e inexpugnável, mas vive em
uma casa como outra qualquer. Juliana, sempre consultando o I-Ching,
confronta Abendsen com a pergunta fatal: “Os aliados de fato ganharam a
guerra, não foi?”. Ao que ele contesta que consultou o “I-Ching” para tudo
o que escreveu e que o que diz o livro é a verdade.
O que pode sugerir tal final? Li “O homem no castelo alto” com meus
alunos da disciplina “Tópicos do romance” no segundo semestre de 2017.
Nas acaloradas discussões que tivemos surgiu uma hipótese coletiva que
quero retomar aqui, com os devidos agradecimentos aos alunos que se
engajaram profundamente na batalha da interpretação sobre o que traz
o romance de Dick para nossos dias. Pensamos que, ao colocar como
elemento criativo central “O livro das mutações”, Dick apontava para a
existência de algo que permanece, algo de que a dominação, seja do Eixo,
seja dos Aliados, é apenas um efeito, não a causa central. Os eventos
narrados são apenas mutações dessa estrutura que permanece igual a si
mesma. Juliana lembra as atrocidades dos Aliados e como os britânicos
foram todos julgados por crimes de guerra. O espelhamento é evidente.
A vida que se leva nos territórios dominados é baseada na mesma
17

hierarquia que rege a vida na nossa História real: há os dominadores e os
dominados, os que trabalham — como o ex-marido de Juliana — e há os
que os exploram. Tudo pode mudar, pode ser que, nos termos do romance,
tenham ganho os Aliados ou o Eixo. Num certo sentido, tanto faz, desde
que o sistema que sustenta as mutações dentro da permanência continue.
É por conseguir sugerir uma figuração do irrepresentável — o sistema que
a tudo organiza — que este livro cumpre sua função de mobilizar nossa
consciência histórica e nos levar a encarar o fato de que uma mudança
significativa tem que ser sistêmica, a não ser que queiramos fica repetindo
o que temos. Resta perguntar com Williams: “e se?”. ●
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O presente artigo apresenta um breve histórico do gênero literário “ficção
científica”; a seguir, apresenta um resgate histórico da pouco conhecida
literatura brasileira de ficção científica, apontando que não se trata de
fenômeno esporádico, pois se verifica uma produção contínua desde o
século XIX. Por fim, o artigo questiona a relação entre essa literatura,
marginalizada, e o cânone literário.
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A Revolução Científica e a Revolução Industrial que ocorreram entre
os séculos XVI e XIX provocaram uma mudança sem precedentes na
história da humanidade. O homem passou aos poucos a abandonar
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sua visão teocêntrica e mística do mundo para começar a estudar e entender
os eventos que ocorriam a sua volta como fenômenos naturais, e não mais
como produtos místicos vindos de alguma vontade divina superior. A ciência,
ou, mais especificamente, o método científico, passou a ser o instrumento
usado para dissecar e analisar a realidade.1 Na esteira do método científico,
grandes descobertas e invenções foram sendo feitas, descobertas e
invenções que mudaram não só a forma de o homem ver o mundo, mas a
própria organização da sociedade, pois a ciência, junto com seus avanços
e progressos tecnológicos, não só começou a explicar o funcionamento
da natureza (trovões não são mais a ira de deuses, e sim o resultado de
um conjunto de descargas elétricas) como também criou tecnologias que
alteraram todo o modo de produção e consequentes relações sociais
(máquinas industriais substituíram o trabalho artesanal gerando uma nova
classe, o proletariado, que passou a negociar sua mão de obra).
É dentro desse contexto de transformações que surge, na Europa do século
XIX, o gênero literário que ficou conhecido posteriormente como ficção
científica — o termo foi cunhado pelo americano Hugo Gernsback, editor
da revista “Amazing Stories” e escritor do gênero, nos anos 1920. Seus dois
principais expoentes no século XIX foram o francês Júlio Verne e o britânico
H. G. Wells. Estes dois autores fundaram a base para a ficção científica que
se seguiu no século seguinte. Raul Fiker dá uma breve retrospectiva da
história do gênero:

narrativas de ficção científica produzidas entre os anos 1920 e 1930.
Porém, como todo gênero literário, a ficção científica está em constante
transformação e, entre os anos 1940 e 1950 e, principalmente, nos
anos 1960, não tardaram a surgir autores de proposta mais subversiva e
questionadora, como Philip K. Dick e Ursula K. Le Guin,2 abordando temas
polêmicos como drogas, sexo e o uso da tecnologia como instrumento de
manipulação das massas e controle social. Este último tema foi abordado
com maior firmeza pelos escritores da década de 1980 no subgênero
de ficção científica conhecido como cyberpunk.3 A ficção científica é
um gênero essencialmente originado de países expoentes no processo
de revolução industrial, países que mais sentiram as transformações
provocadas pela ciência e tecnologia em sua sociedade. Em um primeiro
momento, a ficção científica germinou no século XIX em países como
Inglaterra e França e, em um segundo momento, nos Estados Unidos
do século XX, país onde a crescente indústria de entretenimento
proporcionou um terreno fértil para a ficção científica desenvolver-se.
Portanto, nada mais natural que a ficção científica tenha se desenvolvido
nos países citados, pois a literatura também é fruto das condições
históricas da sociedade. A partir desse breve histórico da ficção científica,
vamos abordar como se deu a história desse gênero literário no Brasil,
além de dissertar sobre as causas da marginalização de obras do gênero
produzidas no Brasil pelo cânone oficial.
A trajetória da ficção científica no Brasil

A história da FC [ficção científica] é curta e suas fases se sucedem rapidamente. Durante
os anos, apesar do elã positivista de Gernsback, o gênero está misturado ao fantástico:
é a época de H. P. Lovecraft e da space opera. Nos anos 30, a FC propriamente dita
vai se estabelecendo lenta mas firmemente; em 38 já há cinco revistas americanas
especializadas, em 39, treze, e em 41, vinte e duas. Nos anos 40 a FC já tem as
características pelas quais a conhecemos hoje. (FIKER, 1985, p. 73)

A observação de Fiker sobre o positivismo de Gernsback diz respeito à
visão otimista do autor em relação à ciência como resposta aos problemas
da humanidade, abordagem típica do subgênero de ficção científica que
ficou conhecido como space opera. Essa visão era muito corriqueira nas
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O gênero ficção científica no Brasil começa a aparecer de forma
esporádica já entre o final do século XIX e o início do século XX. Autores
como Machado de Assis e Augusto Emílio Zaluar já se exercitavam
no gênero, com os contos “O imortal” (1882) e o romance “O Doutor
Benignus” (1875), respectivamente. Em 1922, Rodolpho Teophilo
publicava “O reino de Kiato: no país da verdade” e, em 1926, Monteiro
Lobato lançava o romance “O presidente negro”. Entre outros exemplos
que podem ser citados estão “A liga dos planetas” (1923), de Albino José
Ferreira Coutinho; “A Amazônia misteriosa” (1925), de Gastão Cruls; e “A
República 3000” (1930), de Menotti Del Picchia.
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Esses exemplos mostram que já havia uma certa produção, apesar de
esporádica, de literatura de ficção científica no Brasil. Porém, o gênero
apenas começou a ganhar maior visibilidade no país graças aos esforços de
Jerônymo Monteiro.

além de também publicar trabalhos de autores já consagrados na literatura
mainstream brasileira que desejassem se aventurar no gênero ficção
científica e, principalmente, dar a primeira chance a autores brasileiros
iniciantes.

Foi com o paulista Jeronymo Monteiro (1908-1970) que a “ficção científica brasileira”

Sua atuação mais importante foi certamente a publicação dos brasileiros. Em início de

passou a existir como universo literário à parte da literatura, criando regras e métodos

1960, Dorea lançou a coletânea “Eles Herdarão a Terra”, de Dinah Silveira de Queiroz

próprios, além de formar um público específico. Em 1947, Monteiro publicou, “Três

e, no mesmo ano, a “Antologia Brasileira de Ficção Científica”, a primeira antologia de

Meses no Século 81” e, em 1948, “A Cidade Perdida”. Antes disso, até o final da

FC com histórias brasileiras — editada por ele com histórias de André Carneiro, Antonio

década de 30, não existia no Brasil um movimento literário em prol da ficção científica

Olinto, Clóvis Garcia, Dinah Silveira de Queiroz, Fausto Cunha, Jerônymo Monteiro, Lúcia

envolvendo escritores e leitores. Antes haviam surgido alguns textos casuais de

Benedetti, Rubens Teixeira Scavone e Zora Seljan.

autores da literatura, como: Gastão Cruls, Menotti del Picchia, Érico Veríssimo, Adazira

A estratégia era agrupar autores que já tivessem um compromisso com o gênero

Bittencourt e Monteiro Lobato. Mas ainda não havia uma tradição literária em ficção

(Monteiro, Scavone), e convidar figuras literárias estabelecidas (Queiroz, Olinto, etc.) e

científica. Eram apenas ambientados em universos remotos habitados por seres

autores iniciantes no gênero (Carneiro, Cunha, etc.) a escrever FC como experimento.

fantásticos além, é claro, de ambientes utópicos e de aventuras. Jeronymo Monteiro

Dorea deu prosseguimento ao seu esforço editorial de promoção da FC ainda em

travava uma batalha em várias frentes da literatura popular: seriados para rádios, novelas

1960, com a coletânea de Fausto Cunha, “As Noites Marcianas”, e em 1961, com

policiais e histórias infantis. Em 1964, fundou a Sociedade Brasileira de Ficção Científica,

outra antologia, “Histórias do Acontecerá”, com Álvaro Malheiros, Carneiro, Olinto,

e nos últimos anos de sua vida foi editor do “Magazine de Ficção Científica” (edição

Garcia, Queiroz, Leon Eliachar, Rachel de Queiroz, Ruy Jungman e Seljan. Também

brasileira da conceituada revista estadunidense “The Magazine of Fantasy and Science

publicaram livros com Dorea Guido Wilmar Sassi, Scavone, Monteiro, e Levy Menezes.

Fiction”). Seu primeiro sucesso foi “Aventura de Dick Peter”, uma série de livros baseados

(CAUSO, 2009)

em um dos seus seriados de rádio. A partir de 1947, Monteiro publicou uma série de
romances de FC, editou uma antologia (“O Conto Fantástico”, Civilização Brasileira,
1959) e manteve por muito tempo uma coluna crítica sobre ficção científica no jornal “A
Tribuna”, de Santos. (SP) (BOURQUIGNON, 2003)

Seguido de Jerônymo Monteiro, surge nos anos 1960 e 1970 um novo
movimento de ficção científica brasileira. Este movimento ficou conhecido
como “primeira onda” ou “Geração GRD”. A sigla GRD vem das primeiras
letras do nome do editor baiano Gumercindo Rocha Dorea. O editor foi
responsável tanto pela divulgação de nomes de autores de ficção científica
estrangeiros consagrados (Robert A. Heinlein, Ray Bradbury, Walter M.
Miller Jr., Fredric Brown, entre outros) como pela divulgação de trabalhos
de autores brasileiros. Dorea passou a publicar autores que já tinham
certa experiência no gênero, como Rubens Teixeira Scavone, autor de “O
homem que viu o disco voador” (1960), e o já citado Jerônymo Monteiro,
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Os principais nomes revelados por Dorea foram os escritores André Carneiro
e Bráulio Tavares. Tavares ganhou em Portugal o Prémio Editorial Caminho
de Ficção Científica em 1989, com sua coletânea de contos “A espinha
dorsal da memória” (1989). André Carneiro hoje é membro da Science
Fiction & Fantasy Writers of America, organização norte-americana que
reúne os melhores escritores de ficção científica internacionais, e teve
contos e romances publicados em mais de dez países. Um conto do autor foi
publicado em 1973 em “The Definitive Year’s Best Selection”, uma antologia
dos melhores contos de ficção científica do mundo, organizada pela editora
norte-americana Putnam, onde André Carneiro é apresentado como um dos
grandes autores do gênero. Seguido da editora de Dorea,
[...] era a vez de a [editora] Edart se lançar também nesse campo, com a publicação
de “Mil sombras da Nova lua”, de Nilson Martello, “Diário da nave perdida”, de André
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Carneiro, “Visitantes de espaço”, de Jerônimo Monteiro e de uma antologia, “Além do
tempo e do espaço”, onde aparece entre outros, o poeta Domingos Carvalho da Silva,
que, em 1966, nos daria “A véspera dos mortos”, surpreendente coletânea de histórias
com forte apelo ao fantástico. (CUNHA, 1985, p. 11)

No final dos anos 1970 e começo dos anos 1980 teria início o que ficou
conhecido “segunda onda de ficção científica” no Brasil. Na década de
1980 surge uma série de fanzines
— publicações amadoras editadas
por fãs do gênero — dedicados à
publicação tanto de contos de autores
brasileiros como de estrangeiros e
demais matérias, artigos e resenhas
relacionados à ficção científica. Entre
essas publicações destacaram-se o
“Boletim Antares” e o “Hiperespaço”.
Ainda na década de 1980, o jornalista
Jorge Luiz Calife conquista fama
internacional ao publicar na “Revista
Manchete” o conto “2002” (1983),
uma continuação do famoso livro de
Arthur C. Clarke “2001: uma odisseia
no espaço” (1968). Clarke teve
conhecimento disso e, impressionado
pela qualidade do conto de Calife,
se sentiu inspirado a escrever uma
continuação oficial de sua obra, o
romance “2010: uma odisseia no
espaço II” (1982). Na introdução do
livro, Clarke agradece a Calife.4

»A produção de

literatura de ficção
científica no Brasil
não se trata de um
mero fenômeno

esporádico, e sim

de um gênero que

vêm sendo cultivado
continuamente no
Brasil desde o
século XIX«

Clube dos Leitores de Ficção Científica (CLFC), organização que promove
reuniões mensais para seus cerca de quinhentos sócios em São Paulo,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além de editar e enviar pelos correios
seu fanzine oficial, o “Somnium”. Na década de 1990, é lançada a revista
“Isaac Asimov Magazine”. Publicada pela Editora Record e distribuída em
todo o país, a revista era direcionada para leitores de ficção científica.
Seu conteúdo incluía desde contos de autores brasileiros e estrangeiros
a uma série de matérias, entrevistas e artigos sobre o gênero. Apesar da
vida curta (apenas 25 edições), a “Isaac Asimov Magazine” foi importante
por revelar nomes como Gerson Lodi-Ribeiro, que, junto com Monteiro,
Tavares e outros nomes, posteriormente se tornou referência obrigatória
dentro do cenário brasileiro de ficção científica. O avanço da Internet
em meados dos anos 1990 deu mais força ao fandom brasileiro. Hoje
podemos encontrar uma série de blogs e sites brasileiros dedicados ao
tema, seja com artigos, resenhas ou contos brasileiros do gênero. Fora do
mundo virtual, tivemos em tempos recentes a publicação dos romances
“Síndrome de quimera” (2000), de Max Mallmann; “A mão que cria” (2006),
de Octávio Aragão; o livro de contos “Fábulas do tempo e da eternidade”
(2009), de Cristina Lasaitis; e a antologia de contos “Outras copas, outros
mundos” (1998), apenas para citarmos alguns exemplos. Podemos inferir
o seguinte sobre essa breve retrospectiva da história da ficção científica
brasileira: a produção de literatura de ficção científica no Brasil não se
trata de um mero fenômeno esporádico, e sim de um gênero que vêm
sendo cultivado continuamente no Brasil desde o século XIX. Uma prova
disso é o interesse de pesquisadores estrangeiros, como os americanos
M. Elizabeth Ginway, autora do livro “Ficção científica brasileira: mitos
culturais e nacionalidade no país do futuro” (2004), e David Lincoln
Dunbar, autor da tese “Unique Motifs in Brazilian Science Fiction” (1976).

Calife lançou uma trilogia própria de romances. “Padrões de contato” (1985)
foi o primeiro e teve resenhas positivas em revistas como “Veja”, “Isto É”,
e “Época” (PEREIRA, 2005), além de grande aceitação dentro do recémformado fandom brasileiro dos anos 1980.5 Foi do fandom que nasceu o

Além disso, temos uma série de trabalhos de pesquisadores brasileiros
dedicados ao estudo da ficção científica nacional. Entre eles, destacamos
as obras “Quem é quem na ficção científica: volume II: catálogo de ficção
científica em língua portuguesa: 1921-1993” (1994), de R. C. Nascimento;
“Índice de contos de ficção científica e fantásticos em língua portuguesa”
(1999), de Ruby Felisbino Medeiros; “Ficção científica, fantasia e horror
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»Por que a ficção científica brasileira não faz
parte do cânone nacional? Quais as razões da
marginalização do gênero no Brasil?«
no Brasil: 1875 a 1950” (2003), de Roberto de Sousa Causo; e “Viagem às
letras do futuro: extratos de bordo da ficção científica brasileira: 1947-1975”
(2002), de Francisco Alberto Skorupa.

Ao contrário dos demais países da América Latina, nos quais, por exemplo, o realismo
mágico teve uma importância central, a cultura brasileira privilegiou as expressões
estritamente realistas. Em segundo lugar, este cânone biparte-se entre a vertente
erudita — de origens acentuadamente européias e, mais tarde, norte-americanas,

Sendo assim, temos o seguinte questionamento: por que a ficção
científica brasileira não faz parte do cânone nacional? Quais as razões
da marginalização do gênero no Brasil? E como as teorias do cânone nos
ajudam a compreender esse fenômeno?

forças que legitimizam nossas elites no nível nacional e internacional — e a folclórica,
ou popular — cujas obras encarnam os mitos da nacionalidade e são selecionadas para
canonização pelas mesmas elites eruditas, tornando-se um capital simbólico através
do qual o intelectual periférico se diferencia, positivamente, de seus pares de Primeiro
Mundo. Nesta dinâmica ideológica, só aparentemente o cânone brasileiro divide-

Ficção científica brasileira e o cânone

se em dois pólos, posto que há uma mesma diretiva sócio-política para coordenar a
legitimização cultural.

A construção de um cânone nacional está intimamente ligada a interesses
ideológicos e políticos. O cânone visa construir uma identidade nacional,
porém, essa identidade nacional é determinada segundo os critérios de
grupos em posição de poder. Em “Conhecimento e compromisso” (2006),
Douwe Fokkema e Elrud Ibsch fazem um detalhado estudo sobre os
elementos determinantes da formação de um cânone. A conclusão dos
autores é que a formação de um cânone passa por um processo duplo. Se
em um primeiro momento o cânone é definido a partir do jogo de interesses
ideológicos, este mesmo cânone está fadado a sofrer severas alterações na
medida em que os interesses ideológicos mudam e novos grupos entram no
jogo de poder.
É a partir de abordagem semelhante que Fabiana Pereira explica as razões da
marginalização da ficção científica pelo cânone nacional. A autora comenta:
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Isso explica o porquê das formas erudita e popular amiúde se entrecruzarem. A análise
deste dualismo torna explícita a operacionalidade ideológica da tradição canônica
e a intencionalidade de classe contida na escolha de representações, ou seja, na
política de formulação dos imaginários apropriados para a cultura nacional. Neste
contexto, a literatura de massa de origens estrangeiras, e com ela a ficção científica,
simplesmente não se encaixa no equilíbrio simbólico das importações culturais. Não
é suficientemente erudita, nem enraizada no solo popular mestiço, dois aspectos
institucionalmente valorizados como características genuínas da cultura nacional.
(PEREIRA, 2005, p. 114-115)

Dito de outra forma, a elite cultural brasileira busca uma identidade
nacional por meio de uma combinação da tradição erudita europeia
(calçada na estética realista) com a cultura popular brasileira (o Carnaval,
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a música negra e nordestina, o cordel, etc.), pois é com essa combinação
que a elite cultural mostra que está no mesmo “nível” de qualidade de seu
principal referencial, a alta literatura europeia, e que possui um diferencial
em relação à mesma — esse diferencial seria a exploração de temas da
cultura popular. Sendo assim, a ficção
científica termina por não se encaixar
nesse projeto da elite cultural, pois
se trata de um gênero intimamente
ligado à cultura de massa e à
indústria de entretenimento, e
cuja temática fantástica foge
completamente do ideal de estética
realista da literatura brasileira.

»Vivemos numa

época onde o público
é afetado cada vez

mais pelos problemas

Na discordância com o padrão da época, os leitores podem encontrar a distância
necessária para a reflexão e a evolução. A vida cultural depende da distinção das
várias opções de comportamento, da seleção das mais atraentes, e da defesa das
mesmas com argumentos persuasivos. Vários autores enfatizaram que um cânone da
literatura pode servir de contraste com os valores predominantes. Nós concordamos
com essa visão e sugerimos que o cânone escolar devesse se voltar aos contrastes
entre os valores, “ensinando o conflito”, como Graff (1992) sugeriu, e polêmicas
tais como aquelas entre os realistas e os românticos, as vanguardas políticas e
artísticas, modernistas e pós-modernistas, tradições orientais e ocidentais, cultura
e contracultura hegemônica (incluindo foco no gênero), as visões coloniais e póscoloniais e islâmicas, interpretações cristãs, confuciana e humanística. Isso não ajudaria
somente ao estudante a articular a sua própria posição, mas também mostraria a
instabilidade dos modelos de comportamento e percepção, e a esclarecer a sucessão
(ou coexistência) dos sistemas culturais. (FOKKEMA; IBSCH, 2006, p. 72)

e transformações

Vista bem de cima, a uma altura panorâmica,
a literatura brasileira se mostra efetivamente

provocados pela

Conclusão

como um conjunto de livros dominado por
uma vontade de realidade, de um lado, e

tecnologia e pela

pelo menosprezo, talvez mesmo pela recusa,
a relatos imaginativos, fantasiosos. […]

informação —

Quem sabe estamos num ambiente marcado
por aquele realismo chão e tosco dos

temas obrigatórios

colonizadores. (FISCHER, 2007, p. 16)

de qualquer ficção

Se visto bem de cima, parece haver
um menosprezo por temáticas
fantásticas; a análise detalhada da
história do gênero ficção científica
no Brasil mostra todo um discurso
literário excluído pelo cânone oficial,
ou, mais especificamente, pelos
princípios ideológicos do cânone oficial, cujos parâmetros do que seria uma
literatura nacional não permitem espaço para a ficção científica. Portanto,
dada a luz a esses fatos, cabe a pergunta: é necessária uma revisão do
cânone? Segundo Fokkema e Ibsch, a resposta é “sim”.

científica de boa
qualidade «
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O fato de haver uma ficção científica brasileira existindo à margem dos
padrões do cânone nacional mostra que há uma discordância entre o
referencial do cânone oficializado e o referencial do público. Vivemos
numa época onde o público é afetado cada vez mais pelos problemas e
transformações provocados pela tecnologia e pela informação — temas
obrigatórios de qualquer ficção científica de boa qualidade. Sendo
assim, o público cada vez menos se identifica com os padrões canônicos
institucionalizados pela elite cultural brasileira. Sobre a primeira assertiva
Bráulio Tavares comenta:
Fala-se às vezes que o impasse da ficção científica no Brasil seria a obrigação tácita
de se usar idéias científicas importadas, uma vez que a “ciência nacional” ainda é
incipiente. Em primeiro lugar não me parece que exista uma ciência “brasileira”,
“européia” ou “americana” […]: existe a Ciência que, encarada como sistema de idéias,
pertence à humanidade como um todo. É uma disposição particular do espírito diante
das coisas do mundo, e não uma porção de instrumentos piscando, pranchetas e tubos
de ensaio; no seu sentido mais amplo ela é uma só — e é tão americana e russa quanto
esquimó ou paulista. (TAVARES, 1985, p. 81)
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Sendo assim, a ciência é uma só e ela afeta a todos os seres humanos e é
aplicada em todas as partes do mundo. Mário da Silva Brito observa:

gênero (que, embora seja produzido no país há mais de um século, continua
na invisibilidade), mas principalmente para reavaliar e refletir sobre a
construção da própria identidade nacional brasileira. ●

A ficção científica, muito embora trate de mundos desconhecidos, de universos
vagamente pressentidos, de objetos não identificados, de robots e monstros, de
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o Brasil, como qualquer outro
país, produza literatura de ficção
científica, e que este gênero
funcione como uma forma
representativa da perplexidade do
homem perante o mundo moderno.
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entre a angústia do homem
moderno e o mundo tecnológico —
também foi devidamente analisado
por Muniz Sodré em seu livro “A
ficção do tempo: análise da narrativa de science fiction” (1973). Vale ressaltar
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O método científico foi fortemente influenciado pelo método analítico de René Descartes

Daniel Iturvides Dutra

(1596-1650). O método cartesiano consiste em subdividir qualquer objeto em seus elementos
mínimos e, a partir desse ponto, estudar suas relações. Esse método começou a ser questionado
pelas ciências humanas por desconsiderar o fato de que as características de um objeto, em
muitos casos, vão além da soma de suas partes constituintes. Se, por um lado, o método
científico ajuda a compreender a realidade a partir de um determinado recorte, por outro lado
essa postura também pode levar a um cientificismo prejudicial ao conhecimento, pois ignora
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Entrevista com
Raquel Parrine:
as nuvens da ficção
fantástika brasileira
Publicar literatura nunca foi algo simples. Ficção científica muito menos,
sobretudo aqui no Brasil… Entre muitas iniciativas que, felizmente, têm
chovido nas terras brasileiras, a coragem da Raquel Parrine é inspiradora,
somando-se às forças de divulgação da nossa ficção científica.
Nesta entrevista, ela nos conta como foi editar, junto com o Rafael Lasevitz,
o número “Nebulosa” para a Revista Raimundo (PARRINE; LASEVITZ,
2018), com textos exclusivamente escritos por mulheres, os motivos da
escolha desse tema e as maiores diferenças de trabalhar com esses gêneros
literários em relação à literatura contemporânea com ênfase realista.
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Por que editar a Nebulosa, edição especial da Revista Raimundo dedicada à
ficção científica escrita por mulheres?
A ideia por trás da edição Nebulosa veio de várias frontes. Primeiro, houve
uma reativação da conversa sobre ficção científica com o lançamento da
série “O conto da aia” (2017), baseada no livro da Margaret Atwood,
de 1985. Essa série chegou no momento exato para contribuir com
a discussão do feminismo sob a égide da administração republicana,
aqui nos EUA, que também coincidiu com o escândalo de abusos sexuais
em Hollywood e a campanha do #metoo. Como fico nessa ponte entre
Brasil e EUA, fico pensando muito em como essas discussões chegam
aí. No Brasil, também há um momento muito propício para a literatura
de ficção científica feminista, nessa onda neoconservadora que estamos
vivendo e que está ameaçando direitos baseados em questões de gênero e
sexualidade. As imagens das agressões e “protestos” contra a fala da Judith
Butler no Sesc Pompeia, em São Paulo, ficaram marcadas na minha mente.
Mas a verdade é que convivemos num cotidiano muito opressor em geral,
especialmente para travestis e pessoas trans, no que o Brasil lidera os casos
de agressão no mundo.
Assim, precisamos colocar a ficção científica em foco porque,
historicamente, ela tem sido uma aliada para pensar em questões de
gênero. Por exemplo, na questão de direitos reprodutivos, no caso de “O
conto da aia”. Mas também tem sido responsável por nos ajudar a especular
possibilidades, por exemplo, em que o conceito de gênero não se opera
como na nossa sociedade. “O manifesto ciborgue” (1984), da Donna
Haraway, é muito influente nos estudos feministas/queer aqui nos EUA,
mas muito menos conhecido é o lindo livro “A mão esquerda da escuridão”
(1969), da Ursula Le Guin (sobre o qual a Ana Rüsche escreveu para a gente
na Nebulosa). Neste livro, o personagem principal viaja a um planeta em
que as pessoas não têm gênero assignado, transformando o seu corpo em
períodos de amor e desejo. Os sentimentos de repulsa e inadequação do
protagonista, ainda que tentando ter um ponto de vista neutro, simboliza o
enraizamento fundamental que a ideia de gênero tem na nossa cultura. Isso
é só um exemplo.
36

Falando em Le Guin, vem a segunda razão por editar a Nebulosa, que
é a questão da recepção. Há muitas mulheres que escrevem excelente
ficção científica desde sempre, mas, por algum motivo, esse é um gênero
dominado por homens brancos. Está aí a franquia Star Wars, por exemplo
— que aliás está tentando corrigir-se. A ficção científica é protagonizada e
consumida muito mais por homens. Mas a produção de mulheres é muito
importante e tende a esboçar críticas mais profundas. Portanto, eu penso
que precisamos operar a nossa intervenção na propagação e na recepção
desses textos. E isso é o que eu e o Rafael Lasevitz quisemos fazer na
Nebulosa. Acho importante que as pessoas reconheçam nesse gênero
literário uma ferramenta política para desnaturalizar os conceitos que
baseiam a forma com que nós vivemos e que oprimem as pessoas que não
vivem nos seus padrões.
Um dos méritos da Nebulosa foi trazer uma relação balanceada entre prosa
e poesia dentro deste recorte. Você poderia falar um pouquinho sobre o lugar
da poesia dentro desta proposta?
Engraçado, eu não tinha reparado nessa coisa de ter ficado balanceado. A
gente seleciona os textos e só depois vê a edição desde um ponto de vista
panorâmico. Nada disso foi de propósito [risos].
Uma das grandes perguntas que surgiram enquanto a gente estava
selecionando os textos para a revista foi o que a gente queria dizer com
“poesia de ficção científica”. Inclusive porque o primeiro texto que a gente
recebeu — da Thaís Moraes, a coletânea “How to troubleshoot network
connectivity problems” — foi justamente em verso. Neste caso específico,
para mim foi fácil ver essa tensão entre relacionamentos humanos versus
a tendência humanizadora/desumanizadora da tecnologia, que é um dos
grandes temas da ficção científica. Mas, em vários deles, essa relação
não é óbvia. Eu me lembro de ter escrito muitas vezes “não sei se isso se
encaixa no tema da revista”, ao que o Rafael quase sempre respondia “eu
acho que isso é ficção científica”. Ele foi quem advogou por um conceito
mais aberto do gênero, o que faz muito sentido, e desconstruiu um pouco
dos preconceitos que eu nem sabia que eu tinha a respeito do gênero.
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Acaba que esse processo de seleção e essas conversas são uma das
recompensas de editar uma revista. A outra, é claro, é ter a oportunidade
de se engajar com esse tipo de literatura, aqui especificamente a poesia
de ficção científica, o que quer que ela seja. Foi uma surpresa e um
prazer descobrir como as escritoras lidaram com o desafio de escrever
este gênero específico e fazer o que quiserem com ele. Eu aprendi muito
nesse processo.
Comparando o processo de edição deste exemplar aos demais da Revista
Raimundo, o que surge de diferente neste trabalho?
Recentemente, colaborei no livro “Paisagens menores”1 (ZELNYS;
CARVALHO, 2017) falando sobre o processo de edição dos textos da
Revista Raimundo. Eu disse que a gente recebe sempre uma quantidade
enorme de originais — mesmo se comparado com o número de acessos
da revista, ou seja, as pessoas querem publicar, mas não querem ler. E
que, dessa quantidade, acabamos selecionando menos de 20%, porque a
maior parte dos textos é de uma maturidade muito pequena. São textos
escolares, que exibem estratégias, temáticas e gramática dos conteúdos
básicos. Por exemplo, a ideia de que escrever literatura é igual a “belas
letras” — e daí vêm um monte de poemas com mesóclise.

experimentais e inovadores. Além disso, desde a nossa experiência com a
edição RaimundA — em que a chamada era para mulheres escritoras, mas
recebemos muitos textos feministas —, sabíamos que podíamos esperar
uma alta carga de crítica de gênero, o que de fato aconteceu. Assim,
ficamos com uma edição robusta, com muitos textos de qualidade, com
propostas estéticas únicas e com uma variedade crítica e estilística ideal.
As grandes surpresas foram ter propostas tão interessantes de poesia e
o fato de que terminamos com uma edição maior do que imaginávamos.
Ficamos muito satisfeitos com a forma como a proposta foi aceita e
elaborada pelas escritoras. Sou suspeita para falar, tenho um carinho
especial por essa edição.
Lendo os contos da edição Nebulosa, é perceptível uma guinada criativa
que explora dois temas, que em alguns contos aparecem relacionados: a
precarização do trabalho e a desconfiança na tecnologia como uma solução
para a melhoria das condições de vida. Você poderia comentar este ponto?

Começamos a fazer as edições temáticas justamente para evitar esse
tipo de texto, mas isso nem sempre acontece. Enfim, no capítulo do
“Paisagens…”, eu também falei sobre como tivemos edições em que nós
nos propúnhamos algo, e acontecia exatamente o oposto, porque as
propostas e a revista tinham vida própria. Pois é, eu e o Rafael justamente
conversamos como este não foi o caso da Nebulosa. Talvez porque estamos
ficando mais experientes, mas a edição saiu bem parecida com o que nós
pensávamos. Primeiro, recebemos por volta de 30% da quantidade de
textos que normalmente nos mandam, o que faz todo o sentido, porque o
tema da edição era muito restrito. Também, conforme imaginávamos, desse
número pequeno de submissões, a quantidade de aproveitamento foi muito
alta. Ou seja, quem está pensando em escrever ficção científica feminista
tem experiência com leitura e é capaz de se propor projetos estéticos

Eu acho que a questão da tecnologia sempre vai tocar perto do coração
da ficção científica, mesmo que uma não tenha que vir junto da outra,
necessariamente. Não sei se concordo que o tema seja a desconfiança
da tecnologia. Acho que existe uma melancolia que vem já do nosso
presente da forma com que a tecnologia se tornou mediadora das nossas
experiências, assim meio sem querer. A gente viu a tecnologia aparecer
para resolver nossos problemas, e de repente percebeu que os nossos
conceitos de amor, amizade, distância, carinho vêm codificados por essa
linguagem que a gente não escolheu nem aprovou. Esse excesso de
novidade, de mudanças, de codificações, aparece em vários contos da
edição, por exemplo o “Um pequeno passo para a humanidade”, da Drielle
Alarcon. Um uber vai à Lua e o que temos é o excesso de inutilidade da
linguagem do aplicativo — as reviews, a água, a balinha. Tem essa melancolia
porque o título conecta a trivialização da experiência com a grandiosidade
do tempo de ouro da corrida do espaço. Esse uber que vai para a Lua, ao
contrário do lançamento do primeiro homem no espaço, é uma experiência
absolutamente frívola e vazia. O conto “Ela é tão bonita desligada”, da
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Nathalie Lourenço, também tem esse gosto amargo da trivialização da
experiência, num argumento em que o dono de uma boneca sexual quer
vendê-la, usada, pela Internet. Eu gosto do fim deste conto porque ele
não romantiza totalmente o passado. Acho muito fácil quando as pessoas
dizem que as relações hoje são como fast food, que os casamentos não
duram mais 50 anos, etc. Por outro lado, existe um esforço legítimo
de pensar as relações sem que
elas se enquadrem em modelos
pré-estabelecidos, baseados no
sacrifício e no trabalho emocional e
de cuidado femininos. Talvez eu seja
uma otimista…

Mas o índio do Caetano é o menos trivial que existe. Ele vem impávido,
apaixonadamente, tranquilo e cheio de axé. “E aquilo que nesse momento
se revelará aos povos / Surpreenderá a todos não por ser exótico / Mas
pelo fato de poder ter sempre estado oculto / Quando terá sido o óbvio.”

legítimo de pensar

Eu acho que a literatura brasileira não pode se dar ao luxo de uma certa
ingenuidade que existe em uma determinada ficção científica, ela já vem
engajada de onde ela vem. É um pequeno milagre produzir literatura nos
trópicos, especialmente em português, que é uma língua tão solitária.
De repente, tudo o que a gente fez e faz por aqui já é meio ficção
científica… ●

as relações sem que

Referências

»Existe um esforço

Para terminar, uma pergunta
bastante complexa: em que medida
a mirada brasileira se distingue da
ficção científica estadunidense nestes
temas?

elas se enquadrem
em modelos pré-estabelecidos,

O que é ficção científica brasileira,
não é mesmo? Na chamada da
Nebulosa, eu coloquei como
exemplo o messianismo ameríndio
do Caetano Veloso. Estava
pensando naquela música “Um
índio” (1977), em que ele imagina
esse índio descendo de uma
espaçonave. Muito tropicalista
mesmo: o novo é o mais antigo
que existe, sempre esteve aqui. O que me faz pensar no conto “Alagado”,
da Deborah Happ, em que o “fantástico” é justamente o mais trivial, um
banheiro inundado. Além disso, a ficção científica brasileira tem que lidar
com a dimensão mágica das coisas que existem aqui — da mesma forma
que a ficção científica do Norte também tem que levar em conta a dela.
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O livro reúne ensaios escritos por mediadores de criação literária: editores, oficineiros,

pesquisadores e escritores dedicados a pensar sobre seu próprio fazer enquanto produtor de
criatividade/subjetividades. [N.E.]

Raquel Parrine
Passa os dias tirando neve da entrada de casa, apoiando o rosto na mão
que segura a pá e olhando para o universo, lembrando de dias melhores.
Quando não está reclamando do inverno, estuda e dá aula de literatura
hispana na Universidade de Michigan, edita a "Revista Raimundo",
conta cinco braçadas de cada vez na piscina e toma cerveja artesanal a
temperatura ambiente.
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Realismo e
fantástico:
ideias para uma
aproximação
por Gustavo Melo Czekster

Nos tempos atuais, em que as pessoas se cercam de ficcionalidades para
construir a identidade e em que a noção de verdade deve ser questionada,
a dicotomia entre realismo e fantástico perde a razão de ser, sendo coerente
a noção de que estão contidos no interior das narrativas, em maior ou
menor grau.
PALAVRAS-CHAVE: REALIDADE • VERDADE • FANTÁSTICO • FICÇÃO

Mais interessante do que imaginar a existência de compartimentos
estanques separando a realidade da ficção é aceitar que estamos vivendo
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»Não estamos mais discutindo verdades, mas
sim o limite da verossimilhança das ficções que
diariamente criamos.«
em um mundo irremediavelmente ficcional. A realidade deixou de existir,
substituída pela construção de um imaginário que nos cerca como
indivíduos, como país, como continente. Misturamos frases de filmes aos
diálogos rotineiros; contamos histórias que aconteceram conosco e, sem
querer, acrescentamos um detalhe lido em algum livro para ficar mais
interessante; tratamos personagens ficcionais como filhos, discutindo
as suas vidas e destinos com intensidade, como se disso dependesse a
salvação do planeta; procuramos imagens e fotos para expressar os nossos
estados de espírito. A ficção está ao nosso redor, entremeada no dia a dia,
e não conseguimos mais escapar da sua teia. Somos mais criaturas feitas
de sonhos alheios do que da poeira de estrelas.
No passado, ainda podíamos dizer, emulando São Tomé, que só
acreditamos naquilo que é tocado, mas o presente nos ensinou que
mesmo os sentidos podem ser confundidos. Uma foto nas redes sociais é
uma construção imaginária que cria um propósito de vida feliz; um texto
pode mais esconder o estado de espírito do seu autor do que revelá-lo;
vídeos são passíveis de manipulação ao bel-prazer da vontade alheia; uma
notícia verdadeira pode soar tão falsa que exigiremos provas extras da sua
veracidade, quando tal prova é impossível, pois até mesmo a verdade é um
conceito relativo e flexível, variando de pessoa para pessoa e sujeito às
suas próprias valorações. A melhor realidade é aquela que ecoa as nossas
vontades e, quando queremos acreditar em algo, por mais impossível que
seja, acabaremos formatando o mundo para que siga o que desejamos.
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Não estamos mais discutindo verdades, mas sim o limite da verossimilhança
das ficções que diariamente criamos.
Ter a verdade como um conceito claramente definido é a chave para o início
de pensamentos totalitários; o ideal seria respeitar o caráter polissêmico
do conceito contido por trás dessa palavra e aceitar a noção de que
existem várias verdades e, entre elas, a nossa. Afirma Nietzsche que os
seres humanos possuem uma propensão a estabelecer o mundo como algo
ligado a uma série de conceitos lógicos em uma série de relações de causa e
efeito, tornando tudo o que existe passível de ser racionalmente explicado.
Ele chama tal característica de “vontade de verdade”, considerando-a uma
característica do homem preguiçoso, doente e improdutivo, pois deixa de
recriar a realidade que o circunda para se tornar uma marionete da verdade
alheia. Não à toa que o filósofo alemão considera a arte como uma forma de
escapar da verdade, afirmando que a primeira restitui ao ser humano o livre
pensamento, a reflexão e o estabelecimento de novos critérios pessoais,
sintetizando tal ideia com a famosa frase “temos a arte para não morrer de
verdade” (NIETZSCHE, 2008, p. 120-128).
O fantástico já faz parte do cotidiano, e somente ele é capaz de dar conta
dos fatos reais. Mesmo na nossa visão de realidade já se encontra misturada
a ficção: Ricardo Piglia trata desse movimento de contaminação do real pela
ficção quando afirma, comentando a obra de Borges, que “não se lê a ficção
como mais real do que o real, mas o real perturbado e contaminado pela
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ficção” (PIGLIA, 2006, p. 28). O teórico argentino ainda defende a ideia de
que o fantástico pode ser um erro de apreciação dos fatos ao acrescentar
que “podemos ler filosofia como literatura fantástica, diz Borges, ou seja,
podemos transformar a filosofia em ficção mediante um deslocamento e
um erro deliberado, um efeito produzido no ato mesmo de ler” (PIGLIA,
2006, p. 28).
Existe uma concepção arraigada de que o fantástico e o realismo estão
em polos distintos e não cambiáveis, quando é provável que eles estejam
mais próximos do que imaginamos, e em constante diálogo. Ao analisar a
linguagem empregada no romance
“Aminadab” (1942), escrito por
Maurice Blanchot, Sartre afirma
que basta um elemento fantástico
ingressar na narrativa para lhe
retirar por completo o caráter
de representação da realidade
(SARTRE, 2005, p. 134-136).
No entanto, o filósofo francês
deixa de lado o fato de que toda
literatura é uma representação da
realidade conforme vista por um
autor, e mesmo a entrada de um
elemento fantástico na narrativa,
seja um Deus ex-machina, seja uma
coincidência altamente improvável, seja uma ruptura brusca da rotina, não
é um elemento inverossímil, mas o cimento que constitui a força do muro
da verossimilhança. O mais apropriado seria imaginar que cada narrativa
possui elementos que se aproximam ou se afastam da realidade conhecida
por todos, mas sem com isso poder ser tachada de fantástica, pois a
irrealidade é a regra do mundo, e não a exceção.

»É possível construir

uma realidade nova a
cada dia, colocando
abaixo as certezas

arraigadas e pensando
em novos caminhos«

Em última análise, toda narrativa possui um algo de fantástico, em maior
ou menor grau, e aceitar tal condição é libertador. Deixar de lutar contra
o realismo e contra as suas tentativas de fixar uma verdade única baseada
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em sentidos facilmente enganáveis é agir como o exército romano, cujas
legiões, quando estavam em campanha militar, especializavam-se em
construir uma fortaleza tão logo a noite se aproximava, dormindo no seu
interior e, no dia seguinte, assim que partiam novamente em marcha,
destruiam por completo a fortaleza: é possível construir uma realidade
nova a cada dia, colocando abaixo as certezas arraigadas e pensando em
novos caminhos.
Não existem verdades absolutas. A realidade é um conceito em
desconstrução. O fantástico se insinua pelas frestas, disfarçado com
outros nomes (destino, acaso, caos, coincidência, Deus). Enquanto se
busca encontrar lógica em um mundo que parece cada vez mais instável
e inacreditável, o mais prudente é não ver o fantástico como o elemento
destoante do ordinário, mas sim aceitá-lo como parte indissolúvel da
realidade em que vivemos. ●
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O gótico na
literatura brasileira:
o caso da ficção
regionalista
por Hélder Brinate Castro

Ao contrário do que a crítica e a historiografia literárias dos séculos XIX
e XX nos levam a supor, o gótico faz-se presente na literatura brasileira.
Estudos recentes vêm demonstrando que a prosa regionalista desponta
como uma ramificação mais desenvolvida da literatura de terror, horror e
suspense no Brasil, principalmente devido à tematização de crenças e lendas
de uma população isolada.
PALAVRAS-CHAVE: POÉTICA GÓTICA • GÓTICO LITERÁRIO • LITERATURA BRASILEIRA •
PROSA REGIONALISTA
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A ausência de univocidade do termo “gótico” reflete sua notável capacidade
de adaptar-se a contextos diversos. Uma rápida consulta a dicionários
apontará, ao menos, quatro significados principais: (i) um adjetivo pátrio
referente a uma das tribos germânicas responsáveis pelo declínio do Império
Romano, os Godos; (ii) um termo renascentista empregado para nomear o
estilo arquitetônico medieval, considerado “bárbaro”, sem refinamento, em
oposição à arte clássica; (iii) o grupo de romances e narrativas britânicas
escritas entre 1764 e 1820, caracterizado pela produção de terror e/ou
horror como efeito de recepção; e (iv) uma subcultura da arte e da moda
contemporânea identificada pelo apreço às temáticas da melancolia, do
terror e da morte.

linguagem artística altamente estetizada que, despontada no contexto
cultural da segunda metade do século XVIII, teria se adaptado, em seus
diversos revivalismos, às ansiedades e aos medos da sociedade moderna. O
gótico configura-se, pois, como uma faceta desiludida da natureza humana
que transpassa múltiplas manifestações culturais e estabelece-se, no
campo da arte, como uma poética negativa. Para Fred Botting (2014, p. 2,
tradução minha),
A bondade, seja em termos morais, estéticos ou sociais, não se faz presente nos
textos góticos. É o vício que lhes interessa: os protagonistas são egoístas ou maus; as
tramas envolvem decadência ou crime. Seus efeitos, estéticos e sociais, são repletos
de características negativas — não há beleza, nem demonstrações de harmonia ou

A extensa e intricada história do vocábulo “gótico” parece frustrar qualquer
tentativa de conciliar seus conceitos mais restritos com seus sentidos mais
amplos. No campo dos estudos literários, costuma-se compreender o gótico
de acordo com duas perspectivas: uma que o considera como um gênero
historicamente determinado, e outra, como uma tendência mais persistente
e abrangente dentro da ficção como um todo. Conforme a primeira
compreensão, o Gótico é um fenômeno histórico-literário cujo auge, situado
entre a segunda metade do século XVIII e o início do XIX, caracteriza-se
pela produção de uma ficção popular associada a uma visão sombria e
decadente da vida, em que escritores como Horace Walpole, Ann Radcliffe,
Mary Shelley e Matthew Lewis deixaram suas marcas. Tal concepção não
impossibilita, porém, a manifestação de revivalismos góticos nos séculos
posteriores, pois, conforme David Stevens (2000), o próprio Gótico
setecentista teria sido um revivalismo da preocupação com temáticas
medievais e fantasiosas. A segunda perspectiva, por sua vez, considera o
gótico menos como um movimento artístico restrito a locais e momentos
históricos específicos e mais como uma disposição do espírito moderno que
alterou, significativamente, os modos de pensar, sentir e expressar a arte na
modernidade. Trata-se, assim, de um fenômeno transcultural caracterizado
por uma visão de mundo negativa e desiludida com a realidade.
Compartilhando desta última concepção, Júlio França (2017) afirma que
o gótico seria a amálgama entre uma interpretação do mundo e uma
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proporção. Deformados, obscuros, feios, lúgubres e completamente avessos aos efeitos
do amor, da afeição ou dos prazeres nobres, os textos góticos inscrevem a repulsa, o
ódio, o medo, a aversão e o terror.

A partir dessa perspectiva, estudos recentes no âmbito da literatura
brasileira vêm demonstrando que nossa produção ficcional, diferentemente
do que evidenciam os estudos literários dos séculos XIX e XX, apresenta
influxos da poética gótica, muitas vezes incompreendidos e menosprezados
pela crítica nacional. Sandra Vasconcelos (2012) e Daniel Sá (2010)
têm explorado a influência da poética gótica no Romantismo brasileiro,
enquanto Alexander Meireles da Silva (2008) e Fernando de Barros (2014)
demonstram que tal influxo se estende, pelo menos, até meados do
século XX — seja na Belle Époque ou no romance introspectivo. Mesmo o
Naturalismo não escapou dessa influência, como indicam os trabalhos de
Mauricio Menon (2007) e Marina Sena (2017). França (2017) constata ainda
que a tradição regionalista se demonstra profícua à poética gótica. Em suas
vertentes fantásticas e realistas, alguns de nossos autores utilizaram-se de
recursos góticos para expressar o terror do imaginário popular e o horror da
seca, da fome e da violência no sertão.
Barros (2014) também indica afinidades entre a poética gótica e a nossa
prosa cujo enredo se desenvolve em locais interioranos. Ao estudar “Casa-grande e senzala” (1933), de Gilberto Freyre, “A menina morta” (1954), de
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»Nossa prosa regionalista surge como uma
ramificação da literatura de terror/horror,
suspense e mistério, isto é, da literatura
gótica no Brasil«
Cornélio Penna, e “Crônica da casa assassinada” (1959), de Lúcio Cardoso,
o pesquisador observa características do Southern Gothic, uma subcategoria
do American Gothic, cujas histórias possuem como pano de fundo principal
o antigo ethos senhorial e escravocrata do sul dos Estados Unidos (ELLIS,
2013, p. xx), em que as casas-grandes arruinadas ecoam a natureza decaída
de seus habitantes. A poética gótica, na literatura brasileira, manifesta-se,
assim, de forma semelhante: apresenta o legado fantasmagórico e violento
de uma sociedade alicerçada no sistema rural e escravocrata, constituindo
o que pesquisador denomina de Brazilian Gothic.

da segunda metade do século XIX e dos princípios do XX. O clima lúgubre e
sombrio, propício ao desenrolar de tramas góticas, não se restringe, pois, às
ambientações europeias e estadunidenses, mas se faz também presente no
Brasil, seja na mata fechada, nos pampas gaúchos ou no sertão nordestino.

Menon (2007, p. 82), por sua vez, ao afirmar que o Gótico europeu tem
raízes em contos populares, no cristianismo e na mitologia bárbara, aponta
que nossa prosa regionalista, ao tematizar causos, misticismos e crenças de
uma população caracterizada pelo sincretismo religioso, surge como uma
ramificação mais desenvolvida da literatura de terror/horror, suspense e
mistério, isto é, da literatura gótica no Brasil, sobretudo da vertente que
explora eventos sobrenaturais. À reunião de distintas heranças culturais
— os mitos e os costumes das tradições nativas; os folclores e lendas
europeus; e os rituais africanos e seu panteão de entidades da natureza —
somam-se o isolamento das regiões rurais e, por conseguinte, o alheamento
quanto a explicações científicas, que se desenvolviam no litoral brasileiro

Da mata fechada, fornecem exemplos os “Contos amazônicos” (1893),
de Inglês de Sousa, e “Sertão” (1896), de Coelho Neto. Em ambas as
coletâneas, sobejam contos que se desenvolvem em torno do medo do
sobrenatural, de feiticeiras e de lendas que habitam as florestas (CASTRO,
2017). Dos pampas gaúchos, encontram-se as narrativas de João Simões
de Lopes Neto, que, nos “Contos gauchescos” (1912) e nas “Lendas
do Sul” (1913), trata das relações violentas da sociedade rural e de seres
preternaturais. Da caatinga nordestina, além dos sofrimentos e horrores
causados pela seca e pela fome, como tematizado por Rodolpho Teophilo
em seu romance “A fome” (1890), vislumbram-se beatos e seu séquito,
que, em “O reino encantado: crônica sebastianista” (1878), de Araripe
Júnior, e em “Os jagunços: novela sertaneja” (1898), de Afonso Arinos,
encenam rituais e lutas funestas em nome da fé. Os regionalismos
brasileiros não apenas abordam, portanto, temas ligados ao Gótico,
mas, muitas vezes, fazem dessas temáticas a matéria essencial de
algumas de suas narrativas. ●
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Este trabalho tem como objetivo esboçar as possibilidades que poderiam
ajudar a construir uma linha do tempo que explique a lacuna de lugar de
fala de pessoas negras na ficção científica brasileira. Estudar o último século
brasileiro e o terreno fértil que o sustentou é a chave para elucidar por que a
ficção científica verde e amarela tomou caminhos deliberadamente estreitos,
dos quais não consegue sair por renegar assumir o seu — nada distante —
passado excludente. A próxima onda, a que está se formando no horizonte, é
gigantesca e vem surfada pelos “diferentes”.
PALAVRAS-CHAVE: NEGRO • FICÇÃO CIENTÍFICA • HISTÓRIA • FEMINISMO • NAÇÃO
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É uma sensação estranha… eu gosto de ficção científica, mas minha
consciência histórica e política me impede de ignorar e aclamar nomes
tidos como “indispensáveis”, uma vez que muitos eram assumidamente
racistas e/ou misóginos. Sou personagem de um mundo estranho onde
vozes me alertam sobre a “normalidade” ao meu redor, a ponto de se
quebrar perante qualquer descontentamento ao alcance dos ouvidos.

território nacional. Como? Escrevendo um presente e um futuro onde
não existimos, os capturados são colocados na “Câmara de Gás Branca da
Nação” e, ao sair dela, marcados pela insígnia da incapacidade de ascensão
social, não têm saída a não ser viver num canto da sociedade dizendo aos
seus para não irem lá, pois o que brilha, o “País Futurista”, não é real, lá sua
voz é nula e, se te pegarem… a mesma marca você vai ganhar.

E se? Eu já vi acontecer… rostos simpáticos se transmutam em bestas-feras de ódio que se colocam em meu encalço por ruas, postagens
e tantos outros lugares. Por quê? Ora… porque sou negra e estou
dizendo a verdade. O racismo é a
rachadura que buscam esconder
neste mundo deturpado onde se
sentem aconchegados, deitados
sob mentiras macias — e quem
sou eu para eles? Bem… a heroína
“estranha” que viverá a aventura
de lutar contra uma horda que
deseja tornar o país uma caricatura
confortável aos seus privilégios,
roubados de outros e outras como
eu. Mas na caminhada encontro
outros rebeldes, diferentes,
mutantes ou imunes, dispostos a
lutar por um dia onde possam abrir
os olhos e ver apenas a verdade
dolorida, que precisa vir à tona para alicerçar uma nova visão de mundo
onde, apesar das cicatrizes psíquicas causadas pelo controle mental,
seremos o que desejamos ardentemente em nosso íntimo… livres.

Diga-me se até aqui você não ficou imaginando se o escrito trata de
realidade ou de ficção? Infelizmente… trata-se da verdade em forma de
ficção, onde eu e tantos escritores e escritoras negros na África e Diáspora
(fora do continente africano) nos vemos. Somos os rebeldes, lutando
contra a nuvem tóxica que insiste em normalizar as palavras e os gestos
que falam de uma universalidade, um “somos humanos” irreal — um campo
de força que esconde de nós o antídoto, chamado protagonismo-agora.

Essa é a ficção científica que quero escrever, uma em que não me
transformo em pó diante do futuro da humanidade, ao contrário daquela
em que não existo como pessoa porque sequer existo. Esta é a face da
ficção “nuvem mortal” que permeia a história do Brasil, produzida pela
“horda” dos Sorrisos Estéreis, organização ávida por nos fazer sumir do

Já às portas da modernização, estabeleceu-se um problema: o que fazer
com a mão de obra negra? Incluir? Não! O racismo científico, criado
a muitas mãos e de muitos modos na Europa, no início do século XIX,
entregava um discurso “biológico”, de inferioridade física, mental e
psicológica, à elite branca escravista onde quer que estivesse. Daí, vamos

»Essa é a ficção

científica que quero

escrever, uma em que

não me transformo em
pó diante do futuro da
humanidade«
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Muitos são os motivos interconectados, mas num único ensaio não tenho
condições de explicar tudo, pois não são temas que se encerrem em
poucas frases: o racismo desde a Antiguidade (MOORE, 2007), a eugenia,
o “racismo científico” do século XIX e o mito da democracia racial, mais
novinho, forjado na metade do século XX. Precisamos entender que nada
é isento de propósito; e na literatura não é diferente. Mas o que isso tem a
ver com ficção científica? Tudo!
O racismo é um sistema milenar, forjado no interesse de subjugar o outro,
e que com o passar do tempo foi aprimorado para ir além: escravidão,
colonialismo, nazismo. E não há como revisitar a história sem o termo “raça”,
que, num contexto biológico, foi usado para categorizar os superiores
e legitimar a desimportância de todos os que “decidiam” ser inferiores,
através da conexão religião–biologia–destituição cultural–erudita.
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»O problema que enfrentamos hoje é não
relembrar abertamente que o projeto de nação
retrógada continua em plena atividade«
ter no Brasil supostos cientistas, estudiosos e pensadores voltados a uma
meta: o desaparecimento do negro por completo:

diminuindo no ritmo que está”, alerta a diretora-executiva da Oxfam. A conta é feita
com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), considerando rendimentos como salários,

Nós já dissemos que o completo desabrochar das raças superiores, formadas por

benefícios sociais, aposentadoria, aluguel de imóveis e aplicações financeiras, entre

elementos imigrados de países europeus, deveria, no espaço de um século, dar um

outros (OLIVEIRA, 2017)

aspecto bem diferente do atual à população total do Brasil; quando isso se realizar, os
mestiços e o negro terão desaparecido, deixando lugar ao branco; os indígenas terão
submergido como aqueles da Austrália, consecutivamente à invasão dos Anglo-Saxões; os descendentes de portugueses, cruzados com italianos e alemães, formarão
uma população de aparência toda europeia, modificada pela ação do clima tropical:
população vigorosa, inteligente, amiga do progresso, plena de ardor ao trabalho, que
sabe se utilizar de todas as conquistas da civilização para melhorar as condições de sua
existência. (LACERDA, 1911, p. 8-9)

Enfim… o projeto de supressão biológica falhou, mas a ideologia (a
eugenia, na primeira metade do século XX), afetando a ascensão social e
o senso comum, obteve sucesso, o qual pode ser verificado nas décadas
seguintes através do “perfil perigoso” (RODRIGUES, 1938) e via inúmeras
pesquisas que apresentam a nossa invisibilidade no cinema, na literatura
e nos relatórios sobre desigualdades (ONU, UNESCO, Oxfam) e sobre
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que comprovam que as
problemáticas têm um fundo histórico complexo.

A ficção científica na Europa, na América e aqui (América Latina) teve o
seu papel na difusão de um mundo branco e nacionalista lidando/lutando
com os “outros” e voltada para uma parte da população, consumidora de
seu espelhamento, mas que deve ser vista aqui como aquela que ocupava
cargos públicos e privados, e que, diante dessas “ideias”, vai se colocar
em sociedade apoiada nesses preceitos. Um bom exemplo é a literatura
eugênica (ideia de elevar as raças “superiores” e conter/inibir a existência
das “inferiores”), que pode ser lembrada com Monteiro Lobato e seu “O
presidente negro” (1926); mas por que não trazermos à luz, também,
Adalzira Bittencourt, “feminista”, eugenista, autora do livro “Sua Excelência:
a presidente da república no ano 2500” (1929), com uma presidenta
brasileira “feminista” ultranacionalista e racista.
O romance “Sua Excia. a presidente da República no ano de 2500”, em termos do
imaginário coetâneo, emparelha-se a “O presidente negro ou o choque das raças:
romance americano do ano 2228”, de Monteiro Lobato, publicado em 1926, embora
o romance de Adalzira Bittencourt não tenha recebido o mesmo respaldo crítico. Falar

“Só alcançaremos uma equiparação salarial entre negros e brancos em 2089, 200

de literatura escrita por mulheres é tocar em textos pouco conhecidos e, às vezes,

anos depois da abolição da escravidão no Brasil. Isso se a desigualdade continuar

completamente ignorados pelo cânone. (RAMOS, 2002, p. 28)

58

59

Estas ideias impregnaram e criaram raízes no consciente brasileiro, assim
como defensores de uma literatura “purista” e/ou “sem o politicamente
correto”. Precisamos entender que as pessoas que se colocam contra
a diversidade e sustentam os dados sobre desigualdade ou baixa
presença feminina fazem parte desse ideal nacional onde tudo o que
não é/foi produzido por homens brancos é menor, menos elaborado,
desinteressante e sem público que o leia.
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Baptista de Lacerda e de Edgard Roquete-Pinto, representantes do
governo brasileiro no Congresso Universal das Raças em 1911 (Londres),
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Lu Ain-Zaila (Luciene M. Ernesto)

E a ficção científica? Estava lá, tão presente como agora. Mas nós, os e as
diferentes, continuaremos a escrever = lutar = resistir = contar as verdades
escondidas entre aliens e “ondas” aclamadas por aí. ●
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Rest in Power:

Ursula Kroeber
Le Guin
(1929-2018)
por Ana Rüsche

Ursula Le Guin faleceu aos 88 anos. O texto faz retrato biográfico da autora,
apontando seu percurso na ficção científica e na fantasia, inovações na
forma do romance, críticas e rótulos que recebeu. Le Guin possuía uma
crença na força das utopias e demanda a quem escreve no século XXI não
esquecer desta força.
PALAVRAS-CHAVE: LE GUIN • BIOGRAFIA • ROMANCE CONTEMPORÂNEO • UTOPIA •
FICÇÃO CIENTÍFICA • FANTASIA
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Você somente pode ser a revolução.
Ou está no teu espírito ou não está em nenhum lugar.1
Na passagem da última lua nova para lua crescente, Ursula Le Guin
faleceu. Passagem que nos deixa com constelações de vazios no peito.
A velha feiticeira descansa os ossos e se transmuta em ideia.
Quando ainda era jovem aprendiz, poucas dúvidas teve a respeito do que
iria fazer. Se você pode escrever sobre qualquer coisa, qual o motivo de
se enveredar por caminhos de terra tão batida e repisada? Ursula Le Guin
inicia sua jornada como escritora por uma floresta densa, desabitada das
gentes e profícua em criaturas nunca antes em inglês retratadas.
Irá alterar a forma do romance.
Vendo que aquele calhamaço
somente continha histórias em
primeira ou terceira pessoa,
irá inserir suas bússolas, rotas,
anotações de viagem, materiais
alienígenas ao romance realista,
embora necessários se você quer
discutir novos mundos e retornar
para casa. Por exemplo, em “The
Left Hand of Darkness” (1969), são
inseridos relatórios antropológicos,
dados técnicos sobre o calendário em outro planeta — ocorrendo um
fenômeno que seus críticos irão denominar como “descontinuidades
genéricas” (JAMESON, 2005, p. 254).

»A velha feiticeira

pediu a quem escreve
voz para enxergar

alternativas ao que
viveríamos«

Sofreu duras críticas de pessoas muito próximas por suas excursões
ousadas. Ao ponto de 14 anos depois, 24 anos depois da publicação de
uma obra, seguir se desculpando por agir tão na defensiva e ressentida
às críticas recebidas — “Is Gender Necessary?” (1979) e “Is Gender
Necessary? Redux” (1989) são exemplos.2
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Foi interpretada de muitas maneiras e guardada em caixas. Darko Suvin
(1975) a armazenou no grupo a “nova esquerda” da ficção científica —
nem tanto pela visão política da escritora, mas pela sensibilidade e visão
de mundo, por lidar com propostas imaginárias e utópicas que desafiam a
sociedade capitalista agora em um mundo em transição e globalizado, em
que as escalas são massivas: nos descontentamentos, nas comunicações e
nos colapsos.
Em outras caixas que a encerraram, é possível ler algumas etiquetas: em
caligrafia trêmula, “pacifista”; em uma letra firme, “ecologista”; em um
rótulo riscado e corrigido com um pincel marcador permanente calibre
1,1 mm, “feminista”. Não creio que ligasse tanto. O equilíbrio nunca foi
uma meta simples e nem por isso pouco almejada pela taoista. Bruxa
que provou o bem e o mal até saber na própria língua que é a dose que
faz o veneno.
Quem esteve com ela viu dragões nos primeiros ventos da manhã. Viu a
face do gelo, o século XX em ocaso, narrado entre planetas, florestas e
constelações. Viu a guerra e o napalm — não, desculpa, ela mudou também
isso de nome.
Soube nos bradar: tempos mais difíceis viriam (LE GUIN, 2014). Ninguém
pode comprar a revolução. Ninguém pode fazer a revolução. Ninguém
nunca acredita nas predições até sentir a verdade na carne. A velha
feiticeira pediu a quem escreve voz para enxergar alternativas ao que
viveríamos, voz para outras formas de ser, voz para imaginar bases realistas
para pronunciarmos esperança uma vez mais. Voz para relembrar o que é
liberdade.
Hoje a semeadora de estrelas não nos pedirá mais nada. Estará
embevecida escutando os ventos matutinos que sopram dragões. A velha
feiticeira descansou os ossos e se transmutou em ideia.
Que a gente possa ser sua coragem. ●
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Blade Runner 2049:
sobre corpos e
gênero na distopia
revisitada
por Isabel Wittmann

Esta resenha crítica propõe uma leitura do filme “Blade Runner 2049”
(2017) abordando os corpos ficcionais apresentados, os aspectos visuais
que delineiam as relações e os discursos, vinculando-o a outras obras
contemporâneas do cinema com temáticas similares, fazendo uso do gênero
como categoria analítica.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO • CORPO • FICÇÃO CIENTÍFICA • ANDROIDE • HUMANIDADE

Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil.
(Gênesis 30:22)
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Los Angeles, 2049: uma cidade cinza, chuvosa, mas com menos neon do
que alguns anos antes. Como o próprio nome indica, “Blade Runner 2049”
(2017) se propõe a ser uma sequência do clássico de 1982, e sua narrativa
se passa cerca de três décadas depois. Se o primeiro foi dirigido por Ridley
Scott, este fica nas mãos de Denis Villeneuve. O roteiro, por sua vez, tem
autoria dividida entre Hampton Fancher, que também roteirizou o primeiro
filme, e Michael Green, responsável pelo argumento de “Alien: Covenant”
(2017). E isso explica muita coisa, conforme discorrerei abaixo.
Em “Blade Runner” (1982), Deckard (Harrison Ford) precisa caçar e
desativar criaturas humanoides, chamadas de replicantes, que se rebelam
contra os criadores. Esses androides chegam a nós personalizados nas
figuras de Rachael (Sean Young), Pris (Daryl Hannah), Zhora (Joanna
Cassidy) e Roy (Rutger Haeur). Embora seus corpos sejam artificiais, o
resultado é bastante próximo ao natural: eles têm sentimentos e aspirações,
defendem a sua vida, sangram quando feridos e têm total passabilidade
humana. A grande questão do filme é justamente a marcação dos limites
do que nos torna humanos, questão essa ampliada na versão “Final Cut”
(2007), em que a própria identidade de Deckard é colocada em cheque.
Já em 2049 temos oficialmente um protagonista replicante. KD6-3.7,
ou simplesmente K (Ryan Gosling), é um androide que trabalha como
policial e, assim como Deckard, persegue e desativa modelos antigos de
replicantes que fugiram. Gosling encarna com perfeição o tipo silencioso
e estoico que tem preenchido sua filmografia, usando a jaqueta de pele
falsa de carneiro que o traz com facilidade para a ambientação noir que já
caracterizava o outro filme. Ele é composto por tecnologia mais nova e criada
especificamente para torná-los mais obedientes: humanoides que obedecem
cegamente e sem questionamento os humanos. É quando conhece Sapper
Morton (Dave Bautista) que seu papel nesse mundo é abalado: o replicante,
que vivia isolado em uma fazenda, fala para ele sobre um milagre que o faria
mudar de posicionamento. Mais para frente na história descobrimos que tal
milagre ocorreu no corpo de Rachael: no passado a replicante engravidou e
gerou uma criança. Para a chefa de K, Tenente Joshi (Robin Wright), esse fato
mudaria toda a estrutura social daquele universo e “quebraria os muros”.
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Esse é o fator que une tematicamente “Blade Runner” (1982) e “Alien:
Covenant”, por meio das mãos dos roteiristas: se no filme de 1982 se
questionam os limites da humanidade, aqui isso teria menos importância,
já que seres biomecânicos perfeitos teriam capacidade de reprodução,
o que os posicionaria em superioridade aos humanos. Em “Covenant”, o
que nos torna humanos é a possibilidade de criação, e a criatura supera
o criador usando suas próprias potências. Acontece que essa temática
é abordada de maneira muito mais interessante e clara neste último
filme, com destaque para a incrível atuação de Michael Fassbender.
Sem deixar claro as consequências reais da reprodução de replicantes,
em “Blade Runner 2049” a questão é colocada, mas encontra um beco
sem saída. Mesmo o fraco “A vigilante do amanhã: Ghost in the Shell”
(2017) — remake do anime fortemente inspirado pelo próprio Blade
Runner — levanta pontos sobre a existência de uma alma vinculada à
memória presente nos corpos artificiais daquela diegese, que manteria
esses corpos no limite da humanidade. K chega a falar que replicantes, por
serem criados, não têm almas. Quem tem alma é quem nasce e, portanto,
essa criança representaria uma grande mudança, uma pessoa replicante
provida de alma. Mas o conceito de alma aplicado a replicantes novamente
não é desenvolvido. É uma característica que, presente ou não em seus
corpos, não havia sido mencionada anteriormente no filme de 1982, nem
volta a ser mencionada neste de 2017. Certamente o interesse em dar
continuidade aos questionamentos lançados em 1982, e que até hoje
ressoam, está dado, mas os pontos apresentados são lançados sem serem
levados adiante, deixando de ser plenamente explorados.
Explorados são os corpos femininos em cena. Aparentemente, nos
próximos trinta e um anos a visão que se tem dos papéis femininos na
sociedade não vai melhorar. Talvez até mesmo retroceda. Os dois corpos
femininos mais importantes para a história se chamam Luv (Sylvia Hoeks)
e Joi (Ana de Armas), nomes que representam especificamente o que
trazem à vida de seus mestres (amor: love; e alegria: joy, em inglês). Sim,
porque ambas não são humanas: são criadas para servir homens. Luv não
chega a ser uma vilã: é uma assistente e uma companhia, mas também
é uma capanga a mando de Wallace (Jared Leto), o fabricante da nova
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geração de replicantes. Em determinado momento, Luv chama K de
cachorro mau, mas ela é que se comporta como um cão de guarda raivoso
e rancoroso, mas ao mesmo tempo obediente, que, ainda assim, de forma
completamente sem propósito, lhe rouba um beijo em meio a uma luta.
A situação de Joi é mais complexa:
ela é uma tecnologia nova, uma
forma holográfica provida de
inteligência artificial criada para
servir seu amo. Estabelecendo uma
hierarquia entre corpos humanoides
de forma similar ao já citado “Ghost
in the Shell”, a versão do produto
apresentada no filme devota-se
a K: uma mulher para servir a um
homem, que por sua vez serve aos
humanos de verdade. Na primeira
vez em que a vemos ela veste uma
roupa de dona de casa dos anos
1950 e prepara uma refeição para
ele. Ela fala para ele tudo o que ele
gostaria de ouvir, alimentando o
seu sonho de ser alguém especial,
como um Pinóquio que quer ser
um menino de verdade. Para K, o
conforto de ter sua importância
no mundo sempre reafirmada é
amor. E para que esse amor possa
ser concretizado, Joi contrata mais
um corpo feminino servil, Mariette (Mackenzie Davis), uma replicante
garota de programa, para que se alinhe com sua própria projeção corporal
e a represente no momento do sexo. Algo similar ocorre em “Ela” (2013),
quando a conexão emocional de Theodore com a inteligência artificial
Samantha é quase concretizada por meio de um corpo feminino alugado. A
diferença é que Samantha não era corporificada e Theodore era humano.

»Se há uma hierarquia
entre a materialidade
dos corpos na sua
humanidade ou
desumanidade

(humanos, replicantes
e hologramas),

há, também, uma

hierarquia claramente
pautada no gênero.«
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Aqui nós temos três corpos sintéticos interagindo em uma cena de sexo,
mas os dois que se apresentam como femininos é que devem satisfazer o
masculino. Se há uma hierarquia entre a materialidade dos corpos na sua
humanidade ou desumanidade (humanos, replicantes e hologramas), há,
também, uma hierarquia claramente pautada no gênero.
E se a cidade deixou de ter tantas influências japonesas nas décadas que
se passaram, os imensos painéis luminosos também foram parcialmente
trocados, substituídos por mais hologramas de corpos femininos
oferecendo mercadorias que muitas vezes são eles mesmos, como ocorre
com Joi. Infelizmente, apesar da fotografia belíssima de Roger Deakins,
o filme também não consegue repetir a estética única e marcante do
original. Ao se afastar dos elementos que a definiam para criar um futuro
mais avançado, o que apresenta é uma estética genérica, que remete ao
filme de 1982 sem alcançar o seu patamar de referencial. Mas a direção de
arte se esmera com o uso de elementos amarelos contrapondo o cinza.
Os corpos femininos não são os únicos que são explorados. Apenas duas
pessoas negras aparecem na história: dois homens que tentam garantir
seu sustento utilizando-se dos restos da sociedade de tecnologia, Mister
Cotton (Lennie James) e Doc Badger (Barkhad Abdi). Utilizei o verbo
“servir” diversas vezes até agora, pois a servidão dos replicantes é clara:
são criados e programados para não terem livre-arbítrio e sua única
opção é obedecer aos humanos. Robôs e androides em ficção científica
são constantemente utilizados como metáforas para a marginalização.
Historicamente, pessoas brancas desumanizaram pessoas não brancas
com o objetivo de colocá-las em posição de servidão. Joshi garante que
a humanização dos replicantes, marcada na possibilidade de gerar vida,
quebraria os muros que sustentam aquela sociedade. Esses muros são o
confinamento da escravidão dos corpos desumanizados. Jeff Yang (2017),
que escreve para a CNN e The Wall Street Journal, publicou em sua conta
na rede social Twitter1 uma análise em que comenta sobre o filme tratar
da servidão e usar como protagonista um homem branco, perdendo a
chance de aprofundar uma camada de subtexto que já está lá, mas que
poderia ressoar assuntos contemporâneos de racismo e violência policial,
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especialmente levando-se em conta que K é programado para ser um.
Esse fato se encaixa na tendência de filmes de ficção científica e fantasia
trabalharem metáforas e alegorias sobre a exclusão de minorias, sejam
elas raciais, sexuais ou de gênero, ao mesmo tempo em que as excluem
literalmente de seu protagonismo.
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Villeneuve tenta esconder o racismo e a misoginia do discurso presente no
filme desconstruindo a história do escolhido: por mais que Joi afirme e K
acredite na sua especialidade, ela é desmentida no final, em uma tentativa
de assegurar que o futuro pertencerá às mulheres. Acontece que não só
essa reviravolta é bastante previsível, como não altera o fato de que o
tempo de tela e a trajetória a ser acompanhada pelo espectador ainda
são do homem branco. As trajetórias das mulheres presentes giram em
torno dos homens: elas se esforçam para preservar um sistema que a eles
pertence e que os favorece, basicamente não tendo desejos próprios.
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“Blade Runner 2049” é de uma qualidade técnica que impressiona. As
atuações são muito boas e a fotografia é linda: basicamente, cada frame
do filme pode ser capturado, impresso e emoldurado. Mas o tratamento
conferido ao roteiro não é problemático apenas nos aspectos já levantados:
ele cria um distanciamento e uma certa frieza entre espectador e
protagonista que torna difícil se engajar com a história e criar empatia. Não
há um fator humano que nos ligue aos acontecimentos, que se desenrolam
sucessivamente sem grandes surpresas nem emoções. Os temas centrais
ao filme sem dúvida são interessantes e têm permeado o nosso imaginário
coletivo, o que fica patente com a grande quantidade de filmes de ficção
científica com que ele dialoga. Porém, nesses outros filmes em que são
abordados, são discutidos de maneira mais interessante. Sua narrativa
não ignora nem desmerece o legado daquela presente em “Blade Runner”
(1982). Consegue ampliá-la, mas sem acrescentar muita coisa de substancial,
que faça diferença. No filme anterior, manequins e bonecos rodeiam as
replicantes destacando, em contraste, a humanidade delas. Não deixa de ser
irônico que uma obra que se proponha a discutir esse mesmo tema seja tão
bonita, mas com tão pouco conteúdo e alma, cumprindo sem querer o papel
de destacar a humanidade, ainda que falha, de seu antecessor. ●
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Blade Runner 1982:
acreditavam os
replicantes em suas
reminiscências?
por Weber Abrahão Júnior

O artigo estabelece um diálogo entre os temas da memória, da história e da
representação, o livro “Androides sonham com ovelhas elétricas?”, de Philip
Kindred Dick, e o filme “Blade Runner, o caçador de androides”, adaptação
cinematográfica do livro. A trama, embora distinta em diversos pontos das
obras, permite um exercício de reflexão sobre produtos culturais midiáticos.
O olhar, a memória, a manipulação da imagem e da memória são os
elementos essenciais do texto. Considerando-se as próprias reminiscências
do autor, o artigo cumpre, também, a função de narrativa, permeado por
uma memória afetiva das obras analisadas.
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO CIENTÍFICA • BLADE RUNNER • MEMÓRIA AFETIVA
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Analisei a versão definitiva do filme “Blade Runner”, a edição do diretor
(lançada apenas em 1992), e duas versões do livro “Androides sonham
com ovelhas elétricas?” (1968) disponíveis em português.
No futuro, a humanidade está em fuga para outros planetas. Em
“Androides sonham com ovelhas elétricas?” o mundo foi vítima de
uma guerra atômica, a Guerra Mundial Terminus. O confronto dizimou
praticamente toda a vida animal e gerou humanos especiais, com
reduzida capacidade intelectual, mas com habilidades mentais latentes,
como telepatia e ressuscitação. Eles são proibidos de seguir a leva
migratória para outros planetas. Os poucos humanos normais que
ficaram não têm interesse ou recursos para fugir do planeta esvaziado e
devastado, onde se acumulam toneladas de poeira e entulho, frutos da
guerra nuclear.
A trama do livro desdobra-se em pelo menos três aspectos de maior
relevância: (i) o Mercerismo; (ii) os replicantes; e (iii) o confronto entre
humanos e replicantes.
O mercerismo
Um culto religioso sem templo nem pastores. Por um dispositivo
denominado “caixa de empatia”, milhões de humanos compartilham o
sofrimento de Wilbur Mercer, um velho que caminha tropegamente
para o alto de uma montanha enquanto é apedrejado. Os praticantes do
mercerismo estão instalados em suas casas, apartamentos ou qualquer
lugar no qual exista suprimento de energia elétrica e conexão a uma rede
computacional pré-Internet.

As cópias humanas: andros, no livro; replicantes, no filme. “Quase-homens
e mulheres”, criados para a escravidão neste planeta e nas colônias. O filme
sugere evolução nas capacidades físicas e intelectuais dos dispositivos, e
certa trava de segurança: para evitar o aprendizado de emoções, têm o
restrito tempo de vida de quatro anos após a ativação. Replicantes são
ativados após o processo de construção fisiológica. Não se reproduzem.
O que distingue, em primeiro plano, os andros/replicantes dos humanos é a
incapacidade de sentir empatia. Mas, nesse mundo estéril e moribundo, só é
possível o vínculo dos seres humanos com os outros seres humanos através
da caixa de empatia.
O confronto entre humanos e replicantes
A fuga dos andros de última geração, denominada Nexus 6, justifica a
sua perseguição e eliminação pela polícia. Os “caçadores de cabeças”, no
livro, ou blade runners, no filme, são policiais treinados na identificação
dos mecanismos. A preocupação das autoridades: evitar que os andros se
misturem e se tornem indistinguíveis em meio aos humanos, tornando
impossível a sua eliminação, abrindo precedentes para novas fugas. O
objetivo é o controle social. Onde terminaria o humano e onde começaria o
replicante? Uma indistinção intolerável se os papéis sociais de ambos estão
bem delineados.
O confronto entre humanos e andros/replicantes levanta a questão que
ecoa pelas obras, inclusive na cena clímax do filme: o confronto final entre
o policial Deckard e o líder dos replicantes, Roy. A cena é emblemática,
sintetiza todo o mote da trama e, de resto, de toda a obra do diretor Ridley
Scott: o que é tornar-se humano?

Os replicantes
A sequência Esper
Com a destruição quase completa da vida animal, um campo da
engenharia genética especializou-se em criar animais de todos os
gêneros, classes e espécies. Dos modelos mais simples, ditos elétricos,
aos mais sofisticados, cujo reconhecimento da artificialidade só se daria
por uma grande aproximação sensorial.
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Uma das sequências mais significativas do filme é aquela em que o policial
Deckard, em busca de pistas, analisa uma fotografia encontrada no quarto
de hotel onde se hospedou um dos replicantes. Ela é conhecida como
sequência Esper, em referência ao nome do mecanismo que digitaliza e
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desdobra uma imagem, ou seja, que fatia uma superfície em quase infinitas
possibilidades de desvelamento tridimensional.
Deckard esquadrinha a foto. Um instantâneo de um quarto de hotel. Em
primeiro plano, uma cama com uma camisa jogada sobre o lençol. Em
segundo plano, um braço musculoso, masculino. Em terceiro plano, no
centro da foto, um espelho circular e, aparentemente, convexo. Deckard
opera a máquina por comandos de voz. Ela executa tarefas como recuar,
centralizar, ampliar, fazer panorâmica, mudar o ângulo de visão. Estes
movimentos se dão a partir de trilhas que a máquina demarca pelo
escaneamento/esquadrinhamento da imagem. É possível analisar a
sequência Esper observando detidamente seis imagens-chave recriadas
por Matt Wallin, realizador cinematográfico e especialista em efeitos
especiais (WALLIN, 2011).
Na primeira imagem, um close da máquina, rastreando o espelho que fica
no terceiro plano da imagem original. Na segunda, a fotografia sobre a qual
Deckard trabalha: um instantâneo, no qual se veem roupas espalhadas,
uma pessoa sentada em uma cadeira, quase de costas; móveis antigos de
madeira, lustres empoeirados.
Nosso olhar é conduzido para o terceiro plano da fotografia, onde há um
espelho redondo em moldura de madeira, desfocado. A terceira imagem
traz o espelho para o primeiro plano. Depois deste movimento, já é
possível perceber um abajur bloqueando parte dos elementos refletidos.
A quarta imagem nos permite verificar que o espelho é convexo,
como uma calota de automóvel. Mas, também, como um grande olho
sem pálpebras, eternamente aberto e de prontidão para olhar. E, se
ele olha, quando registrado pela fotografia, também permite desvelar
o que viu…

Fotografias tratadas na sequência Esper
de “Blade Runner” (WALLIN, 2011)
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Frenéticos cortes longitudinais feitos pela máquina Esper desvelam uma
mulher no fundo desse olho-espelho. É outra replicante, Zhora, que faz
shows com uma cobra artificial albina em um clube noturno. Ela dorme
candidamente em um sofá. A construção da sequência é primorosa. De
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uma perspectiva intertextual, dialoga intensamente com a fotografia, a
pintura e, ainda, com o próprio cinema.
Remete ao filme “Blow-Up”, produção ítalo-americana dirigida por
Michelangelo Antonioni em 1966. A obra coloca em tela uma investigação
sobre os limites técnicos da linguagem fotográfica. A expressão blow up é
explorada no duplo sentido de explodir e de ampliar a imagem. A trama
é construída em torno da busca pela nitidez fotográfica, por Thomas,
interpretado por David Hemmings. Ele amplia a fotografia e expande
as imagens ao limite da abstração, chega à sua matriz: os pontos que
a constroem, os pixels. Nada de objetivo e racional se obtém, sendo
impossível compartilhar um sentido
unívoco da imagem formada.

»Nos processos de

A sequência Esper dialoga também
com a pintura renascentista: “O
casal Arnolfini”, de Jan Van Eyck,
do início do século XV. Uma das
primeiras obras de tema não
hagiográfico do final do Medievo.
Neste quadro, a presença do
espelho no fundo da pintura revela
a intenção do pintor: refletir-se,
em ação, e oferecer uma projeção
invertida da cena retratada.

recriação do passado,
como memória
ou como história,
as narrativas são
ficcionais«

A partir de uma projeção inédita para a época, de perspectiva de ponto
único da imagem, a intenção era “assinar” a pintura, conduzindo o olhar do
leitor para o fundo e o centro da tela.
Em “Blade Runner”, porém, o espelho capturado pela fotografia, em
princípio mais um objeto num quarto de hotel entulhado, torna-se a chave
da investigação de Deckard. O espelho desvela, em desfolhamento, o que
deveria permanecer oculto: uma replicante descansando em um sofá. A
reconstrução da informação dependeu de um mecanismo que desdobrou
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"O casal Arnolfini"
(VAN EYCK, 1434)
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e fatiou a imagem, deslizando seus sentidos possíveis e, ao mesmo
tempo, conduzindo o olhar do espectador por um passeio: por trilhas
arbitrariamente definidas pelo personagem de Harrison Ford…!

BLOW-UP: depois daquele beijo. Direção: Michelangelo Antonioni. Produção: Carlo Ponti.
Roteiro: Michelangelo Antonioni; Tonino Guerra. Metro Goldwin Mayer, 1966.
DICK, Philip K. Androides sonham com ovelhas elétricas? Tradução Ronaldo Bressane. São
Paulo: Aleph, 2014. [1. ed., 1968].

As fotografias que os replicantes carregam são, assim, narrativas
mnemônicas de seres humanos, mas que, construídas em outro contexto,
tornam-se mera ficção. Claro que, nos processos de recriação do passado,
como memória ou como história, as narrativas também são ficcionais. No
entanto, em se tratando da ficção de “Blade Runner”, o intervalo entre
ativação e desativação dos replicantes, de apenas quatro anos, não lhes
permitiria construir ou mesmo reconstruir experiências coletivas. Assim,
a História também os distingue dos humanos. Além da incapacidade de
estabelecer laços de empatia entre si e com os humanos, os andros não
seriam capazes de registro histórico de suas experiências no mundo,
mas apenas de memórias, suas ou implantadas. Não podendo construir
a experiência histórica, genuinamente humana, a experiência dos
replicantes… se perde. Como lágrimas na chuva, expressão que integra o
monólogo final de Roy, momentos antes de morrer:

DICK, Philip K. O caçador de andróides. [S.l.]: [S.e.], [s.d.]. [1. ed., 1968]. Disponível em:
<https://tecnos.cienciassociais.ufg.br/up/410/o/O_Caçador_de_Androides_-_Philip_K_Dick1_c%C3%B3pia.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2015.
VAN EYCK, Jan. O casal Arnolfini. Óleo sobre tábua. Londres: National Gallery, 1434. Disponível
em: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-eyck-the-arnolfini-portrait>.
WALLIN, Matt. Esper Machine: Blade Runner, 1982. 24 set. 2011. Disponível em: <http://
mattwallin.com/mattwallincom/2011/9/24/esper-machine-blade-runner-1982.html>. Acesso
em: 10 dez. 2015. Publicação na Web: 2011.

Este artigo é uma adaptação do texto que foi escrito como parte das atividades para
obtenção de créditos de mestrado em História, antes do lançamento de Blade Runner
2049. Foi publicado originalmente como ABRAHÃO JÚNIOR, Weber. Memória, história
e representações: acreditam os replicantes em suas reminiscências? Revista Espaço
Acadêmico. Maringá: UEM, n. 181, p. 91-103, jun. 2016. Pode ser reproduzido, no todo

Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque ardendo no ombro

ou em parte, desde que indicada a autoria.

de Órion. Eu vi raios-c brilharem na escuridão próximos ao Portão de Tannhäuser.
Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de
morrer. (BLADE RUNNER, 1992).

“Blade Runner”, e o livro que lhe deu origem, possuem, obviamente, a
sua historicidade. São “datados”. Mas as suas “significâncias” são tão
dinâmicas quanto o processo histórico que os origina como produto de
cultura: permitem voltar os olhos ao passado e reformular as questões que
lhes foram postas. Esta é, sem dúvida, uma prerrogativa do “humano”. E,
em se tratando especificamente deste bem cultural, é, ainda, inerente ao
“clássico”, pois está sempre prenhe… de atualidade. ●
Referências
BLADE Runner: o caçador de androides (Director’s Cut). Direção: Ridley Scott. Produção:
Michael Deeley. Roteiro: Hampton Fancher; David Peoples. Warner Bros. Pictures, 1992.
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O imagético vitoriano
e a produção do
saber sobre a
sexualidade em “The
Handmaid’s Tale”
por Bárbara Bianchi Rolim

A escolha de Margaret Atwood pela época vitoriana como um recurso estético
em “The Handmaid’s Tale” é estudada a partir da análise de Michel Foucault
acerca da produção dos discursos sobre a sexualidade, não como expressões
de um poder dominante, mas como lugares onde este poder se articula, de
acordo com uma determinada agenda política em Gilead.
PALAVRAS-CHAVE: MARGARET ATWOOD • “THE HANDMAID’S TALE” • MICHEL FOUCAULT •
“HISTÓRIA DA SEXUALIDADE”
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»A relação sexual é uma transação
mercadológica, degradante em sua própria
fantasia neoliberal, onde os corpos são
como mercadorias«
A expressão “nós, vitorianos” é o título do capítulo de abertura de “História
da sexualidade: v. 1: a vontade de saber” (1976), de Michel Foucault,
livro que aborda a produção do saber sobre o sexo, além de sua aparente
permanência na sociedade ocidental contemporânea: “Parece que,
por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos
sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão de nossa
sexualidade contida, muda, hipócrita.” (FOUCAULT, 1998, p. 9).
A estética de “The Handmaid’s Tale” (materializada pelo vestuário, pela
arquitetura e pela linguagem — higienizada por silêncios, reticências e
palavras condizentes com a moral ascética vigente) faz referência ao
mesmo período que Foucault considera o divisor de águas na história
do Ocidente em relação à produção de discursos acerca da sexualidade.

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa.
A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de
reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõese como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar,
reservando-se o princípio do segredo. (FOUCAULT, 1998, p. 9-10)

Não existe relação sexual moralmente válida fora do quarto deste casal —
e qualquer uma fora deste modelo, conforme nota Foucault, é negada e
reduzida ao silêncio. Na distopia, se for descoberta, é devidamente punida.
O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado, não possui nem
eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado
e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e à menor
manifestação fá-lo-ão desaparecer — sejam atos ou palavras. (FOUCAULT, 1998, p. 10)

Em Gilead, imperam as “noites monótonas da burguesia vitoriana”
(FOUCAULT, 1998, p. 9). A família da elite é a tradução do que
Foucault chama de burguesia vitoriana. O Commander e sua esposa são
o casal legítimo e procriador, mesmo que seu filho seja biologicamente
de sua Handmaid e até de um outro pai, como um médico ou o
Guardian da casa.
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Na seriedade da função de reproduzir, portanto, é realizada a Ceremony,
religiosamente uma vez a cada mês, ocasião na qual o Commander estupra
sua Handmaid. Nesta noite, os três, o Commander, a Wife e a Handmaid,
reúnem-se no quarto do casal. A Handmaid se deita entre as pernas da
Wife, seu crânio sob o osso púbico dela. Todos continuam vestidos o
máximo possível. A relação sexual é uma transação mercadológica, na
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qual cada uma das personagens encontra um conforto para esta situação
absolutamente degradante em sua própria fantasia neoliberal, onde os
corpos são como mercadorias.
A Cerimônia se desenrola como de hábito. Deito-me de barriga para cima,
completamente vestida exceto pelos amplos calções de algodão. […] Não há calor
neste quarto. Acima de mim, em direção à cabeceira da cama, Serena Joy está
posicionada, estendida. Suas pernas estão abertas, deito-me entre elas, minha cabeça
sobre sua barriga, seu osso púbico sob a base de meu crânio, suas coxas uma de cada
lado de mim. Ela também está completamente vestida. Meus braços estão levantados;
ela segura minhas mãos, cada uma das minhas numa das dela. Isso deveria significar
que somos uma mesma carne, um mesmo ser. O que realmente significa é que ela está
no controle do processo e portanto do produto. Se houver algum. Os anéis de sua mão
esquerda se enterram em meus dedos. Pode ser ou não vingança. (ATWOOD, 2017,
p. 114-115)

Apesar de Offred não classificar como um estupro, escolhi utilizar esta
palavra porque, em última análise, Offred não deu consentimento ao
Estado quando este tomou posse de seu corpo. Ainda neste trecho que
descreve a Ceremony, Atwood evoca a estética vitoriana. Offred repara na
decoração do quarto:
Portanto me mantenho deitada imóvel e imagino o dossel que não vejo acima de
minha cabeça. Posso me lembrar do conselho da rainha Vitória para sua filha. Feche
os olhos e pense na Inglaterra. Mas isto não é a Inglaterra. Eu gostaria que ele se
apressasse. (ATWOOD, 2017, p. 115)

O estilo arquitetônico vitoriano da casa da elite aparece em outros
momentos durante o livro, onde se amplia para nós, leitores, a relação da
estética proposta pela autora. Há também uma simbiose entre a casa e
aqueles que a habitam, materializando os lugares sociais daquelas pessoas:

Figura 1: A Ceremony. Na cena, o
Commander Fred (Joseph Fiennes), a
Handmaid Offred (Elisabeth Moss) e a
Wife Serena Joy (Yvonne Strahovski).
Imagem: Hulu

Do fim do período vitoriano, a casa é uma residência de família, construída para uma
Figura 2: Na cena, Janine ao centro

família rica e numerosa. Há um relógio de pé no vestíbulo, que distribui o tempo em

(Madeline Brewer). Imagem: Hulu.

quinhões, e então a porta que dá para a maternal sala de estar da frente, com seus
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tons rosados e pequenos toques sugestivos. Uma sala onde nunca me sento, apenas
fico de pé ou me ajoelho. (ATWOOD, 2017, p. 17)

Fica claro que tudo o que acontece ali é contra tudo o que o regime de
Gilead prega, no entanto, é socialmente aceito por quem o frequenta, os
outros vitorianos de Margaret Atwood.

Ele consegue parecer perplexo, como se não conseguisse se lembrar muito bem
de como todos nós viemos parar aqui. Como se fôssemos alguma coisa que herdou,
como um órgão pneumático vitoriano, e ele ainda não tenha descoberto o que fazer
conosco. Quanto nós valemos. (ATWOOD, 2017, p. 106-107)

A moral de Gilead está aberta a algumas concessões para alguns
indivíduos, assim como Foucault descreve a hipocrisia da burguesia
vitoriana:
Assim marcharia, com sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas.
Porém, forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades

Foucault argumenta que aquilo que chamamos de “sexualidade” no
Ocidente é o produto de uma prática discursiva, a scientia sexualis,
desenvolvida sobretudo a partir do século XIX, cujo objetivo era a
formulação da “verdade do sexo” — como ele ironicamente escreve
—, integrada ao discurso científico e, portanto, vinculada às relações
interpessoais e institucionalizadas. A finalidade era construir uma verdade
que deveria ser não só reconhecida como tal, mas naturalizada por todos:
“O que se diz sobre o sexo não deve ser analisado como a simples tela de
projeção de mecanismos de poder. É justamente no discurso que vêm a se
articular poder e saber.” (FOUCAULT, 1998, p. 95).

ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser
reinscritas, senão nos circuitos de produção, pelo menos nos de lucro. O rendez-vous
e a casa de saúde serão tais lugares de tolerância: a prostituta, o cliente, o rufião, o
psiquiatra e sua histérica — estes “outros vitorianos”, diria Stephen Marcus — parecem
ter feito passar, de maneira sub-reptícia, o prazer a que não se alude para a ordem das
coisas que se contam; as palavras, os gestos, estão autorizados em surdina, trocam-

Tal produção de saber teve como matriz a confissão, que se deu não
somente pelo domínio religioso, mas por meio de interrogatórios,
consultas médicas e narrativas autobiográficas. Assim, não se tratava
apenas de uma sociedade que se inclinou a ouvir relatos de atos físicos,
mas também sobre a construção do imaginário coletivo.

se nesses lugares a preço alto. Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas
formas do real, mas bem insularizadas, e a tipos de discurso clandestinos, circunscritos,
codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice
decreto de interdição, inexistência e mutismo. (FOUCAULT, 1998, p. 10)

Há um lugar onde a sexualidade ilegítima pode ser vivenciada: Jezebel’s,
o bordel secreto frequentado por Commanders. Lá, as prostitutas são
incentivadas por seus clientes a manterem relações sexuais entre si. Era a
única “brecha” (inegavelmente machista), para aquelas mulheres que não
se identificavam como heterossexuais, exercerem seu desejo — em Gilead,
qualquer comportamento sexual fora da norma da heterossexualidade
era considerado “Gender Treachery” pela lei, uma heresia, uma ofensa ao
regime, um tabu à ideologia. Em uma leitura genealógica foucaultiana,
tal tabu é produzido pela própria lei que o proíbe, ou seja, pela própria
construção social da heterossexualidade compulsória.
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A prática confessional compreende uma relação de poder, já que não
nos confessamos a nós mesmos: “[…] não se confessa sem a presença
ao menos virtual de um parceiro, que não é simplesmente o interlocutor,
mas a instância que requer a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém
para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar” (FOUCAULT, 1998,
p. 61). Dentre as passagens do livro de Atwood em que podemos
reconhecer a herança da scientia sexualis, existe uma prática confessional
institucionalizada pelo “The Red Center”, chamada Testifying, onde as
Handmaids devem fazer uma confissão pública.
Há um trecho em que Janine confessa que foi estuprada quando tinha
apenas 14 anos de idade. Não sabemos se a história realmente aconteceu
com a personagem, mas Offred deixa claro que, para as Handmaids,
é melhor inventar uma história que corrobore a verdade do discurso
91

esperado pelas Aunts do que não dizer nada. A confissão de Janine é
seguida pela acusação uníssona que as outras Handmaids dirigem à moça
e pela redenção que Aunt Lydia lhe concede, já que a Handmaid confessa e
reconhece sua própria culpa pelo estupro.
O fato de tal confissão não ser necessariamente algo que tenha acontecido
ratifica o argumento de Foucault de que a verdade confessa é a verdade
que corresponde a uma tática de poder. Tal tática, expressa pela presença
de autoridade das Aunts, tem como objetivo a produção da verdade que
fundamenta a ideologia de Gilead.

resignação, porque tudo o que aconteceu, segundo Aunt Lydia, faz parte
de um plano maior, divino. Um outro exemplo, que une tanto a questão
da justificativa religiosa quanto o regime de saber em Gilead, produzindo
uma verdade a partir de discursos, está na modificação das frases do
Velho Testamento. Em Gilead, assim como aconteceu antes da Reforma
Protestante no Ocidente, nem todos têm autorização para ler a Bíblia. Em
determinado discurso, Aunt Lydia transforma uma frase do texto sagrado
para atender à agenda patriarcal do regime:
“É claro que alguns deles tentarão”, dizia Tia Lydia. “Toda a carne é fraca”. “Toda a carne
é erva”, eu a corrigi em minha cabeça. “Eles não conseguem deixar de fazê-lo”, dizia ela,

»A verdade confessa

[…] nessa “questão” do sexo (nos

“Deus os fez assim, mas Ele não as fez assim. Ele as fez diferentes. Cabe a vocês impor

dois sentidos: de interrogatório e de

limites. Mais tarde receberão agradecimentos.” (ATWOOD, 2017, p. 57)

problematização; de exigência de
confissão e de integração a um campo

é a verdade que

de racionalização), desenvolvem-se dois
processos sempre em mútua referência:

corresponde a uma

nós lhe pedimos dizer a verdade (mas, já
que ele é o segredo e escapa a si próprio,

tática de poder«

reservamo-nos a dizer a verdade —

Vemos a produção da mesma verdade na confissão de Janine: a culpa não
é do homem, ele é incapaz de controlar seu impulso sexual; existe uma
justificativa divina para os padrões de comportamento supostamente
naturalizados por cada gênero e a culpa é transferida à mulher. Mas
não devemos nos preocupar: a recompensa ou o perdão virá além da
vida mundana.

finalmente esclarecida, decifrada — sobre a
sua verdade); e lhe pedimos para nos dizer
nossa verdade, ou melhor, para dizer a verdade profundamente oculta, desta verdade
de nós mesmos que acreditamos possua em imediata consciência. (FOUCAULT,
1998, p. 68)

O regime de saber que está em jogo é aquele em que naturalmente se
saberia que as mulheres são as culpadas pelos estupros que sofrem. O
discurso produzido gera, portanto, a verdade sobre o estupro: os culpados
não são os estupradores, mas as estupradas. O poder coercitivo de uma
verdade produzida por discursos é internalizado e naturalizado pela
sociedade.

A religião exerce um papel fundamental ao produzir justificativas acerca da
condição em “The Handmaid’s Tale”, assim como o cristianismo ocidental
exerceu tal papel histórico e, mais tarde, também a ciência, principalmente
pela instituição reguladora da medicina (na distopia, esta última também
desempenha um papel de controle social, regida pela agenda política
de Gilead).
Por fim, além de tais táticas de controle discutidas, temos a assepsia, que
constrói socialmente imperativos de higiene dos corpos, das palavras, das
ações e até dos pensamentos, como é comum em cenários distópicos.
[…] instância soberana dos imperativos de higiene, somando os velhos medos do mal

A instituição religiosa não oferece somente o perdão, mas também
uma justificativa para tamanha violência e culpa, um suposto alívio pela
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venéreo aos novos temas da assepsia, os grandes mitos evolucionistas às modernas
instituições da saúde pública, pretendia assegurar o vigor físico e a pureza moral
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do corpo social, prometia eliminar os portadores de taras, os degenerados e as
populações abastardas. (FOUCAULT, 1998, p. 54)

Na moral ascética de Gilead, os discursos são higienizados para se criar
uma verdade sobre o que é digno tanto para o corpo físico quanto para
o corpo espiritual: “‘Usar meias-calças deixa a virilha fedida’, costumava
dizer Moira. Tia Lydia nunca teria usado uma expressão como virilha
fedida. Anti-higiênico era o que ela dizia. Ela queria que tudo fosse muito
higiênico.” (ATWOOD, 2017, p. 77-78)
É por meio dessas questões, entre tantas outras, que a ficção de Margaret
Atwood nos convida à reflexão sobre as construções sociais no mundo
ocidental e, especificamente para nosso contexto, na nossa sociedade
brasileira. Pode ser que o vestuário vitoriano fique quente demais para os
nossos corpos paulistas, fluminenses, capixabas, amazonenses, goianos,
baianos, cearenses, catarinenses, gaúchos… mas imagino que não seja
difícil para nós, brasileiros, nos identificarmos com o livro se pararmos para
pensar nos discursos que circulam (livremente?) em nosso cotidiano. ●
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Como obra canônica, “O mágico de Oz” (1900) traz em seu discurso
a busca por valores eufóricos da sociedade ocidental, em especial a
americana à época de sua escrita: inteligência, sentimentos, coragem e
95

valorização das raízes — pois, conforme a protagonista Dorothy declara
numa discussão, “não importa o quanto sombrios e cinzentos nossos
países são, nós […] preferimos viver lá do que em qualquer outro lugar”
(BAUM, 2014b, p. 37). A obra contém o que era considerado expressivo
na cultura americana e, nos dias de hoje, parece fazer parte de uma cultura
global (HEARN, 2000, p. xiv).

Enquanto conto de fadas, “O mágico de Oz” se apresenta como uma
narrativa maravilhosa, onde não existem dúvidas quanto à explicação
sobrenatural da trama (TODOROV, 2008, p. 59-60), pois, apesar de
Dorothy partir em sua jornada rumo a Oz, o final do livro deixa bem clara a
veracidade de sua aventura, conforme depreendemos do trecho:
Os sapatos de prata deram apenas três passos, e então ela parou tão bruscamente que

Um dos fatores que tornou a obra de Baum um clássico foi essa procura
por valores eufóricos e o humor resultante da percepção do leitor de que
as personagens já têm o que buscam. Como a narrativa é episódica, há
um crescente processo de aprendizado e superação. A jornada é mais
importante do que seu final.

rolou na relva várias vezes antes de perceber onde estava. […] Na vasta campina do
Kansas, e bem diante de si […] a nova casa que tio Henry […].
Dorothy levantou-se e percebeu estar só de meias, pois os sapatos de prata haviam
caído em seu voo pelo ar, e se perdido para sempre no deserto […].
Tia Em acabara de sair da casa […] quando ergueu os olhos e viu Dorothy […].
— Minha criança adorada! […] De onde foi que você veio?

Com tais valores, já na época, a
obra conheceu estrondoso sucesso,
ganhando bem-sucedida adaptação
teatral e fazendo crianças
implorarem por sequências, como
se atesta na “Nota do autor” do
segundo livro da série: “Depois
da publicação de ‘O maravilhoso
mágico de Oz’, comecei a receber
cartas de crianças contando de
seu prazer em ler a história e me
pedindo para ‘escrever algo mais’
sobre o Espantalho e o Homem de
Lata” (BAUM, 2014a, p. 11). Treze livros seguiram-se ao primeiro, em todos
constando a mesma explicação.

Tia Em, preocupada com o destino de Dorothy, alegra-se com seu retorno.
A casa da fazenda é outra e a menina usa apenas meias — o que integra a
estrutura de contos de fadas, pois os sapatos, semelhantes às tradicionais
botas de sete léguas frequentes em Grimm e Perrault (MATANGRANO,
2014, p. 200), são um objeto mediador, doador da competência de voltar
para casa, só podendo existir num mundo mágico. O fato de Dorothy ter
perdido os sapatos não leva a crer que sua aventura não tenha acontecido
de verdade. Além disso, livros posteriores confirmam a existência de Oz,
dentro do universo de Baum. A adaptação de 1939, porém, sugere que era
tudo um sonho, explicitado no final — uma “das mudanças imperdoáveis
feitas no filme”, segundo Michael Patrick Hearn, “clichê literário em 1900,
copiado dos livros de Alice” (HEARN, 2000, p. 27). Para Hearn, o sucesso
de Oz estaria justamente na existência do mundo mágico.

Vinte anos após a morte de Baum, foi lançada a adaptação cinematográfica
“O mágico de Oz” (1939), a primeira entre muitas — a mais recente é “Oz:
mágico e poderoso” (2013) —, não só para o cinema como para outras
mídias. Sua constante popularidade, asseverada nas diversas linguagens,
demonstra sua permanência no cânone da literatura infantil.

O filme de 2013, nesse aspecto, é próximo do original. A passagem do
Mágico a Oz dá-se em um balão (clara referência à sua chegada e saída
no livro), arrastado por um ciclone à terra mágica. A personagem desmaia
em dado instante e desperta ao chegar à terra mágica. Ao final da trama,
decide permanecer em Oz, que, portanto, existe.

»O maravilhoso

manifesta-se primeiro
pelo contraste entre
o mundo ordinário
e as impressões
iniciais de Oz«
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— Da Terra de Oz (BAUM, 2014b, p. 191).
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O maravilhoso manifesta-se primeiro pelo contraste entre o mundo
ordinário e as impressões iniciais de Oz: percebermos tratar-se de um
mundo mágico antes que apareça qualquer ser feérico, por causa da
diferença pronunciada entre o Kansas e Oz, conforme o trecho:
Quando Dorothy […] olhava ao redor, não conseguia ver nada além da grande campina
cinza por todo lado. Nem uma árvore ou uma casa cortava a larga vista de campo liso

Parece que, em comparação com os filmes, a grandiloquência da
apresentação que Baum faz do Kansas está justamente no fato de o
capítulo ser curto e a descrição do cotidiano ocupar poucos parágrafos. O
autor diz muito em pouco espaço, utilizando-se inclusive da omissão: há
mais pessoas trabalhando na fazenda com tio Henry? Dorothy conhece
alguém além de seus tios? Não se sabe, mas tudo sugere que não. O leitor
é levado a acreditar na solidão e no vazio.

que alcançava a beirada do céu em todas as direções. O sol cozinhara a terra arada numa
massa cinzenta, com pequenas rachaduras em sua extensão. Nem a relva era verde,
pois o sol queimara o topo das longas lâminas até elas ficarem da mesma cor cinza vista
em toda parte. Uma vez a casa fora pintada e as chuvas a lavaram, e agora era tão

O ciclone é o fator transformador. Quando a casa da protagonista aterrissa
em Oz e ela sai para aquele novo mundo, dá-se origem ao contraste com o
Kansas que nos conduzirá ao maravilhoso:

enfadonha e cinza quanto todo o resto (BAUM, 2014b, p. 13-14, grifos nossos).
O ciclone pousara a casa muito gentilmente — para um ciclone — no meio de um

A intensa repetição do termo “cinza” para descrever o ambiente e até
mesmo as personagens ajuda a sugerir opacidade, austeridade, tristeza.
Até o brilho do sol, normalmente de acepção eufórica, torna-se disfórico: é
ele que queima a terra, acinzenta a relva e aumenta o vazio.

campo de estupenda beleza. Havia adoráveis caminhos de relva por todo o lado, com
majestosas árvores carregadas de ricos e saborosos frutos. […] Um pouco mais afastado
havia um riacho, correndo e reluzindo entre barrancos verdes, e murmurando numa voz
grata à menininha que vivera por tanto tempo nas campinas cinzentas (BAUM, 2014b,
p. 19, grifos nossos).

O filme de 1939 consegue, através do audiovisual, traduzir isso pela
imagem em sépia. Sendo o recurso de cor recente à época de lançamento
do filme (a Technicolor surgira na década de 1930), talvez não tenha sido
grande surpresa para o público assistir ao início em sépia. Apresentando
uma introdução maior do que aquela feita no capítulo 1 do livro, alonga
a apresentação da vida de Dorothy no Kansas, criando a impressão de
que a fazenda do tio Henry seria mais próspera, com um acréscimo de
personagens que não comunica a sensação de isolamento do livro. O
recurso ao sépia, porém, transmite o monocronismo incessante evocado
na obra escrita, mesmo com menos figurativização dos temas da morte e
da solidão.
Em “Oz: mágico e poderoso”, usa-se o preto e branco e o formato da tela
4:3 (chamado “janela clássica”, utilizado até os anos 1950) na introdução
do cotidiano do Mágico. Neste caso, os temas da solidão, da vastidão e da
imobilidade não figuram, embora haja certa tristeza e austeridade, dadas
pelos closes, pausas na trilha sonora, e até por diálogos.
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As várias descrições de cor e brilho remetem-nos a grande vibrância e a
uma atmosfera alegre, com riqueza de adjetivações de acepção eufórica.
Num só parágrafo, o autor traduz o contraste entre o Kansas e Oz.
Maria Zilda da Cunha comenta o papel da cor na obra: “é um elemento
que contribui para assinalar a diferença entre os dois mundos: o real e o
imaginário” (CUNHA, 2014, p. 213). Já no livro, a entrada no maravilhoso
é sutil. A personagem vê-se num lugar novo, mas ainda não há magia
propriamente dita. A dúvida desaparece com a chegada da Bruxa Boa
do Norte, que anuncia sua felicidade por Dorothy ter matado uma bruxa
(BAUM, 2014b, p. 21). A essa altura, a transição se completa. A surpresa
de Dorothy não advém do fato de haver bruxas, mas da afirmação de que
matara uma.
No filme de 1939, o percurso narrativo é semelhante: Dorothy sente a
casa aterrissar e sai para ver onde está. No momento em que abre a porta,
vê-se o lado de fora colorido, enquanto o resto da cena está em sépia. Ao
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sair da casa, Oz está colorida, e a própria Dorothy ganha cores. A cena é
impactante também por seu subtexto: Dorothy não parecia pertencer ao
Kansas (ela era alegre; o Kansas, triste); sua chegada a Oz e consequente
colorização sugerem que àquele lugar ela pertence de fato. Essa passagem
por si só já traz o maravilhoso; antes mesmo de os demais aparecerem
se sabe que a protagonista foi para um lugar mágico. Essa percepção se
confirma com a chegada da Bruxa Boa do Norte.
Na esteira do filme de 1939, o de 2013 repete a passagem do mundo real
para o mágico utilizando-se da mudança do preto e branco para o colorido,
somada à expansão da tela, pois até então o filme vinha sendo exibido
em formato 4:3, passando, em
crescente, para 16:9 (widescreen),
o padrão atual. Simultaneamente,
o vídeo ganha cores e uma trilha
triunfal ao fundo. A câmera afastase do protagonista num movimento
circular, e o plano se abre, momento
em que o céu fica completamente
azul, com um arco-íris logo à frente.
Todas as cores são mais saturadas
para criar o efeito de magia, algo
feito também em outras produções,
como “Alice no País das Maravilhas”
(2010) e “Malévola” (2014). De
maneiras diferentes, o contraste de
luz e cores, cinza e brilho, marca a passagem do real ao maravilhoso, tão
bem executada na obra original de Baum.

»As duas diferentes
linguagens em

questão possuem

recursos diversos
para a criação de

sincréticos. A linguagem visual conta com os diversos planos de imagem,
ângulos e movimentos de câmera, somando-se à linguagem sonora e
verbal para a construção do sentido. Tais recursos são impossíveis no livro,
assim como alguns efeitos são exclusivos da linguagem literária. De todo
modo, a riqueza da narrativa é explorada da melhor forma possível, já que
adaptações intersemióticas precisam escolher como expressar aquilo que
é dado por um original, e isso constitui uma tarefa difícil quando se adapta
um clássico. ●
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um efeito similar«

Portanto, as duas diferentes linguagens em questão possuem recursos
diversos para a criação de um efeito similar. A linguagem verbal conta
com a habilidade do enunciador e com o imaginário do receptor. Já na
linguagem audiovisual, temos não um, mas vários planos de expressão,
que colaboram para criar um todo dotado de sentido. A narrativa tem um
enunciado complexo, sendo construída através de sistemas semióticos
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A desconstrução do
mito sebastianista na
literatura fantástica
de Almeida Faria em
“O conquistador”
por Adriane Augusta Viana

Este trabalho tem por objetivo analisar a desconstrução do mito de D.
Sebastião em “O conquistador” (1990), de Almeida Faria. A obra é um
romance contemporâneo no qual o personagem Sebastião de Castro faz uma
paródia da imagem do rei de Portugal, desaparecido na batalha de Alcácer- Quibir em 1578. O enredo traça as semelhanças e também as diferenças
entre o protagonista e o rei português, que contribuem para a desmitificação
da figura de seu homônimo, levantando a seguinte questão: o que o autor
pretende revelar com a desconstrução da imagem de D. Sebastião em uma
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obra contemporânea? Para responder essa pergunta a presente pesquisa
pretende, primeiramente, apresentar alguns elementos fantásticos que
constituem a narrativa, bem como analisar alguns trechos do livro para
mostrar como ocorre a desconstrução do mito português.

reflexão crítica aos acontecimentos em Portugal. Ao mesmo tempo, a obra
mostra como é possível o processo de releitura da história oficial do mito
sebastianista por meio do diálogo entre ficção e História.
“O conquistador” e a desconstrução do mito de D. Sebastião

PALAVRAS-CHAVE: DESCONSTRUÇÃO • MITO • FANTÁSTICO • PARÓDIA

Introdução
Podemos dizer que a ficção e a historiografia estabelecem um diálogo
em uma obra literária, pois o entrelaçamento de textos entre essas duas
modalidades tem o propósito de promover uma revisitação ao tempo
passado. Esse diálogo entre textos é chamado de intertextualidade,
e consiste na construção de um texto em vista de outro texto. No caso
da prosa portuguesa, o resgate ao passado é feito criticamente por muitos
autores através da paródia (um dos conceitos da intertextualidade),
cuja finalidade é fazer uma reflexão acerca das transformações existentes
em Portugal.
Devido ao fato de a revisitação histórica através da crítica ser um traço
recorrente no romance português contemporâneo, este trabalho busca
focalizar a desconstrução do mito de D. Sebastião em “O conquistador”
(1990), de Almeida Faria. O livro é uma obra contemporânea narrada
pelo personagem Sebastião de Castro, parodiando a imagem do rei que
desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir em 4 de agosto de 1578 e que,
desde então, passou a fazer parte do imaginário português, alimentando
a esperança de que um dia regressaria à Portugal e “salvaria” o país do
caos em que se encontrava. Faria faz uma reescrita da história e recupera
a figura mítica de D. Sebastião, a partir da qual questiona e problematiza
os fatos históricos de Portugal. O personagem da obra apresenta
semelhanças mas também diferenças em relação à figura do rei.
Partindo desse pressuposto, o objetivo deste trabalho é analisar as
diferenças entre o personagem do livro e D. Sebastião que contribuem
para a desconstrução deste mito português em “O conquistador”, numa
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Lançado em 1990, “O conquistador”, de Almeida Faria, é um romance
composto de sete capítulos, cuja narrativa é feita em primeira pessoa pelo
personagem Sebastião de Castro, que conta a história do seu passado e
de suas experiências de vida no presente momento. No primeiro capítulo,
o personagem relata fatos sobre o seu nascimento, que aconteceu no
mesmo dia do aniversário do rei português. O personagem foi encontrado
por pescadores dentro de um ovo, aparecendo em uma praia como um
menino loiro e de olhos azuis. Assim, ele apresentava um perfil parecido
com o de D. Sebastião, despertando a crença de que seria a reencarnação
do rei e, portanto, recebera o mesmo nome que ele. Logo no início já é
possível estabelecer a semelhança que há entre o personagem Sebastião
e o mito português em relação ao aspecto físico “dos heróis”, assim
como a crença alimentada no imaginário português em relação à volta
do rei a Portugal, o que faz com que Sebastião se questione quanto ao
distanciamento de sua aparência em relação à de seus pais.
O narrador começa então a questionar as histórias contadas por sua avó
sobre o seu passado: “Acreditei durante muito tempo ter vindo ao mundo
de um modo diferente de toda a gente. Foi minha avó Catarina — e as
avós nunca mentem — quem me meteu esta ideia na cabeça.” (FARIA,
1993, p. 11). Desse modo, o surgimento de Sebastião ocorre em um
cenário no qual o fantástico e a realidade se misturam (BORGES; ROANI,
2009, p. 4) e trazem à tona as dúvidas do personagem quanto a sua
verdadeira origem. A história em torno do nascimento do narrador causa
um certo estranhamento ao observarmos que Sebastião foi gerado dentro
de um ovo, ao invés de ser gerado no ventre da mãe, algo impossível
de acontecer no mundo real. Em “O conquistador”, o ovo que envolve
Sebastião de Castro é o próprio ventre, caracterizando um dos elementos
fantásticos que está ligado ao aparecimento do narrador. Nesse caso, o
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ovo corresponde a um símbolo universal de nascimento capaz de conceber
uma nova vida (7GRAUS, s.d.).
A partir do momento em que o personagem é encontrado na praia,
a guarda do menino é disputada pelas testemunhas que presenciaram
o inusitado acontecimento, entre eles o faroleiro João de Castro,
que, em meio à discussão com os pescadores, teve de lutar com uma
cobra-marinha que protegia o ovo e que surgiu no local para atacá-los.
A cobra-marinha aparece na cena como outro elemento fantástico que
está conectado ao surgimento de Sebastião.1

Depois de derrotar a cobra-marinha, João de Castro passa a ser o pai
de Sebastião e o leva para morar com ele e sua esposa, Joana Correa de
Castro. No entanto, o garoto é criado pela avó Catarina, que se torna
responsável por alimentar a fantasia em torno da origem de Sebastião
através de seus relatos. Com isso, Sebastião de Castro se encontra imerso
em um ambiente repleto de incertezas, de modo que a ambiguidade toma
conta de toda a narrativa em decorrência das lembranças de Catarina, que
trazem suspeitas se as histórias contadas pela avó são de fato verdadeiras
ou se são frutos da imaginação. De acordo com Todorov:
O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-se

Tanto o ovo quanto a serpente
são símbolos que caracterizam o
protagonista e, portanto, marcam o
seu nascimento, de modo que ambos
dão a ideia de origem. Sebastião,
por sua vez, está relacionado a
essa ideia, pois cria a expectativa
de que algo será originado e se
manifestará através dele. Todo esse
contexto está diretamente ligado
ao mito sebastianista, que alimenta
a esperança sobre algo ainda
desconhecido que irá acontecer
mediante o retorno de D. Sebastião a
Portugal. Ou seja, o questionamento feito pelo protagonista em relação a
sua origem aponta para a concepção do mito do “sebastianismo”, o qual é
retomado e contestado posteriormente em fatos históricos. Desse modo,
a ficção envolve o leitor na trama fazendo com que ele também comece
a fantasiar que o personagem é a própria reencarnação do rei homônimo
através de sua história e de suas semelhanças físicas com o mito português
(BORGES; ROANI, 2009, p. 4). Segundo Tzvetan Todorov: “[…] O fantástico
implica pois uma integração do leitor no mundo das personagens; definese pela percepção ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos
narrados.” (TODOROV, 2008, p. 37).

»É possível o

processo de releitura
da história oficial

por meio do diálogo
entre ficção e
História«
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o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O
fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais,
face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. (TODOROV, 2008, p. 31).

A obra não apenas aborda as semelhanças entre Sebastião de Castro e
D. Sebastião, como também aponta as suas diferenças em relação ao rei
de Portugal. Tal fato pode ser observado no momento em que Sebastião
de Castro foge da batalha das Províncias Ultramarinas, na África, em que
se mostra a aversão que o personagem possui em relação às guerras,
ao contrário de D. Sebastião, que nutria uma paixão por elas (SILVEIRA,
2011, p. 223):
Calhavam optimamente as férias parisienses, visto que em breve completaria vinte
anos, o que significava ir às sortes, ser apurado para todo o serviço e enlatado num
avião ou num paquete para “defender as Províncias Ultramarinas” contra a insurreição
dos povos colonizados […]. Eu, porém, por natural pacifismo, não estava disposto
a matar inocentes, a perder mil e muitos dias e quem sabe minha vida. A minha
missão específica, se a tinha, não se compadecia com guerras sem sentido. (FARIA,
1993, p. 111)

Através desse fragmento, é perceptível que o efeito paródico está
imbricado à cena, pois, ao fugir da batalha, ao mesmo tempo que Sebastião
desconstrói a imagem de cavaleiro do rei, o personagem busca se manter
alheio às guerras e distante dos fatos históricos. Com isso, Sebastião
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desmitifica a figura do rei ao considerar o seu homônimo como alguém
inseguro que usa uma armadura para se esconder, bem diferente da
posição de herói do mito português (SILVEIRA, 2011, p. 223). Ao longo da
narrativa, o protagonista apresenta uma série de paradoxos que vão desde
manter a imagem do rei como um indivíduo grandioso, de grande prestígio
e poder, até rebaixá-lo como um sujeito adepto às guerras, cuja intenção é
esconder as suas fragilidades atrás delas (SILVEIRA, 2011, p. 224).

história em sete meses (SILVEIRA, 2011, p. 218). Nas palavras de Linda
Hutcheon, “o passado como referente não é enquadrado nem apagado […];
ele é incorporado e modificado, recebendo uma vida e um sentido novos
e diferentes” (HUTCHEON, 1991, p. 45). Nesse contexto, o propósito do
autor em resgatar um mito do passado em um romance contemporâneo
consiste em entender os fatos históricos para repensar e compreender o
tempo presente a respeito dos conflitos ainda existentes em Portugal.

Ao satirizar a figura do rei, Sebastião mantém o propósito de conquistar
mulheres, ao contrário de D. Sebastião, que procura conquistar terras
e possui aversão ao sexo feminino, motivo pelo qual nunca se casou.
Como forma de justificar a preferência por mulheres, Sebastião de Castro
instaura o fantástico na narrativa e busca explicar que as suas conquistas
amorosas são motivadas pela lua (SIMÕES, 1997, p. 131):

Cabe ressaltar que o contexto histórico do presente em que “O
conquistador” está inserido corresponde ao período do fim da ditadura
de António de Oliveira Salazar, ocorrido em 25 de abril de 1974, que
ficou comumente conhecido como “A Revolução dos Cravos”. Durante
a ditadura salazarista, o cenário político ficou marcado pela opressão ao
povo, o silêncio dos intelectuais e o agravamento da crise econômica
em Portugal, causando insatisfação no povo português diante da grave
situação em que o país se encontrava. O fim do regime ditatorial, por
sua vez, reflete na vida do personagem Sebastião e marca um novo
período, que é aguardado pelos portugueses em relação ao futuro do país
(GALLICIANO, 2010, p. x). Desse modo, o mito de D. Sebastião aparece
na narrativa para solucionar um conflito existencial do personagem em
relação à sua origem, como também dialoga com uma crise existencial
coletiva (LIMA, 2006, p. 74).

Logo que a filial reputação chegou aos ouvidos do meu Velho, ele ficou lisonjeado
com tanta precocidade. Mas irritaram-no as explicações disparatadas para justificar
as minhas malandrices: que a lua fora minha madrinha, que eu andaria sempre aluado,
não pensando senão em coisas carnais, só porque na noite anterior ao meu baptismo
eu olhara longamente a lua cheia; agora seria tarde para me talharem o mau olhado, e
um lugar no inferno já me estaria reservado. (FARIA, 1993, p. 36)

As diferenças que vão sendo traçadas entre os “sebastiões” incorporam a
reflexão crítica, de modo que o rei deixa de ser “o esperado” em Portugal
sob o ponto de vista do personagem: “dedicar-me em exclusivo àquilo em
que o Outro estrondosamente falhara ao manifestar pelo belo sexo uma
aversão extraordinária.” (FARIA, 1993, p. 70).
É importante observar que, enquanto Camões alimenta o imaginário
português em torno da imagem do rei em “Os lusíadas”, Almeida Faria faz
o inverso e não enaltece o mito sebastianista em sua obra. O autor retoma
a história do mito português e faz uma mistura entre dois tempos; um
deles retrata um passado distante condicionado às conquistas portuguesas
resgatadas parodicamente por Sebastião de Castro, enquanto que o outro
é um passado mais recente quando o narrador-personagem escreve a sua

Em meio às críticas parodiadas que vão sendo apontadas por Sebastião de
Castro, o personagem coloca em pauta a descrença do mito sebastianista
e a busca de outras alternativas. Ou seja, ele promove a busca pela
identidade ao invés de uma adoração por um referente histórico, que é
colocado em questionamento na obra. A busca da identidade por meio
da História faz parte do pensamento contemporâneo, que não apenas
procura compreender o presente como também interpreta o passado.
Após a Revolução dos Cravos, outros autores que também se apropriaram
do sebastianismo como forma de revisitar o passado foram José
Saramago, em “O que farei com este livro?” (1980); Agustina Bessa-Luís,
em “O mosteiro” (1980); António Cândido Franco, em “Vida de Sebastião,
Rei de Portugal” (1993); e António Lobo Antunes, em “As Naus” (1988).
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As diferenças mostradas entre os “dois heróis” trazem uma série de
dúvidas e questionamentos em relação à verdade, desconstruindo ainda
mais a imagem de D. Sebastião diante do imaginário português, como
forma de chamar a atenção para o fato de que as conquistas pessoais
devem ser feitas de acordo com cada indivíduo: “[…] Continuo ignorando
quem sou eu. […] E alguma coisa aprendi: quem não quero ser.” (FARIA,
1993, p. 126). Considerando o fato
de que o resgate histórico funciona
como um meio de compreender
o presente, podemos dizer que as
dúvidas trazidas pelo narrador em
torno do mito do sebastianismo e a
crítica existente na obra de Almeida
Faria colocam em evidência o modo
como os portugueses lidam com
situações difíceis no país, confiando
que as soluções virão de um mito
imaginário.

»A busca da

identidade por meio

da História faz parte
do pensamento

contemporâneo,
que não apenas

procura compreender

por parte de Almeida Faria não tem o propósito de enaltecê-lo, mas
de chamar atenção ao problematizar os fatos históricos na busca da
“verdade”, numa tentativa de fazer os leitores refletirem sobre os
acontecimentos que transformaram Portugal ao longo dos anos.
Em relação ao passado, podemos entender que, com a morte de D.
Sebastião, Portugal foi condenado a uma situação de extrema pobreza e
desonra política sob o domínio da Espanha, provocando um sentimento
de impotência na população devido à falta de alternativas para solucionar
os problemas do país. O contexto histórico do passado remete aos
acontecimentos do presente, quando a população portuguesa se viu
condenada novamente durante a ditadura de Salazar, sendo libertada
do regime com a Revolução dos Cravos, marcando uma nova fase para o
povo português, que aguarda por um futuro ainda incerto. Os conflitos
políticos do país refletem na personalidade de Sebastião de Castro, que
se encontra em um cenário de incertezas e desesperanças que definem a
história de Portugal. ●

Conclusão
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Através de elementos da poética decadentista e da estética steampunk, este
trabalho tem por objetivo mostrar como o romance “A lição de anatomia do
temível Dr. Louison”, de Enéias Tavares, revisita temas e formas tipicamente
oitocentistas, confrontando-os e mesclando-os de modo a lançar um olhar
contemporâneo em um passado retrofuturista.
PALAVRAS-CHAVE: STEAMPUNK • DANDISMO • DECADENTISMO • ENÉIAS TAVARES
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Em um primeiro momento, “A lição de anatomia do temível Dr. Louison”
(2014), de Enéias Tavares, apresenta-se como um romance de mistério,
em roupagem retrofuturista de viés steampunk. O retrofuturismo é
uma tendência estética contemporânea cuja origem data das décadas
de 1970 e 1980, atingindo diversas áreas artísticas, desde literatura,
passando pelo cinema e artes sequenciais, até moda e música, de modo a
adquirir um caráter mais amplo, com contornos de movimento estético e
cultura urbana. Propõe uma visão futurista (muitas vezes distópica e/ou
decadente) ao passado histórico, no qual determinadas tendências
tecnológicas teriam evoluído de maneira mais veloz do que de fato
aconteceu. A partir disso, divide-se em diversas tendências, de acordo
com a época e os tipos de tecnologia: cyberpunk, dieselpunk, steampunk,
etc. Logo, a noção de marginalidade contida na partícula punk soma-se à
tecnologia escolhida, retratando futuros possíveis.1
O steampunk, por sua vez, traduz-se na literatura e em outras artes
narrativas pela criação de mundos povoados por máquinas movidas a
vapor, em mundos fantasiosos ou em versões paralelas do próprio passado
histórico. Nas primeiras manifestações, esse verniz mecanizado revestia
uma Londres oitocentista ou finissecular, mas logo surgiram obras que o
trouxeram para outros ambientes, atribuindo-lhes cor local. No trecho de
abertura do livro de Tavares, por exemplo, o céu tupiniquim se enche de
zepelins e fumaça, como se vê no trecho abaixo:
Os deques de embarque estavam cheios, com a gente excitada diante das aeronaus
que flutuavam imperiosas, maculando de escuro metálico o céu azul anilado. Abaixo
dessa visão, o vapor cinzento dos bondes que iam e vinham, das fábricas e dos
estaleiros ao redor soma-se à fumaça dos charutos, dos cachimbos e das cigarrilhas.
(TAVARES, 2014, p. 17)

Sendo uma narrativa não linear, “A lição de anatomia...” é um livro
difícil de resumir. Ainda assim, poderia ser descrito como um romance
policial, conforme a tipologia proposta por Todorov (2007), em
roupagem steampunk, no qual o criminoso já de início se encontra preso
e condenado. Ou seja, o mistério não está em sua identidade, mas em
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seus motivos. Tudo gira em torno de Antoine Louison e de seus crimes;
ninguém sabe, porém, seus motivos ou como o detetive Pedro Britto
Cândido conseguiu surpreendê-lo e capturá-lo. A partir disso, a trama se
desenrola.
O olhar do jornalista-flâneur Isaías Caminha (personagem de Lima Barreto)
conduz o leitor até a cidade fictícia de Porto Alegre dos Amantes, uma
versão steampunk da cidade real. A sonoridade aliterativa e assonântica
confere o tom desta primeira parte da narrativa, como se a emular o
ruído ritmado do maquinário onipresente e a suscitar o estado de espírito
agitado do narrador. Tal acuidade sonora salta aos ouvidos, por ser pouco
usual à prosa, e confere certo ar das estéticas finesseculares oitocentistas
ao romance, ao mesmo tempo em que evidencia sua modernidade, como
no trecho a seguir:
Vejo tristes trastes tímidos, tramados em tratamentos trêmulos, terríveis, traumáticos.
[...] Vejo a trama tecida na tristeza do tédio, vejo o trôpego tique-taque deste templo
túrgido em sua tensão tardia, em sua tradição tacanha, em sua trêmula transformação,
em sua translúcida e transcrita tradução da torpeza. Estás bem, doutor? (TAVARES,
2014, p. 91)

A este recurso sonoro soma-se a carga imagética, construída por frases
abundantemente adjetivadas e entrecortadas, impondo uma leitura por
vezes rápida e aflitiva, por vezes lânguida e nostálgica. Tudo isso dá cor à
Porto Alegre dos Amantes, cidade que integra um Brasil mais avançado em
diversos aspectos, para além do tecnológico, onde a escravidão acabou
há tempos e a república foi instaurada mais cedo. Nesta sociedade,
autômatos suprem a demanda de mão de obra barata, sem custo de
vida humana. O livro não é panfletário, mas traz uma diversidade de
personagens que demonstra o cuidado com a representatividade. Todos
esses detalhes não escapam aos olhos do jornalista Caminha.
Na primeira das seis partes e na conclusão vemos o estilo decadente-simbolista de um Isaías Caminha reinventado, no qual imperam a
sinestesia e o preciosismo vocabular; já nos registros do Dr. Bacamarte,
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»o retrofuturismo
se manifesta
enquanto forma
possível de mostrar
como o olhar
contemporâneo se
volta para questões
sociais e culturais a
partir da interação
do homem com a
tecnologia«
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outra personagem reciclada, ouve-se a fina ironia machadiana, marcando
o puro estilo realista-naturalista. O primeiro é poético; o segundo
prosaico. Mostra-se, assim, do ponto de vista linguístico, imagético e
temático o embate a que o século XIX assistiu e que os teóricos Girardot
e Méreste (2006) consideram intrínseco ao steampunk: a tecnologia e o
cientificismo versus o misticismo e o sobrenatural, que se traduzem, grosso
modo, nas estéticas realista e naturalista de um lado e decadentista e
simbolista de outro.
No concernente ao decadentismo, há várias referências explícitas ao
longo do livro, como o trecho “Não éramos namorados e nunca seríamos
cônjuges, palavra maldita aos nossos ouvidos decadentistas” (TAVARES,
2014, p. 252). Ou ainda quando uma personagem cita Des Esseintes
(TAVARES, 2014, p. 40), protagonista do livro “Às avessas” (1884), de J.-K.
Huysmans, considerado o mais importante do decadentismo francês.
Além disso, o Caminha reciclado torna-se também uma espécie de flâneur
(outro conceito decadente) à maneira de Charles Baudelaire (1996) e a
tudo passa a observar, a fruir e a examinar, tanto com a razão quanto com
os sentidos.
O conceito do flâneur, em sua comunhão com a multidão e em seu
lugar de observador do mundo moderno, casa perfeitamente com o
imaginário steampunk, no qual a construção de atmosferas e a descrição de
cenários precisam ser feitas sob um olhar ao mesmo tempo encantado e
desencantado. Encantado por conseguir se emocionar com a vida ao redor,
o flâneur repara nos detalhes, sente prazer no que observa. Desencantase, no entanto, com a hipertrofia da tecnologia, a decadência moral, as
injustiças sociais. Apesar do prazer em observar, nem sempre o que vê lhe
agrada. É justamente a partir desses pensamentos que surgem poéticas de
viés transcendentalista, como o simbolismo e o decadentismo.
Ainda a respeito dos aspectos baudelairianos-decadentes do livro,
identificamos a figura de Louison como uma espécie de dândi justiceiro,
cujos crimes foram motivados por questões “respeitáveis”. Como diz
Baudelaire em “O pintor da vida moderna” (1996), o dândi não é um
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“homem vulgar”; logo, sua causa nunca é “trivial”; ainda que seus crimes
não se justifiquem, ao menos explicam-se, de modo a deixar sua honra
“irreparável”.

GIRARDOT, J.; MÉRESTE, F. Le Steampunk: une machine littéraire à recycler le passé. Cycnos, v.
22, n. 1, p. 1-11, 2006.
PEGORARO, É. Os steampunks e a cultura da mídia: apropriações de uma proposta retrofuturista
no cenário brasileiro. Mediaciones Sociales, v. 2, n. 11, p. 72-94, 2012a.

Louison se mostra uma figura excêntrica cuja vida segue um ideal estético,
assombrando Pedro Cândido, que, diante da diferença cultural, defende
suas próprias opiniões, que em muito contrastam com as do esteta:
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Quando me dei conta, o bom Doutor estava atrás de mim. “Gostas de arte africana,

TAVARES, E. A lição de anatomia do temível Dr. Louison. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.

inspetor Cândido?”, perguntou. Respondi que não. Pelo contrário, achava tudo que era

TODOROV, T. Estruturas narrativas. Tradução Leyla Perrone-Moisés. São Paulo:

artístico uma inutilidade. Pra que gastar dinheiro com algo que não serve para nada?

Perspectiva, 2007.

Ele riu e rapidamente respondeu: “Sim, essa é a essência da arte, não? Sua completa
e fascinante inutilidade.” Ele apontou para um dos estofados e me convidou a sentar.
O sujeito vestia terno, colete e gravata. Dentro de casa, tu acreditas? (TAVARES,

Apresentado anteriormente no simpósio “Alteridades Conceituais do Fantástico”,

2014, p. 205)

coordenado por Flavio García, Marisa Gama-Kalil e Sylvia Trusen, no XV Congresso
Internacional da ABRALIC, realizado na UERJ em 2017. Uma versão aprofundada foi

A defesa da (aparente) inutilidade da arte vai ao encontro da postura não
engajada do artista finessecular para quem o Belo é sempre o objetivo,
em uma postura política às avessas, que guia os ideais de Louison, o qual,
como bom dândi, traz em si uma atmosfera arcaizante e decadente, mas,
ao mesmo tempo, ideais avançados para a época. Não é moralista, nem
tem preconceitos. É um homem justo, lutando contra a tirania de ricos.
Em seus crimes, torna-se herói, levando com as próprias mãos a justiça
que sabe ser impossível chegar pelas vias legais. Nisso, a crítica ao sistema
do passado, espelhado em um futuro hipotético retrofuturista, parece
perfeitamente cabível ao mundo contemporâneo. Assim, o retrofuturismo,
em última instância, se manifesta enquanto forma possível de mostrar o
modo como o olhar contemporâneo se volta para questões sociais, como
as de Louison, e culturais, como as de Caminha, a partir da interação
do homem com a tecnologia. Ao reconstruir o passado, surge a crítica e
um alerta para o presente, ao mesmo tempo em que ideais e estéticas
perdidas podem ser resgatados e revisitados. ●
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Resenhas
“Amorquia”, de André Carneiro: quem está
no comando da vida?
por Patrícia Manoya

— Este é um mundo bem estranho e misterioso.
— Por quê?
— Porque é. Você não percebe? Não há continuidade, nem lógica. Vive-se sem saber por
quê. No fim, todo mundo procura divertir-se ao máximo, sem ligar para mais nada. (p. 163)

“Amorquia” (1991) é um livro com um ótimo argumento de enredo para
reflexão atual. O livro do mais conhecido escritor brasileiro de ficção
científica, André Carneiro — que também foi poeta, artista plástico, fotógrafo
—, traz um mundo que deu certo. Uma utopia alcançada, em
que não há nenhuma crise a ser superada. A humanidade finalmente deu
certo, não há corrupção no Estado, não há crise financeira, todas as pessoas
são respeitadas e vivem muito bem, tão bem que a sociedade vive uma
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espécie de filosofia do prazer. A única preocupação dessa comunidade
humana tão bem-sucedida é desfrutar dos prazeres da vida. Esses prazeres
encontram no sexo sua síntese e soberania.
Como o tempo neste novo mundo foi extinto, restando toda a
eternidade pela frente, os protagonistas dessa história surpreendente
não precisam se preocupar nem com a morte, que também não existe
mais. Coisas feias e cruéis foram extintas, em nome de um bem maior
à humanidade: a felicidade alcançada através do amor livre. A palavra
“morte” é rigorosamente evitada, causa horror, mas os personagens
começam a refletir sobre ela
quando, misteriosamente, algumas
mortes são registradas. Passado e
presente se misturam de maneira
desordenada, sem linearidade,
provocando uma reação confusa,
caótica, no leitor. Efeito que marca
o que não pode ser marcado: a
passagem da vida sem a medição
do tempo.

»Somos atraídos pelos
prazeres superficiais

e descartamos o nosso
próprio desequilíbrio
como fator de

Há um dado que vale a pena
destacar na obra: com o impositivo
incentivo do sexo, que se torna
uma espécie de religião e único
conhecimento realmente válido
e útil, os tradicionais papéis de
gênero se invertem, criando uma atmosfera ao mesmo tempo “bizarra”,
irônica, quase que jocosa, definitivamente reflexiva. As mulheres, sem a
pressão social de casar, constituir família ou exercer a divina maternidade,
tornam-se caçadoras sexuais, resultando numa opressão sexual que causa
apatia nos homens. Na verdade, esse mundo tecnológico e hedonista trata
de riscar do dicionário as palavras “amor” e “sexo” como propulsores do
comportamento humano que levam à transformação. Sem o tempo, sem a
morte, sem a corrupção, sem os conflitos sociais, sem emoção, a sociedade

transformação e

desenvolvimento«
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em “Amorquia” revela-se alienada do
propósito humano, salvaguardando
no sexo o elemento que compense
a falta de entendimento da própria
dinâmica existencial. A utopia acaba
virando distopia…

T Í T U LO

Amorquia
A U TO R

André Carneiro

No fim das contas, trata-se de
um retorno à natureza animal do
Editora Aleph. Coleção Zenith, v.4
homem, instintiva, de curiosidade
1991, 200 páginas
visual e olfato apurado, sinais de
uma compreensão biológica do
fenômeno humano, que tende a ser
diminuída, escamoteada, com fins de dominação e normatização que exclui as
individualidades, a criticidade, estas descobertas de quando nos encontramos
com nós mesmos. Em “Amorquia” é obrigatório o uso indiscriminado do sexo
pela população, mas a ela é negado o conhecimento de si, do outro e da
conjuntura em que se inserem. De como muitas vezes somos atraídos pelos
prazeres superficiais e descartamos o nosso próprio desequilíbrio como fator
de transformação e desenvolvimento.
Uma coisa é certa: como era ao gosto de André Carneiro, “Amorquia” é
uma obra preocupada com o ser humano, seus modos de relacionamento,
e com a forma como as tecnologias o afetam. Fala de como a vida, e a sua
representação, encontram interpretação e consequente ponto de evolução.
Às vezes comandadas pelo computador central…
Tortura, prisão. Há centenas de anos que tinham acabado.
— Não era isto o que vocês queriam? — gritou a voz.
— Não.
— Era isto sim — interrompeu-o a voz. — O homem usando métodos humanos. O homem
livre para ser homem. Não era isto que Philomene queria? O que vocês todos queriam?
— Não a tortura, a opressão. Queríamos…
— Queriam o homem com suas prerrogativas humanas; queriam o homem com seu ódio,
sua fraqueza, sua violência. (p. 182) ●
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esse câncer. Onde há dinheiro
há tentação.

Texto originalmente publicado no blog:
http://amarandoentrelinhas.blogspot.com.br/2016/07/resenha-amorquia-de-andrecarneiro.html.
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O caçador cibernético
da Rua 13

A diferença é que agora os
grandes escândalos se tornaram o
folhetim do século XXI, recebendo
detalhada cobertura da imprensa e
repercutindo explosivamente nas
redes sociais. Esse cenário justifica
o aparecimento, na literatura e
nos quadrinhos, de justiceiros
cuja principal atividade é executar
políticos e empresários corruptos.

A U TO R

Patrícia Manoya

Fabio Kabral

Mestre em Literatura pela UEPB. Lê e escreve sobre temas variados,
sempre focando no aspecto humano, tão ordinário e extraordinário ao
mesmo tempo. Para ganhar um trocado ministra aulas, além de realizar
serviços de revisão textual em trabalhos acadêmicos e literários.
Ama as palavras.

O caçador cibernético da Rua 13
por Luiz Bras
Debaixo de chuva fina, imerso no vapor abafado que subia dos arbustos do Setor 4,
João Arolê estava em pé, diante da Clínica das Folhas Verdes. Era um prédio velho,
arquitetura quadradona dos finados alienígenas, todo feito de massa rosada e com

Malê Edições
2017, 208 páginas

O justiceiro mais conhecido no planeta é certamente o Codinome V,
do clássico britânico “V de vingança”, de Alan Moore e David Lloyd,
lançado em 1982. No Brasil, conheço pelo menos três protagonistas
aparentados: o Doutrinador, criado pelo designer gráfico e quadrinista
Luciano Cunha em 2010; o curupira-ciborgue de minha rapsódia “Distrito
federal”, lançada em 2014, e mais recentemente o ciborgue-mutante João
Arolê, do romance “O caçador cibernético da rua 13”, de Fabio Kabral.
Os três realizam no plano da ficção o desejo inconsciente de boa parte
da população brasileira: caçar o predador mais sanguinário de qualquer
ecossistema, executar o corrupto bem-sucedido e insaciável.

grafitagem dos jovens da região; antigamente, o interior do prédio era decorado com
imagens da religião alienígena; após a Libertação, foram retiradas e substituídas pelas
estatuetas e esculturas tradicionais dos descendentes do Continente.
João Arolê segurava o fio de contas azul-turquesa e olhava para o alto, enquanto a
chuva penetrava na pele do rosto, entre as partes naturais e artificiais; ficou olhando,
e olhando. Mas nada aconteceu. (“O caçador cibernético da Rua 13”)

Comprar e vender favores políticos e financeiros sempre foi uma atividade
rotineira em todos os escalões do poder. Deem uma boa olhada nos
livros de história. Não existe Estado ou economia livres da corrupção.
Tanto a democracia quanto o totalitarismo jamais conseguiram extirpar
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O romance de Fabio Kabral se passa em Ketu Três, a Cidade das Alturas,
localizada no Mundo Novo, onde a importante e movimentada Rua
13 atravessa os treze círculos concêntricos da metrópole. É nesse
cenário afrofuturista, em que religião e alta tecnologia se penetram e
se alimentam, que acompanhamos o drama de João Arolê, um mutante
cibernético treinado pra eliminar cidadãos corrompidos da elite de
Ketu Três.
Ainda criança, Arolê manifestou habilidades especiais, entre as quais a
do teletransporte instantâneo. Isso definiu seu destino. O menino foi
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separado dos pais e levado a um centro de treinamento paramilitar,
mantido pelas poderosas Corporações Ibualama. Anos depois, Arolê e
outros três jovens são reunidos numa equipe de supressão e partem para
o ataque. Mas esse arranjo não dura muito. As missões são rápidas e
sangrentas, não poupando nem crianças. Nosso protagonista, ao perceber
a perversidade da milícia de supressão, decide desertar. Agora ele é um
caçador de aluguel, um outsider meio homem, meio máquina que vive de
combater espíritos malignos.

»O desejo
inconsciente de boa
parte da população
brasileira: caçar
o predador mais
sanguinário de
qualquer ecossistema:
o corrupto
bem-sucedido
e insaciável«

Metanfetaedro
por Luiz Bras
A navalha aproximou-se mais. O menino levantou devagar e desencostou do prédio,
que suspirou aliviado como uma chaleira. A lâmina triangular tremeu, algumas
engrenagens minúsculas puseram-se em movimento dentro de suas estruturas
cristalinas microscópicas, e a navalha sofreu uma modificação morfológica. Fios de

Por meio de flashbacks, vamos
conhecendo paralelamente
detalhes das três etapas da vida de
João Arolê: a infância com os pais
amorosos, o período traumático
no grupo secreto de extermínio
e a angustiada rotina de um
desertor assombrado pelo espírito
dos mortos.
O aspecto mais saboroso do
romance é a vibração veloz e
extravagante típica dos quadrinhos,
dos animes, dos RPGs, dos games e
do cinema de ação. Algo que nossa
crítica especializada, de orientação
acadêmica, abomina. Mas tenho fé
que um dia isso mudará.

A cultura, as crenças, as cores e o
ritmo africanos e afro-americanos dão sustentação a uma narrativa jovem
e pulsante. “O caçador cibernético da Rua 13” marcou território, disso
tenho certeza. Oxalá o tabuleiro mágico e tecnológico de Ketu Três, a
Cidade das Alturas, volte a ser o cenário de novas histórias. ●
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diversas espessuras brotaram de suas arestas e trançaram-se para formar um corpo
humanoide masculino, magro e horripilante por expor em relevos o que seriam
músculos e veias mimetizados. A ponta alongada da lâmina triangular do peitoral
ocupava o lugar da cabeça. Duas lâminas recurvadas nasceram das laterais de seus
braços. (“Uma cidade sonhando seus metais”, conto)

Beleza e tristeza, prazer e dor se alternam, às vezes se confundem,
formando uma liga fascinante. As narrativas reunidas na primeira coletânea
de Alliah são hiperjanelas grotescas para os muitos tipos históricos de
pressão, repressão e opressão articulados por nossa espécie predadora.
Das oito ficções, apenas a última, justamente a que dá título ao volume,
não soca o nariz do leitor com cenas explícitas de machismo, racismo,
fascismo e outros ismos abjetos.
“Metanfetaedro” (conto escolhido para integrar a antologia “Ficções
fractais”, da Sesi-SP Editora), apresenta um explorador solitário chamado
Luca — um alter ego new weird do matemático Luca Pacioli, amigo
de Leonardo da Vinci —, que passa de uma dimensão surreal a outra,
geométrico-onírica. Sua jornada meio abstrata, meio poética segue das
artes plásticas para a geometria não euclidiana, depois retorna, arrastando
referências dessas duas esferas.
Nessa narrativa o leitor pode apreciar a grande habilidade de Alliah na
criação de analogias sensoriais metafísicas. Um ótimo exemplo é a droga
pan-óptica capaz de expandir nossa percepção. Tempos atrás, antes de sua
aventura no interior de um rombicuboctaedro fantástico, o narrador127

-explorador inventou uma chave
para manipular a mente humana:
T Í T U LO

Metanfetaedro

Chamava-se metanfetaedro, e era

A U TO R A

uma droga não convencional. Não se

Alliah

tratava de uma substância química
para ser engolida ou injetada, mas de

A impressionante capacidade que os seres imaginários de Alliah têm
de disseminar sofrimento é a mesma do primitivo sapiens. Na luta de
todos contra todos, vencem os impulsos mais agressivos. São tensões
e confrontos envolvendo sereias, geodroides, transaliens, cavernícolas,
apolófilos, carniceiros, vermícolas, centáurides, bioconstrutos e crianças
selvagens, em bolsões orgânicos de podridão, desertos vivos, jardins de
nenúfares e metrópoles autofágicas.

uma droga visual construída por nossas

Tarja Editorial
2012, 232 páginas

noções espaciais através de um mapa
matemático de projeção, que alterava
nossa percepção em níveis nunca antes
alcançados. (“Metanfetaedro”, conto)

A violência expressa nesse conto é epistemológica e ontológica (sujeito
versus universo). Nossa trivial noção de causalidade desmancha no ar.
“Metanfetaedro” reverbera no plano da ficção o moderníssimo princípio
da incerteza que Nietzsche já defendia na coletânea de postagens mais
provocativa da história da humanidade:
Operamos somente com coisas que não existem, com linhas, superfícies, corpos,
átomos, tempos divisíveis, espaços divisíveis. […] Causa e efeito: essa dualidade não
existe, jamais existiu ou existirá — na verdade, temos diante de nós um continuum do
qual isolamos algumas partes. (“A gaia ciência”, § 112)

Nos outros sete contos do livro a violência é física e psicológica (sujeito
versus sujeito), gerando forte empatia. A autora projeta e denuncia, em
realidades ora diabólicas, ora sublimes, os conflitos de nossa própria
realidade: fome, tortura, pilhagem, exploração sexual, escravidão,
intolerância religiosa, dominação racial, genocídio, corrupção na
política, etc.
“Moleque” e “Tupac Amaru III” são os pesadelos lúcidos em que a velha
máxima de Hobbes (atualizada) — o sujeito é o monstro metamorfo do
sujeito — fica mais evidente.
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“Metanfetaedro” (o livro) atualiza o catálogo de criaturas híbridas e bizarras
de Bosch, Bruegel e Hoffmann, dos românticos e surrealistas, remoçando a
tradição do grotesco. Se vivo fosse, Wolfgang Kayser certamente incluiria
em seu célebre estudo sobre o tema um capítulo intitulado “New weird”, a
respeito dessa escola artística e literária tão sinistra, da qual Alliah é um de
nossos principais nomes. ●

Luiz Bras
Ficcionista e ensaísta, autor de “Distrito federal” (2014), entre outros
livros. É curador do site Ficção Científica Brasileira, que reúne resenhas
de livros elaboradas de forma colaborativa e aceita textos: resenhas até
quinhentas palavras sobre livros de ficção científica brasileira, que podem
ser enviadas para a área de contato do site.

Por que ler “Kindred: laços de sangue”?
por Lubi Prates
Esta pergunta sobrevoou minha cabeça por alguns dias antes que eu me
sentasse aqui, antes que eu estivesse convencida de ter, no mínimo, uma
resposta para ela. “Kindred” foi publicado nos Estados Unidos em 1979.
Sua tradução para o português chegou ao Brasil recentemente, no fim de
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2017. Sim, você não leu errado: quase 40 anos depois! Este foi o primeiro
ponto que me chamou a atenção ao me deparar com o livro e, conforme
minha leitura foi avançando e, apesar de conhecer minimamente o
mercado editorial e seus processos (de tradução, direitos autorais, edição,
etc.), percebi que, talvez, esses 40 anos representem o atraso do Brasil em
relação à discussão sobre as questões raciais.
Veja, Octavia E. Butler é uma mulher negra, que escreve ficção científica
— um gênero majoritariamente masculino —, e alcança notoriedade
escrevendo sobre estruturas de poder porque, como ela mesma disse:
“comecei a escrever sobre poder
porque era algo que eu tinha muito
pouco”, afinal, “todas as lutas são,
essencialmente, lutas por poder”
(BUTLER, 2017, p. 13; p. 427).

»A manutenção desses
estereótipos é um

método estratégico
de controle social,
que mantém a
hierarquização das
raças e dos gêneros«

“Kindred” conta a história de Dana,
uma escritora negra que vive na
Califórnia, durante a década de
1970 e que se vê inexplicavelmente
transportada a uma fazenda
escravista do sul dos Estados
Unidos pré-Guerra Civil para, de
alguma maneira, garantir a sua
própria existência.

Ok, e o que o Brasil tem a ver
com isso? Com o mito da democracia racial — a ideia de que a sociedade
brasileira, comparando-se à sociedade estadunidense, por exemplo,
escapou ao preconceito racial —, as questões apontadas por Butler em
“Kindred”, como a inferioridade do negro e a superioridade do branco
como socialmente construídas, relações inter-racias, miscigenação, a
“imitação” do dominante/colonizador — tão bem explicada por Frantz
Fanon, em “Peles negras, máscaras brancas” (2008) —, podem no primeiro
momento parecer distantes para brasileirxs que não ocupem uma ou
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alguma das posições sociais de
Butler: mulher e negrx. Pensando
essa dupla opressão, a escritora
T Í T U LO
evidencia uma situação comum
Kindred: laços de sangue
durante a escravidão: o estupro.
A U TO R A
bell hooks (2014) apontou essa
Octavia E. Butler
prática como um método usual de
tortura e como uma possibilidade
de reprodução de novos escravos.
Editora Morro Branco
Assim como Angela Davis (2016),
2017, 432 páginas
bell hooks também concluiu que
os aspectos que envolvem a
sexualidade e o servilismo atrelado
às escravas tiveram impacto político e social no papel da mulher negra na
sociedade pós-abolição, alimentando os estereótipos da submissão e da
sexualidade — a manutenção desses estereótipos é um método estratégico
de controle social, que mantém a hierarquização das raças e dos gêneros.
Atualmente — e por isso eu penso que é oportuna a publicação do
“Kindred” em terras tupiniquins neste momento, apesar do atraso
evidente — há um olhar para o lugar que a mulher ocupa na sociedade e
os desdobramentos para a intersecção de raça e classe social. Durante a
leitura é possível conhecer ou reconhecer os aspectos semelhantes entre
a escravidão estadunidense e a escravidão brasileira, identificar como
essas sociedades se formaram a partir da opressão de mulheres e negrxs e
que, apesar de estarmos no século XXI e isso representar alguma pequena
evolução nos direitos — assim como Dana e suas calças jeans nos anos
1970 —, ainda voltamos ou colocamos xs negrxs recorrentemente no
passado, na escravidão. Afinal, como justificar que 39,1% das mulheres
negras brasileiras ainda ocupem posições precárias de trabalho, seguidas
por 31,6% dos homens negros? (PINHEIRO, 2016). O perigo de voltar
ao passado é que facilmente nos acostumamos a ele, como Dana repetiu
algumas vezes, e, nos acostumando, não existe a possibilidade de forçar os
limites das estruturas sociais desiguais que beneficiam uma parcela mínima
da população, não há a possibilidade de insurgência.
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Se ficasse aqui por anos, uma parte deste lugar o afetaria. Não uma parte enorme, eu
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sabia. Mas se ele sobrevivesse aqui, seria porque conseguiu tolerar a vida nesse lugar.
Não teria que participar dela, mas teria que se manter calado. (BUTLER, 2017, p. 125)

Ler “Kindred” é fundamental para, com o suporte da literatura e da
ficção fantástica, pensar questões de raça e de gênero e desafiar o que é
supostamente conhecido. ●
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Anita Cavaleiro, a.k.a. mamutemutante

Drielle Alarcon

Elton Furlanetto

Designer e ilustradora. Formada em Artes

Vive à base de café, docinho e desenho.

Formada em Filosofia e em Comunicação

Mestre (2010) e doutor (2015) em Estudos

Visuais pela UNESP e em apreciação

Ilustrações: p. 84, p. 102

Social, ambas pela Universidade de São

Literários em Inglês na área de Ficção

de cães pela vida. Rabisca deriva e

Paulo. Cursou um semestre na Filozofická

Científica e Utopia. Estudou a utopia e a

caminhadas, cosmos, folhas e respiros

fakulta Univerzity Karlovy, em Praga,

politização da arte, com bolsa sanduíche

encontrados entre duas horas para ir e

estudando língua e literatura tchecas.

da CAPES na University of Florida.

duas horas para voltar. Mantém o

Escritora, interessa-se por narrativas

Atualmente, é professor substituto na USP,

@cidade_in_visivel no Instagram e

contra-hegemônicas e, atualmente,

na área de língua inglesa, e professor da

participa de feiras de publicações como

prepara o seu primeiro livro.

Universidade Nove de Julho nos cursos de

artista independente.

Deborah Happ

Site: www.alineshinzato.com.

Escritora e roteirista. Formada em

Ilustração: p. 4

Midialogia pela Unicamp. Mestre em

Tradutor/Intérprete e Letras-Inglês.

Estética e História da Arte pela USP.
Autora da novela “Carregue meu Cadáver”
e roteirista da websérie “Dilemas de Gente
Branca”. Publicou diversos zines e tem
contos na coletânea “Curva de Rio”, da
Editora Giostri, e na Revista Raimundo.
Ana Rüsche

Site: www.felimpropano.blogspot.com.br.

Escritora com livros publicados, entre eles

E-mail: deborah.happ@gmail.com.

“Acordados” (romance, 2007) e “Furiosa”
(poesia, 2016). Doutora pela Universidade
de São Paulo com a tese "Utopia,
feminismo e resignação em The Left Hand
of Darkness e The Handmaid's Tale” (2015).
Site: www.anarusche.com.
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George Amaral

Marília Ramos

Marina Kanzian

Escritor, designer gráfico e ilustrador.

Leitora e acumuladora de listas e

Ilustradora e designer. Formada em

Especialista em Roteiro Audiovisual pela

narrativas. Formada em Relações

Design pela Faculdade de Arquitetura e

PUC-SP e Mestre em Teoria Literária pela

Internacionais e em História pela

Urbanismo da USP, trabalha com design

FFLCH-USP com a dissertação "Novo

Universidade de São Paulo, trabalha

gráfico e ilustração desde 2010. Parte de

estranhamento e consciência política:

na área de direitos humanos desde

seu portfólio de ilustração foi publicado

gêneros literários em Perdido Street Station,

Leandro Santos Lima

2010. É uma das autoras da newsletter

no livro “Pictoria: The Best Contemporary

de China Miéville” (2017). Site: www.

Ilustrador. Formado em Design Gráfico.

“Cartas Marcadas”, onde dá seus pitacos

Illustrators Worldwide”. Atualmente

georgeamaral.com.br.

Desenhar sempre foi um hobby para

semanais sobre cultura pop em geral.

reside na Alemanha, onde trabalha como

Ilustração: p. 48

mim, minhas maiores influências vão

freelancer. Site: www.marinakanzian.work.

desde os gibis do Mauricio de Souza até

E-mail: hello@marinakanzian.work.

os quadrinhos do Lourenço Mutarelli.
Portfólio: www.behance.net/leandroslima.
Ilustrações: p. 42, p. 120

Hugo Maciel de Carvalho
Editor, escritor e revisor de textos. Site

Renata Oliveira do Prado

profissional: www.revisereveja.com.br.

Jornalista, radialista, mercadóloga e leitora

Site pessoal: www.hmcarv.com.br.

voraz. Graduada em Comunicação Social
Luiza Ozilak

pela Universidade Estadual de Londrina

Ilustradora, mais ou menos humana, só

(UEL), trabalha com produção de conteúdo

sai de casa em troca de iscas alimentícias.

para Internet e social media desde 2011.

Formada pela Unesp em Artes Visuais.
Portifólio: cargocollective.com/idleness.
Ilustração: p. 74
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Tamy Muzel

Vanessa Guedes

Paulistana, 29 anos, formada em

Gaúcha, paulistana honorária, escreve

Comunicação e Multimeios pela PUC-SP

desde antes de aprender a escrever.

e em Fotografia pela Escola Panamericana

Trabalha produzindo código para

de Artes. Apaixonada por comunicação

computadores na distante Escandinávia

visual, design e star stuff.

e ama criar histórias para humanos.

Site: www.tamymuzel.com.

Organizadora do Zine Regador e

Ilustração: p. 34

entusiasta da ficção científica.
Sites: www.vanessaguedes.com e
www.lagom.rocks.

Thalita Quachio
Formada em Processamento de Dados e
em História pela USP. Atua como analista

Vitor Flynn

de sistemas há 15 anos. Participante

Paulistano formado em Artes

do grupo Fantástika 451, é uma grande

Plásticas e em Ciências Sociais. Atua

apreciadora de ficção científica.

profissionalmente como ilustrador e
designer gráfico. Mantém desde 2013
o blog Quadrinhos B, dedicado a HQs
curtas com divagações desimportantes e
exercícios de narrativa.
Ilustrações: p. 8, p, 62
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