coordenadas fantástikas

#2 VERÃO 2019

Sumário

#2 VERÃO 2019

5

31

63

GEORGE AMARAL

De sementes lançadas ao espaço
nascem jabuticabas estelares

Marshall McLuhan
e Pierre Lévy
na Matrix de William Gibson

Por uma utopia feminina em
“O país das mulheres”

8

37

EDITORIAL

Cláudia Fusco e Fábio Fernandes
respondem: quais as coordenadas
fantástikas?

C A I O A U G U S TO P E D R O S O R A M O S

73

E D U A R D A K A L I D E LO S S A N TO S

O complexo de Frankenstein
no século XXI

13

44

85

TRADUÇÃO DE ANALICE LEANDRO

MADZA EDNIR

Colisões e dispersões: um panorama
da ficção científica sob a visão de
Andy Sawyer

De Elizabeth Ginway
a Fausto Fawcett: a etnia
do mercado e nenhuma
biodiversidade em
“Favelost”

23

53

O futuro da narrativa de ficção é o
neofantástico

Mito e crítica ao racionalismo
científico em “A cidade e as estrelas”,
de Arthur C. Clarke

I L D N E Y C AVA LC A N T I
E FELIPE BENICIO

G U S TAVO M E LO C Z E K S T E R

RICARDO CELESTINO

R O B E RTO F I D E L I

Um futuro possível e indesejado

PILAR BU

A construção do fantástico em
“The Strange Library”, de
Haruki Murakami

ANDRÉ CÁCERES

CAROL VIDAL

RESENHAS

“Dicionário Kazar: romance
enciclopédico em 100 mil palavras”,
de Milorad Pávitch:
só para corajosos: o labirinto
dos caçadores de sonhos
DEBORAH HAPP

Rindo de desespero:
“A guerra das salamandras”

M E L I S S A C R I S T I N A S I LVA D E S Á

Trilogia “Em busca de um
novo mundo”,
de Amy Kathleen Ryan

102
Área 451

107

Expediente fantástico

De sementes
lançadas ao espaço
nascem jabuticabas
estelares
por George Amaral

E cá estamos de volta para a segunda edição da Revista Fantástika 451!
Antes de falar do presente e do futuro, é bom relembrar um pouquinho do
nosso percurso até aqui. É preciso pensar à frente, mas sempre dando uma
olhadinha para trás para saber onde acertamos e onde erramos, ainda que
este seja um pensamento cada vez mais fora de moda. Hoje apagamos a
História como se fosse uma jabuticaba madura que rolou tronco abaixo.
Sem esse conhecimento, outras rolarão. Cada vez mais para baixo.
Parece que passou tanto tempo desde a edição #1, lançada no começo de
2018… E, de fato, nesse breve período muito aconteceu no mundo mágico
das narrativas fantástikas entre as jabuticabeiras.
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Mantendo a tendência que decolou nos últimos anos, o disco voador
da literatura fantástika no Brasil tem alcançado novos estratos e, aos
poucos, ganhado mais e mais lançamentos de livros, eventos, revistas
especializadas, pesquisas, novas editoras e selos. Podemos citar, por
exemplo, a realização da Casa Fantástica durante a FLIP, em Paraty, com
vários dias de discussões; o 2º Festival de Literatura Pop,
em São Paulo; o 4º Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional,
no Rio de Janeiro; a 5ª Odisseia de Literatura Fantástica, em Porto Alegre;
o lançamento da Mafagafo e da revista A Taverna para se juntarem à Trasgo
como folhetins de ficção fantástika; e, claro, o sucesso alcançado pela
primeira edição da Revista Fantástika 451 lançada no 1º Festival Literatura
Fantástika, presenteado com grande público e repercussão.
Nós da Fantástika 451 estamos felizes por fazer parte desse momento e
ajudar a direcionar o relâmpago que lhe deu vida, certamente colaborando
para que novas iniciativas ganhem mais clamor.
E o resultado mais palpável e incrível de tudo isso está, sem dúvida,
na aproximação entre quem lê, escreve, edita, pesquisa ou apenas se
interessa por esses mundos incríveis. São intercâmbios de experiências
que valorizam a produção nacional e ainda nos permitem cultivar novas
amizades — entre criaturas que falam a mesma língua, sejam runas de
anões, sejam códigos de robô.
Gostaríamos de acreditar que essa conquista de espaço não tem volta
e apenas se intensificará, atingindo importância local e mundial.
Porém, nosso Brasil tão irrealista todos os dias nos atinge com manadas
de jabuticabas verdes teleguiadas que ameaçam a esperança de dias
melhores. Frente a um cenário político, econômico e especialmente
cultural tão incerto e banhado em medo e angústia, incluindo a
possibilidade de cortes em investimentos culturais e acadêmicos, é difícil
saber quais serão as coordenadas do amanhã no âmbito da realidade.

alguma luz nesses momentos tão inóspitos, promovendo reflexão
e esperança pelos frutos que virão.
E essa investigação sobre o futuro das narrativas fantástikas foi
justamente o tema proposto para guiar esta edição. No dossiê:
Coordenadas Fantástikas para Hoje e Amanhã, os entrevistados Cláudia
Fusco, Fábio Fernandes e Andy Sawyer elaboram pistas de onde estamos e
para onde vamos no âmbito dos gêneros e temáticas. A revista conta ainda
com diversos artigos e resenhas, além de pessoas mágicas que colaboram
com suas artes incríveis".
Agradecemos a quem enviou textos e a quem ainda enviará para as
edições que nascerão no futuro. Não deixem as jabuticabas rolarem sem
destino. Vamos colhê-las com carinho. Suas sementes já foram lançadas
ao espaço!
Tenha uma fantástika leitura! ●

George Amaral

Cabe a nós seguir em frente, mantendo o estímulo à pesquisa e ao debate
sobre narrativas fantástikas, talvez as únicas que deem conta de jogar

Publicitário. Mestre em Teoria Literária pela USP e especialista em Roteiro
Audiovisual pela PUC-SP. É escritor, ilustrador e designer gráfico. Pesquisa
o estranhamento inerente às narrativas fantásticas pelo viés psicanalítico,
literário e cultural. Site: www.georgeamaral.com.br.
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podem influenciar no modo como nos relacionamos com o mundo e,
consequentemente, de que forma isso tem impactado e pode ainda
impactar as produções fantástikas.

Cláudia Fusco
e Fábio Fernandes
respondem:
quais as coordenadas
fantástikas?
Para refletir sobre as coordenadas fantástikas para hoje e amanhã, tema do
nosso dossiê, juntamos Cláudia Fusco e Fábio Fernandes numa conversa
sobre fantástika para nos dar uma visão panorâmica desse imenso e diverso
campo. Os dois possuem um amplo raio de atuação, que passa pela pesquisa
acadêmica, escrita criativa, produção de conteúdo para revistas e sites, além
de desenvolverem trabalhos no ramo editorial e ministrarem cursos.
Dentre outras questões, falamos sobre as relações entre a fantástika e o
nosso momento histórico, pensando sobre como os avanços científicos
8

A conversa começou por e-mail e depois migrou para o WhatsApp. Você
começa a lê-la aqui na revista. Futuramente, vamos publicar as outras
partes, que falam sobre o cenário político nacional e internacional e seus
desdobramentos na literatura e no mercado editorial, de forma ampla, e na
literatura fantástika, de forma específica.
Temas como engenharia genética e aquecimento global não são novos na
literatura de ficção científica e fantasia – pelo contrário, eles já foram
explorados à exaustão. Mas tanto a pesquisa científica quanto o discurso
acadêmico e o imaginário popular não pararam de evoluir e se transmutar
com eles e ao redor deles. Esses são temas que permanecem relevantes a cada
nova descoberta ou proposta — o Antropoceno foi recomendado oficialmente
em 2016 como o termo para descrever a época geológica em que vivemos e
as discussões éticas sobre o uso e a regulamentação de tecnologias como o
CRISPR-Cas9 estão longe de serem resolvidas.
Pensando no que já foi produzido em obras passadas, o que vocês observam
para as narrativas fantástikas de hoje e de amanhã que procuram lidar
com a inevitabilidade de catástrofes climáticas cada vez mais severas
e um possível novo cenário político e social de controle genético de
corpos humanos?
CLÁUDIA FUSCO ● Um fenômeno muito interessante sobre essa
questão é que o debate sobre as catástrofes climáticas, que esteve
majoritariamente no universo (um tanto quanto restrito) da ficção
científica e da fantasia, está cada vez mais presente na literatura e na arte
mainstream também — mais uma vez, reforçando as barreiras fluidas e
permeáveis do gênero da FC e a importância desse tema nas narrativas de
hoje em dia. Recentemente, li um livro de um autor extremamente famoso
de mainstream que aborda a fusão entre humano e máquina, o fim do
mundo como o conhecemos e imaginamos… tudo isso pelas mãos de um
escritor lido por milhões de pessoas, amado por um público que, muitas
9

vezes, não conhece o passado que a ficção científica tem com esses temas.
A catástrofe e as consequências dela são um fenômeno real, palpável na
literatura e nas artes visuais, que faz com que muitas pessoas digam que a
FC se tornou o gênero dos nossos tempos — aquele que reflete o que vem
por aí e repensa o passado que nos trouxe até hoje.
Mas é natural que a literatura se
adapte e conte a história do seu
tempo, ainda que os temas sejam os
mesmos. Há muita literatura legal
sendo feita hoje que já considera a
catástrofe final como uma realidade
que expulsou os humanos do
planeta Terra e os polvilhou pelo
universo. Acho que esse é um
caminho que podemos esperar que
seja tratado com cada vez mais
qualidade literária e diferentes
perspectivas. Pessoalmente, gosto
muito de obras que colocam a
humanidade “em seu devido lugar”,
quando existe uma perspectiva
de que, uma vez que destruímos
nossa própria casa, temos mais
é que sofrer as consequências
(“A longa viagem a um pequeno
planeta hostil” [2014], da escritora
americana Becky Chambers,
por exemplo).

»A catástrofe e as
consequências dela
são um fenômeno real,
palpável na literatura
e nas artes visuais, que
faz com que muitas
pessoas digam que a
FC se tornou o gênero
dos nossos tempos«

Acho delicado (pra não dizer “muito, muito difícil”) falar dos dois assuntos
sem me alongar e sem condensá-los demais, porque existe uma infinidade
empolgante de caminhos que a FC pode trilhar ao falar sobre catástrofes
ambientais e outros tantos sobre manipulação genética, sem que os dois
assuntos conversem. Mas talvez exista um ponto comum entre eles, que
10

também é um apontamento para a FC em geral. Adoraria que histórias
sobre catástrofe e os temas voltados ao genoma englobassem discussões
que encontraram potência nas redes nos últimos anos, como o feminismo,
a luta de raça e as questões LGBTQ+. Naturalmente, as consequências de
uma destruição ambiental em escala global ou do total controle genético
trariam consequências diferentes para pessoas diferentes — mas o que
aconteceria às minorias que conhecemos hoje? Que debates podemos
levantar com recortes específicos? É algo que eu adoraria que se refletisse
nessas duas temáticas, sem equalização de povos e privilégios que, por
séculos a fio, foram restritos a uma determinada parcela da humanidade.
FÁBIO FERNANDES ● A Cláudia tem toda razão quando nos lembra
que certos temas ressurgem de tempos em tempos no imaginário da
ficção científica, seja no campo audiovisual, seja no literário.
Não é de hoje que toda uma literatura ecocatastrofista vem sendo
publicada, com mais ou menos ênfase, mas sempre com grande
preocupação com nossa sobrevivência. Um dos mais conhecidos
autores do gênero, e que transcendeu o gênero, é J. G. Ballard,
que discute cenários de catástrofe ambiental global em obras como
“The Drowned World” (1962).
Talvez o autor mais sério a lidar com essas questões em tempos
recentes seja Kim Stanley Robinson, cuja literatura sempre teve como
eixo a discussão do presente e do futuro da humanidade perante
cenários de crise. Desde a trilogia das “Três Califórnias”,1 ambientada
em Orange County, com cada livro em uma linha alternativa de tempo,
respectivamente de cenário pós-guerra nuclear, capitalismo acelerado (o
nosso mundo) e uma espécie de utopia hippie, Robinson procurou não
só dar aos seus leitores histórias interessantes, mas quase que manuais
de instruções sobre como agir em situações-limite. A trilogia marciana2
é o exemplo mais famoso, mas em 2016 ele lançou seu primeiro livro
ambientado assumidamente no Antropoceno, “New York 2140”, onde a
população daquela cidade deve encontrar alternativas de sobrevivência
que misturam soluções de engenharia sofisticadas com as famosas
gambiarras, muito conhecidas dos países do chamado Terceiro Mundo.
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Vários autores nos últimos anos têm publicado histórias defendendo esse
tipo de solução (eu inclusive, em alguns contos publicados no exterior).
Acho que os próximos anos nos legarão esse tipo de ficção cientifica:
uma ficção (ainda mais) política, política em seu sentido mais visceral, a
administração da pólis, da cidade, ou da comunidade. É o tipo de FC que
mais me interessa. ●

1

Os livros são: “The Wild Shore” (1984), “The Gold Coast” (1988) e “Pacific Edge” (1990).

2

Os livros são: “Red Mars” (1992), “Green Mars” (1993) e “Blue Mars” (1996).

Cláudia Fusco
Jornalista e mestre em estudos de Ficção Científica pela Universidade
de Liverpool, na Inglaterra. Ministra cursos e palestras sobre o fantástico
na literatura e no cinema, com passagem pela USP, Casa do Saber, Youpix
e MIS-SP.

Fábio Fernandes

Colisões e
dispersões: um
panorama da ficção
científica sob a visão
de Andy Sawyer
por Ildney Cavalcanti
Tradução de Analice Leandro e Felipe Benicio

Escritor e tradutor. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.
Publicou diversos livros — dentre eles o romance “Os dias da peste” (Tarja,
2009). Traduziu cerca de 80 livros, entre os quais “Neuromancer”, “Laranja
Mecânica”, “Fundação”, e diversos quadrinhos, como “Hellblazer”.

Nascido em 1952, em Manchester, Andrew Sawyer é um importante
crítico, estudioso e autor de FC. Ele atua como bibliotecário-chefe na
Science Fiction Foundation Collection (SFFC)1 do Departamento de
Coleções Especiais da Biblioteca Sydney Jones, na Universidade de
Liverpool, que é o maior acervo na área de ficção científica no Reino
Unido. Para muito além da gerência desse imenso corpus literário e crítico,
seu interesse em FC também é notável nos textos de ficção (contos) e de
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não ficção (ensaios, resenhas, editoriais) que vem produzindo ao longo
das décadas de dedicação aos estudos de FC. Sua atenção também pode
ser notada como editor de periódicos especializados em FC, por exemplo
a Foundation, e como responsável por reedições de clássicos do gênero,
dentre eles The War of the Worlds (“A guerra dos mundos”),
de H. G. Wells. Com Peter Wright, editou Teaching Science Fiction
(“Ensinando ficção científica”, 2011). Em 2008, em reconhecimento à sua
dedicação, trabalho e fomento à área de FC, foi premiado pela Science
Fiction Research Association com o Thomas D. Clareson Award for
Distinguished Services.
Tive o prazer imenso de encontrar “Andy” Sawyer (como ele é conhecido
na comunidade de FC, dentro e fora da academia) no inverno de
2011/2012, enquanto fazia pesquisa sobre contos de FC de autoria
feminina escritos anteriormente ao boom da FC feminista nos anos 1960.
Residindo em Southampton, no sul da Inglaterra, para um pós-doutorado,
viajei algumas vezes a Liverpool para visitar a a Biblioteca Sydney Jones
e (re)descobrir alguns contos protofeministas de autoras em esquecimento,
como Doris Pitkin Buck e Katherine MacLean. Além de ter sido muitíssimo
bem recebida por Andy, que prontamente me autorizou o acesso ao
acervo (com isenção de taxas, o que faz imensa diferença para uma
acadêmica brasileira custeada por meio de recursos públicos), ele ainda
generosamente abriu espaço em sua agenda para esta conversa, que pode
ser útil para que lê FC tanto dentro como fora da academia.

Como professor de pós-graduação, entre outras atividades, você ministra um
curso sobre Utopia, Distopia. Poderia nos dizer como se dá a abordagem das
interfaces entre FC, utopias e distopias, e que autoras, autores e obras você
tem lido com estudantes?

que descobriram, na América do Sul, civilizações avançadas, até então sem
registro na história. Quase literalmente, elas eram “novos mundos”.
Outra sociedade perfeita descrita através do “relato de viagem” é,
possivelmente, A República (380 a.C.), de Platão. Muitas utopias, como
a de More, situavam-se em ilhas remotas ou vales escondidos — então,
conforme nossa própria geografia foi mapeada, não demorou muito
para que os modelos de um mundo melhor fossem definidos em outros
planetas. De fato, muitas das primeiras viagens lunares que foram escritas
após a revolução copernicana e a criação da ideia de que a Lua era um
mundo, e de que ela e outros planetas poderiam ser um berço de vida
e civilização, conduzem suas personagens para um mundo que poderia
ser uma versão distorcida do seu próprio, a partir da qual elas poderiam
comentar as falhas ou a natureza ridícula de seu mundo. The Man in the
Moone (“O home na lua”, 1658), de Francis Godwin, é um bom exemplo.
Até o final do século XIX, vemos Marte como um local utópico. Two
Planets2 (1971), de Kurd Lasswitz, e alguns romances russos como o Red
Star3 (1908), de Bogdanov, também ilustram isso. Ou, como nos dois
romances que começamos o módulo analisando, Daqui a cem anos (1889),
de Edward Bellamy, e Notícias de lugar nenhum (1890), de William Morris,
a utopia está em algum lugar no futuro, a ser atingido pela viagem no
tempo (nesses casos, através do sonho ou animação suspensa). Cada um
desses modelos nos dá a ideia de que a utopia é algo concreto, que pode
ser tornado real pelo esforço humano. A respeito disso, escritores como
Wells, em A Modern Utopia (“Uma utopia moderna”, 1905), ou Huxley,
em Admirável mundo novo (1932), tomaram diferentes posições. Huxley
começa o Admirável mundo novo com a epígrafe sugerindo que o problema
com as “utopias” é que elas são realizáveis; é claro que inúmeros horrores
já foram criados com a intenção de tornar o mundo um “lugar melhor”.

Uma das vertentes da ficção científica como a conhecemos é, com certeza,
a utopia: o “bom lugar” imaginário (e a distopia, o “mau lugar”). A Utopia,
de Thomas More, é uma ilha imaginária, provavelmente inspirada por
encontros contemporâneos entre “o alien” e os exploradores europeus,

Sob outra perspectiva, muitos dos mundos imaginários da ficção científica
são utópicos ou distópicos, e têm sido usados para fazer comentários
velados sobre suas próprias sociedades. A definição de um regime
repressivo em Marte pode ser uma maneira de atacar um regime similar
na Terra, por exemplo. Escrever sobre um futuro distópico, como em 1984
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(1949), de Orwell, Nós (1924), de Zamyatin, ou Swastika Night (“Noite da
suástica”, 1937), de Murray Constantine,4 nos faz considerar que as raízes
do futuro estão no presente. A utilização de técnicas de ficção científica
— como desvios temporais ou realidades alternativas — ajudou escritoras
como Joanna Russ, em The Female Man (“O homem fêmea”, 1975), ou
Marge Piercy, em Woman at the Edge of Time (“Mulher no limiar do tempo”,
1976), a considerar como o mundo poderia ser diferente. Podemos pensar
o futuro — como na protoficção científica Sultana’s Dream (“Sonho de
sultana”, 1905), conto de Rokeya Sakhawat Hossain — como parte de um
sonho utópico da ciência (ou ciência como empreendimento utópico), o
que já é algo bem interessante, e, certamente, podemos perceber que
outras utopias feministas pioneiras, como Terras das mulheres (1915), de
Charlotte Perkins Gillman, não eram hostis à ciência. Assim, podemos
perguntar, usando romances como Neuromancer (1984), de Gibson, se um
mundo transformado pelos novos dispositivos de comunicação é utópico
ou distópico; ou, por outro lado, usando romances de Iain M. Banks, se as
utopias continuam ainda suscitando dilemas morais ou éticos.
Sendo o diretor de um curso pioneiro de pós-graduação em estudos de FC da
Universidade de Liverpool, bibliotecário e administrador da SFFC e editor
de publicações para a Foundation: The International Review of Science
Fiction, qual é a sua opinião geral sobre a institucionalização da FC na
academia como um todo? E como você mapearia este movimento fora do
Reino Unido?
Eu acho que há duas questões: saber se há algo a ser chamado de “ficção
científica” ou se estamos olhando para uma série de abordagens muito
diferentes de mudanças inspiradas pela tecnologia (seja tecnologia
“científica” ou “tecnologias sociais”, tais como as mudanças políticas).
Sou a favor da ideia — sugerida por muita gente que trabalha com crítica
literária — de que o que chamamos FC é uma questão de “um conjunto
de semelhanças” entre ficções, de modo que não há um objeto real
chamado FC, mas simplesmente um conjunto de dinâmicas. Por exemplo,
Frankenstein (1818), de Mary Shelley, inspirou um grande número de
ficções, nem todas são científicas –– mas faz todo o sentido olhar para
16

essa obra como um romance que aborda questões de inspiração científica,
assim como faz sentido olhar da mesma forma para qualquer romance de
ficção científica sobre uma tecnologia e suas consequências imprevisíveis,
ou uma consciência artificial atingindo o autoconhecimento. Portanto, é
muito útil pensar em algo chamado FC como a maneira que uma cultura
(ou cultura ocidental –– esclareço essa ideia mais adiante) pensa em como
se deu o seu próprio desenvolvimento no passar dos últimos dois séculos.
Mas o que me preocupa é que a FC pode transitar anonimamente por
algumas especializações –– digamos, o romance moderno, a literatura do
século XIX, a ficção pós-colonial, a ficção feminista, ou mesmo abordagens
similares (o romance policial). E essas “categorias” podem seguir nessa
direção, sem necessariamente fazer menção a alguma coisa chamada
“ficção científica”. Por exemplo, eu discuti The Female Man com alunos que
já haviam estudado a obra sob a perspectiva dos Estudos de Gênero e não
perceberam que Russ usa muito conscientemente técnicas desenvolvidas
por escritores de FC (criticando, dentre outras coisas, a própria ficção
científica). Pode até ser considerada uma questão menor, mas aumenta a
riqueza do livro, no sentido de que é uma obra de literatura, não apenas
uma polemização de um fato político.
Acredito que fora do Reino Unido e dos EUA a ideia que se tem sobre
certas obras de literatura que “fazem coisas que chamamos de FC” é a
de que, talvez, não sejam tão bem desenvolvidas quanto poderiam ser.
Embora alguns trabalhos fascinantes estejam sendo feitos na América
Latina, Índia e outros países, e conforme mais e mais material vem sendo
descoberto, estamos percebendo que o modelo anglo-americano de FC é
uma espécie de ilusão de ótica. Por exemplo, a primeira máquina do tempo
não está em H. G. Wells, e sim em El anacronópete, romance espanhol
publicado 1887, que foi inspirado em uma peça de Júlio Verne; a obra é de
autoria de Enrique Gaspar, mais conhecido como um escritor de comédias
para teatro. FC pode ter se tornado um “gênero” através das revistas pulp
americanas, mas eu suspeito que há muito mais ficção científica escrita
em outros idiomas, além do inglês, do que pensamos. Fica claro que quem
escreve na Alemanha, na França, na Rússia e na República Checa tem
17

»Eu me pergunto se no momento em que notamos
as tendências, elas já não existem mais.«
participação na “invenção” da ficção científica tanto quanto quem escreve
no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Mas China, Índia, América Latina,
África e países do Oriente Médio têm colidido com o futuro e a Alteridade
de maneiras que são incrivelmente dramáticas! Como essas colisões são
descritas na literatura? Será que podemos assegurar-nos de que isso não é
o que nós chamaríamos de ficção científica?
Em relação aos Estudos de Gênero –– e suas interfaces com obras de FC
e tecnociência —, suas referências ao feminismo precursor de Sultana’s
Dream, de Hossain, e The Female Man, de Russ, que se tornou um texto
clássico de uma perspectiva de leitura feminista, despertaram minha
curiosidade com relação à sua própria apreciação do impacto do feminismo
na produção de FC…
Bem, eu não acredito ser um grande especialista ou uma autoridade
sobre FC feminista em geral, embora eu ache interessante que nós ainda
façamos referência aos vários “pais” da ficção científica quando (como
sinalizou Brian Aldiss) a FC primeiramente tem uma “mãe” em Mary
Shelley. E, de fato, é muito interessante que O último homem (1826),
de Shelley, tenha sido muito rapidamente seguido por The Mummy!
(“A múmia!”, 1827), de Jane Webb, que inteligentemente desenvolveu
muitas ideias de Shelley em uma projeção de “futuro” mais bem construída
e definida como um lugar onde se pode legitimamente colocar ficção
especulativa e satírica. Este é um momento que se pode apontar como
o de nascimento de um gênero? Pessoas influenciadas pelo feminismo
de Joanna Russ, tais como Justine Larbalestier, Helen Merrick, Farah
Mendlesohn e Lisa Yasek certamente mostraram que a visão de FC como
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sendo um jogo masculino precisa ser reescrita. Escritoras como Andre
Norton5 ou Zenna Henderson podem ou não terem sido politicamente
feministas, mas com certeza foram escritoras que moldaram a FC –– foi
Andre Norton, por exemplo, que ganhou espaço em bibliotecas infantis.
Russ e pares –– Le Guin, James Tiptree Jr.6 –– estão entre as escritoras
que definem o campo como o conhecemos atualmente. Farah Mendlesohn
particularmente mostrou que o número de leitoras de FC é muito maior do
que muitas pessoas de fora (e até mesmo de dentro) pensam que é; mas
isso, às vezes, é ignorado por uma redefinição dos termos, de modo que
o que estamos apontando pode não ser considerado ficção científica. Um
dos livros mais vendidos de sua década é A mulher do viajante no tempo
(2003), de Audrey Niffenegger, por exemplo. Provavelmente, a maior parte
de quem leu o livro, e muitas pessoas no campo da FC, não definiriam
a obra imediatamente como FC. Por quê? Esta pode não ser uma FC
feminista, mas é, talvez, uma questão feminista.
A Science Fiction Foundation Collection oferece os mais valiosos recursos
para a pesquisa neste campo. Você poderia nos dar uma descrição geral de
seu conteúdo? E, como não vivemos em um mundo de FC, estando ainda
extremamente limitados por nossas cartografias, quais são os serviços
oferecidos —– ou que se planeja oferecer –– para quem não pode visitar a
biblioteca in loco?
A Coleção é composta de cerca de 35.000 títulos entre FC, fantasia,
coleções e antologias, pelo menos 2.000 trabalhos críticos sobre ficção
científica, periódicos críticos especializados no estudo de FC e assuntos
relacionados, uma grande coleção de revistas sobre o tema. Cópias em
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microfilme de alguns títulos também estão disponíveis. Dentre o material
temos também arquivos de um número proeminente de escritores/as de
FC doados ou emprestados à Coleção. Recentemente foram adquiridos
os trabalhos e manuscritos de Colin Greenland e da propriedade de John
Brunner. De particular interesse são os manuscritos do escritor de horror
local, Ramsey Campbell. Outros pontos fortes da coleção são o arquivo de
fanzines e a sessão de língua estrangeira. Além disso, a Universidade de
Liverpool mantém os arquivos de Olaf Stapledon, John Wyndham, e Eric
Frank Russell.
Quanto à segunda questão, a principal tarefa foi organizar e catalogar
as sessões e deixar os registros de catálogos disponíveis. O novo
mundo digital em que estamos mergulhados oferece novos desafios
para bibliotecas e arquivos de todos os tipos; muitos desses desafios,
infelizmente, só podem ser resolvidos com o uso de dinheiro e recursos
humanos –– ambos em falta! Vendo pelo lado positivo, há redes informais
entre várias bibliotecas e arquivos especializados em FC: principalmente
dos EUA e do Reino Unido; isso, é claro, ainda é apenas um começo.
Os serviços habituais da biblioteca (responder a perguntas, fotocopiar
materiais –– em acordância com direitos autorais, ou condição, é claro)
ainda se aplicam.
É de meu conhecimento que essa é a segunda vez que você concede entrevista
a alguém da América Latina. Em 2010, numa publicação da Intempol,
você fez uma observação muito provocativa em relação às interseções de
FC, ciência e filosofia: “Você ‘tem’ de usar a ficção científica (ou técnicas de
protoficção científica) para avançar nestes domínios”.7 Você poderia fazer
mais comentários sobre tais técnicas de protoficção científica?

alguma forma? Possivelmente não, mas é interessante como os filósofos
geralmente começam suas discussões sobre problemas com cenários
que, curiosamente, soam como FC: “Vamos imaginar os marcianos com
diferentes sentidos”; “Podem haver seres que reagem como nós, em
todos os sentidos, mas não possuem consciência (zumbis filosóficos)?”;
“É correto explorar inteligências artificiais?” Uma grande quantidade
de histórias de ficção científica são estudos de caso de algumas dessas
questões. Da mesma forma, hipóteses científicas como as de Einstein
sobre a relatividade e o efeito de dilatação do tempo podem ser explicados
ou iluminados por histórias como Guerra sem fim (1974), de Joe Haldeman.
Muitas histórias de ficção científica, particularmente da era “clássica”, são
típicas histórias e se?, como A nuvem negra (1957), de Fred Hoyle (e se
nebulosas interplanetárias forem formas de vida?); ou exames de questões
éticas (as histórias de robô de Asimov).
É claro que toda a ficção pode fazer isso (você pode imaginar uma história
sobre a ética da adoção de uma tecnologia específica, sem que haja ficção
científica nisso), a FC utiliza um determinado conjunto de ferramentas que,
acredito, dão a ela um caráter especulativo.
É possível encontrar vestígios do uso de estratégias de FC até nas culturas
antigas, como as literaturas grega e romana,8 mas tendemos a pensar FC
como um gênero do século XIX em diante, devido ao impacto de obras
como a de Shelley –– Frankenstein –– e as de Wells –– A máquina do
tempo (1895), A ilha do Dr. Moreau (1896) e A guerra dos mundos (1898).
E, desde a década de 1970, o continuum das características da escrita de
FC apresenta importantes mudanças utópicas/distópicas e a explosão das
ficções cyberpunk, para citar apenas algumas de suas tendências. Gostaria
de compartilhar conosco alguns de seus pontos de vista no que diz respeito às
produções de FC do século XXI? Que características já são perceptíveis?

Acho que eu estava pensando sobre o uso de hipóteses para desenvolver
e explicar ideias científicas e filosóficas. “Como é ser um morcego?”,
pergunta o filósofo Thomas Nagel. Ele argumenta, em minha interpretação,
que isso é algo que não podemos saber. Podemos imaginar o alienígena?
Usar da ficção científica para imaginar outros mundos nos ajuda de

Eu me pergunto se no momento em que notamos as tendências, elas já
não existem mais. Steampunk e zumbis (às vezes combinados) parecem ser
a grande preferência da maior parte do público. Há alguns anos, a ideia
da “singularidade tecnológica” era de interesse das pessoas, embora a
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maioria dos exemplos que eu li nunca tenham sido tão alucinantes como
eu gostaria que fossem. Distopias são muito comuns, especialmente entre
os livros para os jovens (e provavelmente não são reconhecidas como
FC). Acredito que veremos mais internacionalização da FC –– já tivemos
grandes editoras na Grã-Bretanha publicando fantasia russa ou polonesa,
e, embora ele não escreva FC, eu sou um grande fã do escritor sérvio
Zoran Zivkovic. Esses são exemplos que demonstram que as fronteiras
de gênero entre FC e outras formas de escrita não se sustentam, e, claro,
China Miéville vem nos mostrando o caminho sobre essa questão há algum
tempo. Nós sempre tivemos gente do “mainstream” produzindo FC, e isso
acontecerá mais e mais. Isso não significa que a FC esteja se tornando
“respeitável”, é que ela oferece (como eu disse acima) um conjunto de
ferramentas que pode ser usado. Jeanette Winterson, Margaret Atwood,
Cormac McCarthy, etc., estão fazendo uso da caixa de ferramentas da
FC, e parece-me que isso está se tornando cada vez mais natural, uma
vez que as pessoas que estão produzindo obras nesse gênero não se
importam muito com a “tradição” da FC, e não querem ser “as pessoas que
escrevem FC”. O perigo, claro, é quem está explorando “problemas”, como
as alterações climáticas, pensando que essas histórias bastante exploradas
são novas. Vamos ver o que acontece. ●

1

Sobre o acervo especial da Universidade de Liverpool, ver https://libguides.liverpool.ac.uk/

library/sca/SFFarchive. Para detalhes biobibliográficos sobre Andy Sawyer, ver: http://www.
isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?25469 e http://liverpool.academia.edu/Andysawyer.
2

A obra foi originalmente publicada com o título Auf zwei Planeten. A tradução literal do título

para o português seria algo como Em dois planetas.
3

A obra foi originalmente publicada com o título Krasnaya zvezda. A tradução literal do título

O futuro da narrativa
de ficção é o
neofantástico
por Gustavo Melo Czekster

Partindo das teorias de Alazraki sobre o neofantástico, o artigo aborda as
formas como a realidade é vista pelo mundo atual e o quanto isto se reflete
na construção de uma narrativa fantástica. Usando as ideias de David Roas
sobre as noções de realidade, observa-se como elementos neofantásticos
surgem nas narrativas contemporâneas com inserção de um elemento
irreal, determinando o crescimento de narrativas neofantásticas, ainda que
consideradas realistas.

para o português seria algo como Estrela vermelha.
4

Pseudônimo de Katharine Burdekin.

5

Pseudônimo de Alice Mary Norton.

6

Pseudônimo de Alice Sheldon.

7

Sr. Sawyer foi entrevistado por Eduardo Torres e Octavio Aragão, para Intempol.
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Cf. http://intemblog.blogspot.com/2010/12/thinking-timetravel-intervieew-with-andy.html.
8

Este, inclusive, foi o tema da The Science Fiction Foundation Conference de 2013.
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A esta altura do século XXI, podemos afirmar que a realidade não dá mais
conta da própria realidade. Desgastadas após as sucessivas maravilhas
que insistem em nos atordoar, as regras outrora consideradas fixas do
mundo real, fornecidas basicamente pelos sentidos humanos, não são
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mais confiáveis o bastante para conceder segurança a qualquer fato. Ler as
notícias de cada dia ou assistir aos onipresentes vídeos que documentam o
nosso cotidiano permite-nos afirmar que estamos vivendo na mais absoluta
irrealidade, e é somente o pânico de se abandonar à incerteza que nos
mantém coesos em busca de um sentido lógico para tudo o que acontece
ao nosso redor. Inventamos palavras para explicar o nosso desconforto com
esse mundo cada vez mais difícil de entender e, assim, surgem termos como
“pós-verdade” ou “fake news”, mas não paramos para pensar no absurdo que é
haver uma verdade não verdadeira ou uma notícia falsa alardeada como real.
Por muitos anos, o fantástico foi considerado como tudo aquilo que
extrapolava os limites dos sentidos humanos, aqui considerados como tato,
paladar, olfato, audição e visão. Nessa maneira de encarar o fantástico, para
ficarmos em uma exemplificação, um cavalo seria real, posto que os sentidos
conseguem detectá-lo, enquanto que um unicórnio seria fantástico. Não
é difícil perceber que esta maneira engessada de distinguir o fantástico
do real representava inúmeras dificuldades de ordem prática na literatura,
arte em que a representação e a verossimilhança são mais importantes do
que a própria realidade. Existiria, assim, uma literatura “possível” — algo
que pode acontecer ou pode ter acontecido de uma determinada forma
— e uma literatura “impossível”, aquela em que a imaginação livre do autor
tornava o texto algo a ser julgado somente pela sua verossimilhança interna,
justificando, assim, o clássico exemplo de Sartre: em um mundo no qual
cavalos falam, acharmos um cavalo que relincha seria o verdadeiro elemento
fantástico (SARTRE, 2005, p. 136). Por este motivo, ao tratar do fantástico
como uma dissensão que surge entre o possível e o impossível, uma espécie
de zona impalpável e intangível originada da fricção entre esses dois polos,
não mais divididos de forma estanque, mas em constante relação de
afastamento e fascínio, David Roas conceitua o impossível como “aquilo que
não pode ser, que não pode acontecer, que é inexplicável de acordo com tal
concepção” (ROAS, 2014, p. 76). Segundo ele, para chegarmos ao conceito
de narrativa fantástica nos tempos atuais, é imperativo partirmos da noção
de realidade, a qual está sendo constantemente modificada, pois a realidade
de um habitante do século XX não é a mesma que experimentamos hoje
(ROAS, 2014, p. 77). Partindo dessa premissa, o teórico espanhol afirma que,
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após os avanços biológicos, sociais, científicos, filosóficos e tecnológicos,
mais importante do que definir se uma narrativa é fantástica ou não seria
sabermos qual a visão de realidade que a outra pessoa possui.
O procedimento mais correto talvez seja admitir que vivemos em um local
impregnado de fantástico, e que não devemos mais ver os fatos de forma
binária — real ou irreal —, mas sim em termos de verossímil ou inverossímil.
Em 1934, o crítico argentino Jaime Alazraki escreveu um ensaio, “¿Qué es
lo neofantástico?”, no qual lançou as bases dessa forma de caracterização
do gênero fantástico. Para o crítico, após a Primeira Guerra Mundial, a
literatura fantástica deixou de ser aquela que introduz de forma grosseira
um elemento fantástico no texto, caracterizando-o como subversão das
regras da realidade, e passou a tentar explicar o real através do acréscimo de
elementos que, mesmo incompatíveis com o que razoavelmente se espera
de um mundo “normal” (por mais questionável que seja esse conceito),
estão inseridos de forma natural dentro dele. Ao analisar a maneira como se
articula o elemento fantástico dentro das obras de Cortázar, Borges e Kafka,
Alazraki destaca que ele não surge com a intenção de despertar o terror,
mas para mostrar o maravilhoso. Nessa conjuntura, o fantástico deixa de
ser um elemento que abre uma nova camada de significação no texto,
tornando-se uma forma de desmistificar as estruturas de um pensamento
que se pretende racional e mostrando que não existe uma maneira unívoca
de encarar os fatos, mas que eles se encontram imiscuídos dentro de uma
narrativa de múltiplos contornos e nuances. Segundo o teórico argentino, é
a sensação que temos ao ler um texto de Cortázar ou de Borges: o elemento
fantástico está tão sobreposto à realidade com a qual estamos acostumados
que se mistura a ela e não tenta explicá-la, mas se torna parte dela como
se sempre tivesse estado. Seria um fantástico mais discreto, mas, ainda
assim, capaz de destacar uma série de fatos que normalmente passariam
despercebidos, de maneira que o leitor não sabe se está diante do real ou
do imaginário.
Alazraki considera o neofantástico uma espécie de fantástico ampliado, no
qual se encaixariam as narrativas que, mesmo providas de uma aparente
lógica, diriam respeito a uma visão de mundo ínsita ao espectro da obra:
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»Ler as notícias de cada dia ou assistir aos
onipresentes vídeos que documentam o nosso
cotidiano permite-nos afirmar que estamos
vivendo na mais absoluta irrealidade«
Queria dizer que suas parábolas transcendiam nossas coordenadas lógicas e que nossos
códigos racionais eram insuficientes para decifrar as suas metáforas. Naturalmente, elas
respondiam a uma visão inédita da realidade, uma realidade “maravilhosa”, como a chama
Cortázar, para explicar: ‘Maravilhosa no sentido de que a realidade cotidiana mascara
uma segunda realidade que não é nem misteriosa, nem transcendente, nem teológica,
e sim que é profundamente humana, mas que, por uma série de equívocos, acabou
ficando mascarada atrás de uma realidade pré-fabricada com muitos anos de cultura,

Lovecraft, a Shakespeare e a Star Trek, entre outros. Nestes casos, de acordo
com o preceituado por Alazraki para definir o neofantástico, o elemento
irreal foi acrescentado em uma narrativa de cunho realista, lidando com as
possibilidades dentro de um mundo que se ajusta naturalmente a ele. Não
se lida com formas de surpreender o leitor, forçado pelo autor a aceitar um
evento atípico dentro da sua visão cartesiana de realidade, mas sim com as
consequências que surgirão deste evento.

uma cultura que fez maravilhas, mas que também fez profundas aberrações, profundas
tergiversações.1 (ALAZRAKI, 2001, p. 275-276)

A ideia de que a realidade cotidiana mascara uma segunda realidade está
presente no nosso dia a dia. No passado, as narrativas fantásticas tinham
por objetivo assustar, aterrorizar ou encantar o leitor, mas, no mundo em
que vivemos, a rotina já é suficientemente assustadora ou encantadora. Esse
deve ser o motivo pelo qual a literatura atual tem se baseado em pequenos
elementos fantásticos para viabilizar a construção de uma trama de fundo
realista. À guisa de alguns exemplos atuais, vale destacar “Enclausurado”
(2016), de Ian McEwan, narrado por um feto, ou “Submissão” (2015), de
Michel Houellebecq, que apresenta uma espécie de distopia em que a
França passa a ser controlada por muçulmanos, ou até mesmo o escritor
brasileiro Max Mallmann, que, em “As mil mortes de César” (2014), construiu
uma narrativa histórica passada na Roma Antiga que incluía referências a
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Parece natural que a literatura esteja se inclinando cada vez mais na direção
do neofantástico. Não seria nada espantoso se, nos próximos anos, tanto a
literatura de cunho realista quanto a fantástica sejam engolfadas pelo gênero
neofantástico, que permite a liberdade de lidar com a realidade sem se
prender demasiadamente a ela, algo que é um problema constante nos dias
atuais. Afinal, com o aumento da velocidade das informações e com a troca
quase imediata de impressões por todas as partes do mundo, os escritores se
deparam com uma nova categoria de leitores: os fiscais de verossimilhança.
Aquela categoria disposta a apurar com riqueza de detalhes as estruturas
internas da trama e buscar eventuais inconsistências com a realidade, como
detalhes mecânicos de um motor de carro da metade do século XX e a
posição de uma constelação no céu noturno sobre o Mar do Norte.2
Diante desses fatores, em busca de um maior realismo e liberdade criativa, a
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narrativa pós-moderna está cada vez mais próxima do fantástico como única
forma de dar conta da realidade, aceitando a instabilidade natural do mundo
em que vivemos, como reforça David Roas:

narrativas intituladas “realistas” adotem pequenos elementos fantásticos no
seu interior, fornecendo-lhe o imprescindível sustentáculo de verossimilhança.

Mas, ao mesmo tempo, a narrativa fantástica e a narrativa pós-moderna (continuo

1

Tradução livre.

falando de maneira geral) apresentam coincidências reveladoras, algo que os críticos

2

Todos esses exemplos foram destacados por Ian McEwan em sua conferência no Fronteiras

têm deixado de enxergar. Por caminhos diferentes, ambas impugnam a ideia de

do Pensamento, intitulada “Em busca do real”, na qual o escritor afirmou que “a verdade é a

um mundo racional e estável e, portanto, a possibilidade de seu conhecimento

grande busca humana e que o realismo é um dos caminhos que levam a ela” e, em seguida,

e de sua representação literária. A narrativa pós-moderna faz isso por meio da

de maneira paradoxal, “lembrou do poder do realismo mágico em transmitir estas verdades

autorreferencialidade: como diz Hutcheon, não existe uma verdade exterior que unifique

humanas: da barata de Kafka ao feto de sua mais recente obra, Enclausurado” (FRONTEIRAS DO

ou verifique o que é expresso, e o texto reconhece sua identidade como artefato e

PENSAMENTO, 2016).

não como simulacro de uma “realidade externa”. Por sua vez, o fantástico revela a
complexidade do real e nossa incapacidade para compreendê-lo e explicá-lo, e faz isso
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Percebe-se, assim, que, para Roas, as narrativas pós-modernas alicerçamse na ruptura dos limites da forma, ao passo que o fantástico se volta
para a subversão da narrativa e do conteúdo. Em meio a essa contenda, o
neofantástico — conforme a classificação de Alazraki — é mais discreto e
menos contundente que o fantástico propriamente dito, o qual pretende
impor ao leitor as suas condições de validade. O neofantástico não tem a
pretensão de criar um novo mundo com regras e situações inéditas, mas
mostrar que, por intermédio da observação exaustiva da realidade em que já
estamos inseridos, é possível ver pequenos elementos de discrepância que,
pela ausência de explicação natural, só podem ser fantásticos.
A literatura tem adotado pequenos elementos fantásticos na tessitura das
suas tramas, pretendendo manter um caráter de verdade quando relacionada
à “experiência coletiva da realidade”, como David Roas (ROAS, 2014, p. 93)
chama a noção de que a realidade é mais um constructo coletivo aceito pelas
pessoas do que uma verdade única. Nesse contexto, é melhor admitirmos
que somente o neofantástico é capaz de dar conta da multiplicidade de
realidades em que estamos inseridos, e a tendência é que mais e mais
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Marshall McLuhan e
Pierre Lévy na Matrix
de William Gibson
por Caio Augusto Pedroso Ramos

“Neuromancer”, trabalho principal do escritor norte-americano William
Gibson, antecipou em 1984 conceitos que são discutidos atualmente.
O autor mostra na obra um futuro em que o ciberespaço é acessado por
uma interface intracraniana e não por telas, como se faz hoje. Este artigo
procura analisar o universo de “Neuromancer” à luz de dois outros autores.
Um deles é o filósofo Pierre Lévy,
Levy, que enumera em sua obra “Cibercultura”
os princípios fundamentais da cibercultura (a interconexão, as comunidades
virtuais e a inteligência coletiva). O outro é o filósofo e teórico da
comunicação Marshall McLuhan, que defende em seu livro “Os meios de
comunicação como extensão do homem” que a tecnologia é a extensão do
próprio corpo do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: CIBERCULTURA • CYBERPUNK • CULTURA POP • MATRIX • REALIDADE VIRTUAL
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“O céu sobre o porto tinha a cor de uma televisão sintonizada num canal
fora do ar.” Assim o escritor William Gibson (2008, p. 21) inicia a obra
“Neuromancer”, lançada em 1984, uma epopeia sobre um futuro dominado
por uma alucinação virtual coletiva, a Matrix, a Internet do futuro,
apresentada na forma de um enorme universo de realidade virtual.
William Gibson nasceu em 1948 nos Estados Unidos. No início da década
de 1980, foi um dos criadores do gênero literário conhecido como
cyberpunk, juntamente com escritores como Bruce Sterling e John Shirley.
O cyberpunk descreve um futuro regido por alta tecnologia, mas em que
a maioria da população enfrenta condições precárias de vida. Uma das
expressões que caracteriza o universo cyberpunk é “high tech, low life”
(“alta tecnologia, baixa qualidade
de vida”).

»É impossível não

Os trabalhos mais recentes
de Gibson exploram o mundo
contemporâneo. Na trilogia “Blue
Ant”,1 da primeira década do
século XXI, o autor narra histórias
que envolvem uma agência de
publicidade e marketing digital,
em meio a tecnologias que
eram então novidade, como as
plataformas de mídias sociais, o
smartphone e o iPod.

pensar no lema
cyberpunk (high tech,
low life) ao se deparar
com usuários de
iPhone«

Na época de seu lançamento, a trilogia “Blue Ant” pode ter confundido
o público, que ainda não estava muito acostumado com as experiências
trazidas pela Internet 2.0. Mas é possível que “Neuromancer” tenha
produzido um número muito maior de interrogações nas cabeças dos
leitores, por tratar de temas bem pouco conhecidos entre as grandes
massas nos anos 1980. Atualmente, é mais simples entender as aventuras
do “cowboy do ciberespaço” Case e da “samurai das ruas” Molly. O
trabalho de Case é roubar segredos corporativos dentro da rede mundial
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do futuro, a Matrix, uma realidade virtual coletiva.
“Neuromancer” é o primeiro livro da trilogia “Sprawl”.2 Gibson continua sua
viagem pela Matrix em “Count Zero”, de 1986, e em “Mona Lisa Overdrive”,
de 1988.3 Mas “Neuromancer” é sua obra-prima. Influenciou grande parte
de produção cultural relacionada à ficção científica nas próximas décadas,
como filmes (a própria trilogia cinematográfica “Matrix”, mas não apenas
ela) e games.
Pierre Lévy na Matrix
Este artigo procura encontrar relações entre “Neuromancer” e os
pensamentos de dois autores que exercem profunda influência sobre os
conceitos atuais de conectividade e ciberespaço. Um deles é Pierre Lévy.
Nascido na Tunísia em 1956, é filósofo, sociólogo e um dos pesquisadores
mais conhecidos voltados ao estudo do impacto da Internet sobre a
sociedade. Sua obra “Cibercultura”, lançada em 1997,4 analisa de modo
bastante imparcial o ciberespaço, em uma época em que a Internet ainda
não era tão popular — pelo menos para o cidadão comum. “Cibercultura”
apresenta definições para o virtual, explica em que consiste o digital e
debate, no contexto do ciberespaço, movimento social, conhecimento,
artes, democracia e também os potenciais problemas dessa tecnologia.
Um dos motivos que tornou “Cibercultura” uma obra de referência foi
o estabelecimento dos três princípios fundamentais da cibercultura. O
primeiro deles é a interconexão. “Para a cibercultura, a conexão é sempre
preferível ao isolamento. A conexão é um bem em si”, diz Lévy (2010,
p. 129), que afirma que a cibercultura aponta para uma “civilização de
telepresença generalizada”, para uma humanidade presente em um
contínuo sem fronteiras. A cibercultura “mergulha os seres e as coisas no
mesmo banho de comunicação interativa”, afirma Lévy (2010, p. 129).
O segundo princípio fundamental da cibercultura de Lévy são as
comunidades virtuais, um desenvolvimento do primeiro, uma vez que elas
têm como base a interconexão. “Mesmo se a afluência de recém-chegados
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por vezes a dilui, os participantes das comunidade virtuais desenvolveram
(...) um conjunto de leis consuetudinárias — não escritas — que regem suas
relações”, diz Lévy (2010, p. 130). Ele defende que essas regras existem
para fazer com que a comunidade não perca tempo, e que são baseadas
na reciprocidade. Em “Neuromancer”, Case é um fora da lei por quebrar as
regras estabelecidas pelas comunidades virtuais da Matrix. “Ladrão que
trabalhava para outros ladrões, mais ricos, empregadores que forneciam
o software exótico necessário para penetrar as muralhas brilhantes de
sistemas corporativos, abrindo janelas para fartos bancos de dados”,
diz Gibson (2008, p. 24). Mas Case se empolga e, ao roubar de seus
empregadores, é banido da Matrix.
O terceiro princípio fundamental é a inteligência coletiva, considerada por
Lévy a “finalidade última” da cibercultura. Mas ele aponta que, mais do que
soluções, esse conceito traz problemas. Em que perspectiva devem ser
alinhados os saberes e imaginações dos indivíduos conectados? De acordo
com que parâmetros? E de quem? Na Matrix de “Neuromancer”, Gibson
mostra sistemas corporativos dotados de medidas defensivas que podem
matar, o “black ICE”. Já os sistemas militares flutuam no céu virtual, longe
do alcance. A inteligência coletiva, nesse cenário, parece ser utilizada para
excluir e agredir, e não para agregar e produzir conhecimento.
A Matrix como extensão do corpo

e virtual. Ao se conectar, o hacker Case tem em seu avatar virtual o meio
pelo qual se comunica no ciberespaço.
McLuhan (2007, p. 38) faz uma divisão entre “meios frios” e “meios
quentes˜. Os primeiros seriam de baixa definição e só poderiam transmitir
volume pequeno de dados. Já o meio quente é aquele que permite a
transmissão de grande volume de dados. Por esse motivo, o meio quente
satura um de nossos sentidos. Ele se apresenta em alta definição. A
Matrix de “Neuromancer” pode ser considerada um meio quente. Um
exemplo é a passagem em que Case volta a acessar o ciberespaço, após
passar por cirurgias. Ele parece perder a noção do tempo e permanece
cinco horas no ciberespaço. Pode ser traçado um paralelo com McLuhan
(2007, p. 50), quando diz que o aquecimento de um dos sentidos tende a
produzir hipnose.
Para McLuhan, os homens se tornam fascinados por qualquer extensão
de si mesmos, em qualquer material que não seja eles próprios. A ânsia
que Case experimenta ao acessar a Matrix pode ser considerada uma
referência direta a essa passagem. Essa característica do cowboy também
pode ser relacionada a McLuhan quando diz que o homem projetou
para fora de si um modelo vivo do próprio sistema nervoso central com
o advento da tecnologia elétrica, o que sugere uma autoamputação
desesperada e suicida (2007, g. 61).

O outro autor utilizado neste trabalho para analisar “Neuromancer” é o
canadense Marshall McLuhan. Nascido em 1911, McLuhan é conhecido
como o “filósofo da era eletrônica”. Em uma era em que a Internet era
apenas uma aplicação militar, McLuhan cunhou conceitos como a “aldeia
global”, um mundo em que todos estariam interligados, e a frase “o meio
é a mensagem”, defendendo que o meio de comunicação influencia
fortemente a comunicação. A obra mais conhecida de McLuhan é “Os
meios de comunicação como extensão do homem”.5

Considerações finais

É possível enxergar algumas relações entre os pressupostos de McLuhan e
o cenário exibido em “Neuromancer”. A Matrix é a própria aldeia global —

É impossível não pensar no lema cyberpunk (high tech, low life) ao se
deparar com usuários de iPhone — um dispositivo portátil com poder
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Este artigo procurou encontrar relações entre “Neuromancer” e o pensamento
de Pierre Lévy e Marshall McLuhan. Foi possível estabelecer algumas
conexões entre o livro e os pressupostos dos dois filósofos. Os conceitos de
cibercultura de Lévy podem ser encontrados na obra, assim como algumas das
ideias básicas de McLuhan. Não por acidente, o livro inspirou tantos filmes,
games, histórias em quadrinhos e a estética de toda uma era.
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computacional maior do que as naves que levaram o homem à Lua pela
primeira vez no século passado —, andando em ônibus lotados que
trafegam por ruas imundas e esburacadas. O caos urbano conectado
imaginado por Gibson (2008) já é realidade agora. ●
Revisão apresentada à disciplina de Comunicação Digital: Narrativas e Contextos da
Cibercultura, ministrada pela Professora Doutorra Fabiana Grieco Cabral de Mello, do curso de
Pós-Graduação em Gestão da Comunicação em Mídias Digitais (Senac Lapa Scipião).
1

Os livros da trilogia são: “Pattern Recognition” (2003), “Spook Country” (2007) e “Zero History”

(2010). Foram publicados no Brasil pela Editora Aleph: “Reconhecimento de padrões” (tradução
de Fábio Fernandes, 3. ed., 2013), “Território fantasma” (tradução de Ludimila Hashimoto, 2013)
e “História zero” (tradução de Fábio Fernandes, 2013). [N.E.]
2

Na trilogia, “Sprawl” se refere à costa leste dos atuais Estados Unidos.

3

Os três foram publicados no Brasil pela Editora Aleph: “Neuromancer” (tradução de Fábio

Fernandes, 5. ed., 2016), “Mona Lisa overdrive” (tradução de Carlos Irineu da Costa, 2008) e
“Count Zero” (tradução de Carlos Angelo, 2008). [N.E.]
4

Publicada no Brasil pela Editora 34, com tradução de Carlos Irineu da Costa, em 1999. [N.E.]

5

Publicado em 1964 nos EUA. A primeira edição brasileira foi publicada pela Editora Cultrix,

O complexo de
Frankenstein no
século XXI
por André Cáceres

com tradução de Décio Pignatari, em 1969. [N.E.]
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Mary Shelley, marco zero da ficção científica, e Isaac Asimov, aclamado dos
anos 40 aos 80, ainda têm algo a dizer para os escritores do gênero no século
21? O presente ensaio se propõe a mostrar como o conceito de “complexo de
Frankenstein” e “tecnofobia”, cunhados por Asimov, podem nos ajudar a
entender alguns caminhos possíveis para o futuro da ficção científica.
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO CIENTÍFICA • LITERATURA FANTÁSTICA • ROBÔS • ISAAC ASIMOV •
MARY SHELLEY • KAREL CAPEK

O vulcão do Monte Tambora, na Indonésia, estava dormente por séculos
quando, em abril de 1815, entrou em uma erupção tão violenta que há
relatos de quem a ouviu na capital Jacarta, a 1.400 quilômetros. O inverno
vulcânico provocado pelo cataclisma gerou, em 1816, o “ano sem verão”. A
despeito dos prejuízos na agricultura, o legado cultural dessa catástrofe foi
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enorme: durante um retiro, Mary Wollstonecraft Godwin, Lord Byron, John
William Polidori e Percy Bysshe Shelley (com quem Mary futuramente
se casaria, adotando seu sobrenome) aproveitaram a atmosfera sombria
e se desafiaram a escrever contos de terror. Uma dessas histórias
amedrontadoras foi “Frankenstein, ou "O Prometeu moderno”, de Mary
Shelley. Pedra fundamental da ficção científica e um dos mais importantes
livros do século XIX, essa obra é essencial para pensarmos uma questão
bastante atual: a tecnofobia na literatura.
É importante compreender o que motivou Shelley a escrevê-la e também
o subtítulo de sua obra. Em 1771, o cientista italiano Luigi Galvani realizou
experimentos com sapos mortos, demonstrando que os músculos de suas
pernas convulsionavam ao ser perpassados por uma corrente elétrica.
Esses estudos difundiram-se, alimentando a ideia de que a ressurreição
seria possível. Há um misto de medo, incompreensão e fascínio pelos
feitos da ciência que repousa no cerne da Bélle Époque e se encontra na
ficção de Shelley. Até hoje, a ficção científica se alimenta das inquietações
suscitadas pela tecnologia, de certa forma uma herança de Frankenstein,
provando sua perenidade.
Não à toa, o subtítulo é O Prometeu Moderno. Na mitologia grega,
Prometeu é um titã que engana os deuses, rouba sua chama e a concede
aos humanos. Em uma analogia bastante difundida/comum na análise da
obra, ele seria o Dr. Victor Frankenstein, que cria vida a partir de partes
de organismos mortos. No entanto, o personagem nunca compartilhou
sua fórmula com a humanidade. Uma leitura mais interessante talvez seja
a de que é o método científico, e não o Dr. Frankenstein, o verdadeiro
Prometeu Moderno. Ou seja, a ciência roubaria dos deuses a chama da
sabedoria e a concederia aos humanos. A partir daí surge uma interrogação
que permeia toda a ficção científica: uma vez que o progresso tecnológico
nos oferece perigos, devemos evitá-lo?

(2008), Anne Stiles (2009) e Christopher Toumey (1992), foi um protótipo,
na literatura e no cinema, para a criação do “cientista louco”, arquétipo
seguido por Robert Louis Stevenson (Dr. Jekyll, em “O médico e o
Monstro”), H.G. Wells (Dr. Moreau, em “A ilha do Dr. Moreau”), Adolfo Bioy
Casares (Dr. Morel, em “A invenção de Morel”), Arthur Conan Doyle (Prof.
Challenger, em “O mundo perdido”), Mikhail Bulgákov (Prof. Persikov, em
“Os ovos fatais”), Stanley Kubrick (Dr. Strangelove em “Dr. Fantástico”) e
imitado à exaustão em outras obras de ficção científica do século XX como
a personificação da ciência malévola e inconsequente.
Com a I Guerra Mundial, que trouxe o uso de máquinas não com o
intuito de facilitar a vida cotidiana, mas de matar o maior número de
pessoas possível, a Belle Époque e o otimismo em relação à tecnologia
tiveram um fim. Essa figura do cientista maluco, aliada ao pessimismo
da primeira metade do século XX, à ameaça nuclear, à mecanização do
trabalho e à tecnofobia, serviu como manancial para uma ficção científica
catastrofista. “O que devemos fazer com a chama que nos trouxe o
Prometeu Moderno?”, era a questão que permeava, e ainda permeia, toda
essa produção. Uma das temáticas em que isso mais se mostra evidente
é a dos robôs. Desde os autômatos em contos como “The Bell-Tower”, de
Herman Melville,1 e “Moxon’s Master”, de Ambrose Bierce,2 as criaturas
frequentemente se voltam contra seus criadores.
O termo “robô” surgiu na peça Rossum’s Universal Robots (1920), do
tcheco Karel Čapek, e já nessa primeira história a humanidade é dizimada
por eles. Isaac Asimov escreve em um de seus ensaios:
R.U.R. acrescentou sua visão sombria àquela proporcionada pela obra ainda mais
famosa Frankenstein (...) Tornou-se muito comum, nas décadas de 1920 e 1930,
retratar os robôs como inventos perigosos que invariavelmente destruiriam seus
criadores. A moral dessas histórias apontava, repetidas vezes, que “há coisas que o
Homem não deve saber”. No entanto, mesmo quando eu era jovem, não conseguia

Apesar de bem-intencionado no romance de Shelley — diferentemente de
suas adaptações cinematográficas, diga-se de passagem —, o Dr. Victor
Frankenstein, segundo estudiosos como Susan Lederer e Richard Ratzan
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acreditar que, se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância.
(ASIMOV, 2014a, p. 307)
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»A ficção científica não deveria se limitar a fazer
oposição às novidades, e sim imaginar maneiras
de lidar com essas realidades a princípio
aterradoras«
Isaac Asimov cunhou o termo “Complexo de Frankenstein” para identificar
essa tecnofobia na ficção científica e o medo do desconhecido provocado
pelas inovações tecnológicas. Ele remonta essa ideia à fundadora
do gênero:
Quando os algarismos arábicos começaram a ser usados na Europa em 1202, por
iniciativa de Leonardo Fibonacci, eram manifestamente mais práticos, em todos os
sentidos, que os romanos. No entanto, os eruditos e os comerciantes opuseram
resistência tão grande à inovação que levou séculos para que fossem aceitos sem
reservas. (...) O primeiro escritor a emitir essa opinião [de que “há certas coisas que é

deveria se limitar a fazer oposição às novidades, e sim imaginar maneiras
de lidar com essas realidades a princípio aterradoras.
Uma das formas que encontrou para contornar essa tecnofobia foi
conceber as leis da robótica: “Se parar para pensar sobre isso, as três
Regras da Robótica são os princípios essenciais que orientam muitos
dos sistemas éticos do mundo” (ASIMOV, 2014a, p. 251).3 Ou seja,
ele humaniza os robôs por meio de leis que regem nosso próprio
comportamento e ao propor sociedades regidas por máquinas para o
bem‑estar humano.

melhor que a humanidade não saiba”] de forma bem clara foi Mary Shelley (...). O êxito
de Frankenstein foi tão grande que a ideia básica — “o homem cria o robô; o robô mata

No conto “O Conflito Evitável”, presente em “Eu, Robô”, a humanidade

o homem” — se repetiu sem parar. (ASIMOV, 2010, p. 7-12)
sempre esteve à mercê de forças econômicas e sociais que não entendia (...).

No seu primeiro conto publicado, “Robbie”, Asimov trata de um
robô carinhoso que cuida de uma criança. Com algumas exceções,
especialmente a partir de “Robbie”, os robôs (seres artificiais criados
por mãos humanas, conceitualmente descendentes da criatura do
Dr. Frankenstein) foram e são explorados em geral de forma vilanesca
pela ficção científica. Não é preciso se esforçar para lembrar de robôs
assassinos na literatura e no cinema. Mas Asimov acreditava que o
progresso tecnológico era irrefreável e, portanto, a ficção científica não
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Agora as Máquinas as entendem e ninguém pode impedi-las, já que Máquinas vão lidar
com essas forças como estão lidando com a Sociedade… tendo, como de fato têm,
a maior das armas à sua disposição: o controle absoluto da nossa economia.
(ASIMOV, 2014a, p. 302)

Nos livros “O sol desvelado” e “Fundação e Terra”, o planeta Solaria é
mostrado como um local em perfeito equilíbrio, com milhares de robôs
para cada ser humano. No conto “A Boy’s Best Friend”, Asimov retrata a
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amizade de um menino com um cão robótico, sugerindo que o amor da
máquina seria real e o de um cachorro de carne e osso, não.

dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a Primeira Lei.”
Terceira regra: “Um robô deve proteger sua própria existência enquanto tal proteção não entre
em conflito com a Primeira ou Segunda Leis.” [N.E.]

Após os anos 1960, a fragmentação da ficção científica em subgêneros
aumentou junto com sua amplitude temática, sendo que muitas obras
passaram a não se encaixar nessa dicotomia. Mas existiu e segue existindo
desde sua origem uma corrente que se preocupou com a questão
tecnológica, o que de maneira alguma é um demérito. A ideia de que a
humanidade cria um dispositivo que é usado contra ela — o Complexo de
Frankenstein — está subjacente em uma porção significativa da obra de
Philip K. Dick, Harlan Ellison, Michael Crichton, Harry Harrison, boa parte
da cultura cyberpunk e, mais recentemente, em Charlie Jane Anders, Andri
Snaer Magnason, Richard Morgan e em várias outras vozes, além da série
Black Mirror, que talvez seja uma boa síntese dessa linhagem.

Referências
ASIMOV, Isaac. Eu, robô. São Paulo: Aleph, 2014a.
ASIMOV, Isaac. Fundação e terra. São Paulo: Aleph, 2013.
ASIMOV, Isaac. O sol desvelado. São Paulo: Aleph, 2014b.
ASIMOV, Isaac. Os robôs, os computadores e o medo [1983]. In: Histórias de robôs. São Paulo:
L&PM, 2010.
ASIMOV, Isaac. The Complete Robot. Londres: Voyager, 1995.
ASIMOV, Isaac. The Complete Stories: v. 1. Londres: Voyager, 1997.
BIERCE, Ambrose. Moxon’s Master. In: ASIMOV, Isaac; GREENBERG, Martin Harry; WARRICK,
Patricia S. Machines that Think: The Best Science Fiction Stories About Robots and Computers.
Henry Holt: Nova York, 1984.

É evidente que Mary Shelley foi brilhante ao canalizar com maestria os
medos de sua época em um romance fundamental que deu origem a um
gênero novo e se mantém relevante dois séculos após seu lançamento.
No entanto, como é impossível reverter o processo de revoluções
tecnológicas pelo qual o mundo vem passando, é preciso criar vias
alternativas à ideia da tecnologia como vilã. Ao propor uma reação a essa
tecnofobia, talvez até ingênua, Asimov instiga os autores que escrevem
hoje a pensar: se a mera rejeição do progresso é inútil, o que faremos com
essa chama que o Prometeu Moderno da ciência nos concedeu? ●
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Publicado originalmente em Putnam’s Monthly Magazine, edição de agosto de 1855,

e, posteriormente, na coletânea “The Piazza Tales”, em 1856. Não há tradução para o
português. [N.E.]
2

Publicado originalmente em The San Francisco Examiner, edição de 16 de abril de 1899. Em

André Cáceres

português, recebeu o título de “O feitiço e o feiticeiro”, na tradução de Milton Persson (L&PM,
1984). [N.E.]
3

Primeira regra: “Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um

ser humano sofra algum mal.” Segunda regra: “Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam
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asfalto”, escreve sobre literatura no jornal O Estado de São Paulo.
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e do paraíso tropical são categorias produtivas para a análise da obra
“Favelost”, último romance de Fausto Fawcett, que traduz as angústias de
uma sociedade distópica, cujas conjunturas neoliberais impõem condições
adversas de vida sociocultural.
PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA RACIAL • DISTOPIA • PARAÍSO TROPICAL • TUPINIPUNK

De Elizabeth
Ginway a Fausto
Fawcett: a etnia do
mercado e nenhuma
biodiversidade em
“Favelost”
por Ricardo Celestino

Partindo de Elizabeth Ginway, para quem a ficção científica brasileira
projeta mitos da tradição nacional em uma sociedade do futuro,
questionando as implicações tecnológicas em questões mal-resolvidas como
gênero, raça e classe, consideramos que os mitos da democracia racial
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Introdução
Ginway (2005) recuperou, em seus estudos, textos da ficção científica
brasileira – FCBR das décadas de 1950 a 1990 com o intuito de analisar os
mitos culturais que os circundavam. O estudo deu origem à obra “Ficção
Científica: mitos culturais e nacionalidade no país do futuro”. Entendemos
que a pesquisa foi e ainda é muito produtiva para balizar discussões sobre
as produções de ficção científica, quer em uma perspectiva histórica, quer
em discursos da atualidade.
Em uma tentativa de potencializar os mitos identificados pela autora,
observamos que, na atualidade, as noções de biodiversidade e etnias estão
submetidas a uma ordem outra, distinta daquelas refletidas por discursos
literários das décadas contempladas em seu estudo. Consideramos que o
homem pós-moderno é aquele que convive com as influências de uma vida
globalizada que o forçam a ressignificar seu entorno constantemente em
tomadas de (in)consciência de que suas ações estão conectadas a outros
seres de sua espécie, assim como a toda uma complexa biodiversidade.
Tomamos, dessa maneira, a obra “Favelost”, de Fausto Fawcett, como
pequena amostra da FCBR contemporânea. Temos como objetivo
identificar e examinar os mitos culturais do paraíso tropical e da
democracia racial na lógica do homem pós-moderno. Organizamos nossa
pesquisa primeiramente realizando uma revisão dos estudos de Ginway
(2005) e, em seguida, tecendo um comentário crítico de “Favelost”,
correlacionando a obra às demandas do homem pós-moderno e com os
mitos culturais refletidos pela autora.
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O olhar de Elizabeth Ginway sobre a FCBR
Ginway (2005) considera que o Brasil, até então visto como um
lugar improvável para o surgimento da ficção científica, demonstra
amadurecimento neste gênero principalmente a partir da década de 1960.
As narrativas de ficção científica, ideais para examinar a percepção do
impacto cultural do processo de modernização no Brasil, potencializam as
observações subjetivas da moderna metamorfose nacional.

Sobre o mito do paraíso tropical, para Ginway (2005, p. 17), desde as
ficções tradicionais coloniais do século XVI, o Brasil é idealizado como um
lugar paradisíaco, de vasta biodiversidade. Segundo a autora:
Podemos traçar o mito de um Brasil Edênico à sua descoberta por Pedro Álvares
Cabral, em 1500. De acordo com o historiador Sérgio Buarque de Holanda,
navegadores ibéricos, exploradores e colonizadores acreditavam que a América seria o
lugar onde o paraíso terrestre seria encontrado (…).

A ficção científica, para Ginway (2005), é um tipo de narrativa especulativa
em que certos ícones, como a ciência e a tecnologia, superam as
barreiras entre o conhecido e o desconhecido. Ficção na qual há a
vitória da razão e da ciência sobre o medo do desconhecido, do caos e
da irracionalidade, trata-se de um discurso literário em que a máquina
política se confunde com a máquina tecnológica e científica, ofertando
novas perspectivas de práticas sociais e culturais. No Brasil, a resistência
e a aceitação do processo de globalização e de modernização projetam
mitos nacionais herdeiros do passado para uma sociedade do futuro.
Escritores da ficção científica começam, assim, a abordar os efeitos
díspares do desenvolvimento, bem como as implicações da tecnologia em
questões como gênero, raça e desigualdade social. Ginway (2005, p. 16)
compreende que:

Na FCBR, os autores buscam capturar as experiências de mudanças
políticas e sociais, refletindo sobre a biodiversidade nacional quer em uma
perspectiva utópica, levando em conta a hegemonia de uma nação do
futuro que encontrou a perfeição paradisíaca, quer em uma perspectiva
distópica, explorando o colapso da biodiversidade em prol de sistemas
político-econômicos totalitários ou neoliberais.

Os mitos culturais do Brasil constituem um excelente ponto de partida para se analisar

Por sua vez, há também ficções questionadoras da democracia racial,
denunciando desigualdades profundas presentes no DNA histórico do
Estado nacional. Estas observam o Brasil como um território de povo
emergente, fruto da desculturalização das etnias ancestrais para a vida em
uma terra nova, combinando elementos culturais díspares e multiétnicos.
Ginway (2005, p. 19) observa que:

a ficção científica, porque (…) os principais autores brasileiros de ficção científica
teimosamente se agarram a eles, que foram evocados com nostalgia nas distopias do
período da ditadura, e freqüentemente satirizados pelos escritores contemporâneos
de ficção científica.

Ginway (2005) observa que há na FCBR o atravessamento de pelo menos
quatro grandes mitos nacionais que servem como base para a construção
de novas comunidades imaginadas: o mito do paraíso tropical; o mito da
democracia racial; o mito do povo cortês e sensual; o mito do potencial para
a grandeza como nação. Como apresentamos na introdução, temos como
objetivo privilegiar apenas dois deles: o paraíso tropical e a democracia racial.
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Quanto ao mito da democracia racial, a autora observa a simbiose
entre senhores e escravos como constituinte da FCBR. Muitos autores
alimentam o mito de um Brasil que detém equilíbrio de representações
étnicas, onde a relação entre senhores e escravos é elevada a fraternas
relações que reduzem as complexidades culturais em torno das etnias em
diferenças raciais fenotípicas como o branco, o negro, o pardo e o mulato.

Baseado no mito do patriarca branco benevolente, cujas formas ritualizadas de
comportamento paternalista, frequentemente interpretadas pelos estrangeiros como
hospitalidade, exuberância e espírito de amizade, traem um senso de hierarquia e de
machismo que ainda perpassam a sociedade brasileira.
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»A resistência e a aceitação do processo de
globalização e de modernização projetam
mitos nacionais herdeiros do passado para uma
sociedade do futuro«
Dessa maneira, selecionamos a obra “Favelost”, que consideramos
uma distopia irônica sobre a (in)capacidade do homem de conviver em
harmonia com o meio ambiente e com a própria espécie.
Biodiversidade e etnias em “Favelost”

as cidades no entorno dos grandes centros metropolitanos, devastam a
biodiversidade, por conta da invasão de milhares de pessoas à procura de
ofertas de serviços remunerados. Em Favelost temos contato com:
(…) A nova franquia social. Depois das Revoluções Inglesa, Americana, Francesa.
Depois do nazismo, comunismo, absolutismo, anarquismo, liberalismo (…) depois disso

A obra discute de forma implícita os mitos culturais do paraíso tropical
e da democracia racial, como apontados nos estudos de Ginway (2005).
Trata, segundo Bressane (2012):

tudo uma nova franquia de festa humana, de batalha por afirmação social, existencial,
acontece às margens da Via Dutra. O Vale do Paraíba surge novamente como polo
muito além do econômico. Polo de concentração civilizatória, capitalista no seu mais
alto grau. (FAWCETT, 2017, p. 33)

(…) da grande conurbação populacional entre Rio e São Paulo, onde tem lugar

Favelost, segundo Bressane (2012), é uma mancha urbana entre São Paulo
e Rio de Janeiro, especificamente no território do Vale do Paraíba, às
margens da Via Dutra. Ao longo da obra, nos deparamos com um espaço
urbano fruto dos projetos industriais e empresariais que fazem sucumbir

A distopia de Fawcett desconstrói a biodiversidade de dois Estados
brasileiros, transformando tudo em um grande deserto urbano cinzento.
A fusão Rio-São Paulo sintetiza o sonhado paraíso oligárquico, lugar ideal
para o empreendedor neoliberal, que busca uma narrativa romântica
anti-heroica de enriquecimento, sob referenciais éticos e morais de um
neoliberalismo hiperbolizado pelas ações da Intensidade Vital. Lugar de
prosperidade temporária, os sujeitos que têm grandes ideias, que saem
de um nicho social qualquer e protagonizam lucros para si mesmos, são
dilacerados por uma cidade de vida própria, cujas ações são direcionadas
pelo ideário da globalização neoliberal, distribuindo espaços violentos para
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o romance entre o carioca Júpiter Alighieri e a paulista Eminência Paula, ambos
capatazes de Intensidade Vital, “firma que inocula chips assassinos em quem sai pra
trabalhar”. Nesse hiperlugar, “a manipulação da matéria virou uma espécie de alquimia
prêt-a-porter (…) e a humanidade, que já foi Teocêntrica, agora é agressivamente
Tecnocêntrica”.

tantos microempreendedores geniais e egocêntricos. Segundo Fawcett
(2017, p. 38), em Favelost é possível encontrar:
(…) Todo tipo de indústria inédita e fábrica velha. Como já disse um filósofo, “a
feira se espalhou em demasia”. Todos guiados pelos centroavantes da novíssima
industrialização, a Neurociência, a Robótica, a Genética, a Engenharia Molecular, além
das Ciências Computacionais, que são o coringa digital por trás de tudo.

Não há Éden que sobreviva à especulação neoliberal selvagem que invade
a vida privada e a vida coletiva em Favelost. Ponto de chegada de uma
sociedade que estimula a opressão das narrativas individuais que se
distanciam do acúmulo desenfreado de progresso e bens, “Favelost” é
um manifesto distópico que especula consequências para uma sociedade
de pessoas fragilizadas que não sabem muito bem para onde estão indo.
Reconhecemos, ao longo da leitura da obra, um conjunto de sujeitos
apolíticos que conhecem vagamente a complexidade do ambiente em
que vivem e que violentam a si mesmos sem se darem conta de que toda
a estética de suas vidas está a serviço de um sistema de poder abstrato,
formado por um conjunto de sujeitos-empreendedores que alimentam
uma formação ideológica tão rígida que chega quase a ser uma inteligência
artificial com vontade própria, extremamente cinzenta em suas intenções.
Fawcett (2017, p. 109) observa que:

que constituíam identidade para o sujeito são submetidos à lógica do
mercado. Dessa maneira, a ausência racial oprime reivindicações étnicas,
que são tomadas como lapsos de humanidade dos transeuntes de Favelost.
Os protagonistas são caçadores regularizados pelo Estado que aposentam
sujeitos indecisos, descontentes com a narrativa de progresso de Favelost.
No fim, seja a etnia que for, tenha a identificação de gênero que tiver, o
que importa em Favelost é sobreviver na lógica abstrata e autônoma do
mercado, pois encontramos em Favelost:
A nova franquia social depois de todas as revoluções e tentativas de se criar um
novo ser humano na base da ideologia totalitária étnica, romântica ou liberal
individualista conservadora. Favelost, a Sociedade Vórtice que vai se tornar a
Sociedade Viral, toma conta do ex-planeta, agora giga, giga não, Teracidade Terra.
(FAWCETT, 2017, p. 145)

Não há, assim, etnia que tenha poder em Favelost senão a do branco
europeu. Favelost suprime a subjetividade humana, a fim de tornar
o sujeito refém de um único processo de subjetivação: as dobras e
redobras das máquinas de poder do neoliberalismo. A corrida pela
própria sobrevivência individual e social força os sujeitos de Favelost a
apropriarem-se brevemente de narrativas étnicas vendáveis. Um corte
afro, uma exuberância indígena, um ritmo musical marginal, tudo se torna
supérfluo e é direcionado por um sistema dominante de mercado.

Hoje as empresas, as firmas de pesquisa tecnocientífica, os comércios mais variados,
os bancos e suas filiais de pequenas causas, laboratórios, supermercados, bienais e

Considerações finais

salões expositores, as fábricas farmacológicas, as escolas especiais de aeronáutica,
marinha, exército, as agências de biologia guerreira, as concessionárias de mutação
bioquímica, todas as produções também vão para Favelost a fim de ganhar e adquirir
experiência e mexer, arriscada mas necessariamente, no corpo e na mente dos
humanos para que eles consumam ainda mais o mundo, a eles mesmos e a todas as
possibilidades oferecidas.

Nesse ponto, compreendemos que Favelost jamais poderia ser um
exemplo de democracia racial. Não há raça1 em Favelost, posto que não há
diferenciação fenotípica de sujeito para sujeito. Contudo, todos os traços
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Identificamos, por fim, que a distopia em Favelost se faz pelo avanço
desenfreado do sonho neoliberal da livre concorrência. A consequência
desse sonho, aos olhos de Fausto Fawcett, implica uma movimentação viral
que acaba pouco a pouco com a biodiversidade e impossibilita o sujeito
de usufruir sua potencialidade identitária. O indivíduo, sob esse sistema
coercivo e corrosivo do neoliberalismo profetizado em “Favelost”, tem
sua humanidade esquecida e sua prioridade é contribuir com a máquina
produtiva e ser produto.
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As categorias delineadas por Ginway (2005) contribuíram, dessa
maneira, para analisarmos “Favelost” como um discurso literário da FCBR
com pelo menos dois rumos de leitura possíveis: uma distopia sobre
uma catástrofe da biodiversidade brasileira, em virtude dos sistemas
ideológicos neoliberais; e uma distopia étnico-racial, cuja lógica das etnias
é subtraída por uma única identificação: a eurocêntrica neoliberal. Nem
as divergências fenotípicas nem as múltiplas identidades étnicas ocupam,
dessa maneira, espaço na pauta mais urgente em “Favelost”: a busca
pela existência de sujeitos embriagados pela urgência de se adequar na
cidade viral. ●

1

Neste artigo, distinguimos “raça” de “etnia”, compreendendo a primeira como diferenciação

entre sujeitos pela identificação fenotípica (como a cor da pele) e a segunda como distinção de
valores culturais, nacionais, religiosos, tradicionais e espirituais entre grupos comunitários.

Referências
BRESSANE, R. Favelost, de Fausto Fawcett, expande horizonte da ficção científica brasileira.
Valor Econômico, 2 out. 2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/cultura/2851176/
favelost-de-fausto-fawcett-expande-horizonte-da-ficcao-cientifica-brasileira>. Acesso em:
13 maio 2018.
FAWCETT, F. Favelost. São Paulo: Martins Fontes, 2017.

Mito e crítica
ao racionalismo
científico em
“A cidade e as estrelas”,
de Arthur C. Clarke
por Roberto Fideli

GINWAY, E. Ficção científica brasileira: mitos culturais e nacionalidade no país do futuro.
São Paulo: Devir, 2005.

Ricardo Celestino
Ricardo Celestino é pesquisador, professor e escritor de ficção científica.
Tem contos de FC publicados e trabalha em seu primeiro romance
distópico tupinipunk. Contribui como resenhista no blog
http://ficcaocientificabrasileira.wordpress.com, de Luiz Bras.
Contato: ricardo.celestino2003@gmail.com
52

A ficção científica é, historicamente, entendida como uma forma de produção
literária calcada em desenvolvimentos tecnológicos e em diálogo constante
com a tecnologia. Justamente por esse motivo, este artigo sugere que o gênero
é capaz de efetuar críticas sofisticadas ao racionalismo científico, às vezes
optando por se aproximar mais das linguagens mitológicas.
PALAVRAS-CHAVE: FICÇÃO CIENTÍFICA • RACIONALISMO CIENTÍFICO • MITO • CONHECIMENTO •
“A CIDADE E AS ESTRELAS”
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Rastrear o surgimento da ficção científica, tal como gênero literário,
assim como criar uma definição acadêmica boa o bastante para
compreender esse gênero em toda a sua complexidade, é uma tarefa
árdua, senão impossível. Ainda assim, teorias diferem sobre como a
ficção científica surgiu e do que fala.

Mito, aqui, é compreendido da seguinte maneira:
Entre as sociedades primitivas, o mito é uma forma de o ser humano se situar no
mundo, um modo não crítico, ingênuo e fantasioso, anterior a toda a reflexão, de
estabelecer algumas verdades que só explicam parte dos fenômenos naturais ou
mesmo a construção cultural, mas que dão as diretrizes das ações humanas. (PEREIRA,

Em 2000, o pesquisador Adam Roberts publicou um estudo intitulado
“Science Fiction”, no qual afirma que as bases simbólicas com as quais a FC
lida são tão antigas quanto os primeiros textos da humanidade:
(…) a FC é um fator comum através de uma ampla variedade de histórias e culturas
diferentes que fala sobre algo mais durável, talvez algo fundamental na experiência
humana, um desejo de imaginar mundos que não são aquele em que nós habitamos
(ROBERTS, 2000, p. 48).1

Isso vai na contramão do que outros pesquisadores, como Brian Aldiss
e Scott McCrkaen, dizem; a FC é um modo de expressão que surgiu por
conta das ansiedades da sociedade ocidental que estava passando por um
efervescente processo de desenvolvimento tecnológico nos séculos XVIII
e XIX, e muitas vezes posicionam o livro "Frankenstein" (1818), de Mary
Shelley, como o primeiro romance de FC.
Em um estudo mais recente, publicado no Brasil em 2018 com o título
“A verdadeira história da Ficção Científica”, Roberts volta atrás em algumas
de suas conjecturas e aponta a morte de Giordano Bruno (que sugeriu
a existência de um universo infinito e repleto de outros mundos) em
1600 como o ponto determinante para o desenvolvimento de uma certa
especulação imaginativa que, séculos depois, dá origem ao que chamamos
de Ficção Científica (ROBERTS, 2018, p. 26-27).
Mais do que isso, a morte de Bruno denota um gradual rompimento com
um modo de pensamento ocidental que trouxe uma perda de poder da
Igreja e um abandono da linguagem mitológica/mística em detrimento de
um pensamento racional e científico, o que o filósofo alemão Friedrich
Nietzsche chamou de “a morte de Deus”.
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CORRÊA, 2017, p. 617)

Em “Breve história do mito”, Karen Armstrong explica que “o pensamento
mitológico caiu em desgraça: com frequência o descartamos por irracional
e indulgente” (2005, p. 8). Desse modo, “(…) os heróis da Modernidade
ocidental seriam gênios tecnológicos ou científicos (…), não os gênios
espirituais inspirados pelo mito". Com isso, a pesquisadora queria dizer que
os modos de pensar míticos intuitivos seriam negligenciados em favor de
uma racionalidade mais pragmática e lógica (ARMSTRONG, 2005, p. 103).
Em “O nascimento da tragédia” (1872), Nietzsche também faz uma
diferenciação entre os pensamentos apolíneo (do deus Apolo) e dionisíaco
(do deus grego Dionísio). As manifestações apolíneas são manifestações
de exatidão, de harmonia, de prudência, enquanto as dionisíacas são
manifestações desmedidas, amorfas, representadas no sexo e na música.
O apolíneo representa a contemplação, a harmonia, a beleza e o equilíbrio
entre as formas, por meio do uso da razão.
Denota-se uma preferência da sociedade ocidental pelo pensamento
apolíneo em detrimento do dionisíaco. A obra de Nietzsche, porém, alerta
que o apolíneo, ao guiar as atitudes humanas, não nos permite enxergar
a realidade como algo mais vasta e mais ampla. Aqui, a metáfora do
pensamento apolíneo é entendida como uma coisa negativa, pois estamos
falando de mais do que razão, e sim de uma coisa chamada racionalismo;
mais do que ciência, e sim cientificismo ou positivismo; e de algo acima da
incerteza, outro princípio com o qual o mito sempre trabalha.
A ficção científica nasce desse novo modelo de pensamento, racional e
materialista, que Roberts (2018, p. 40) diz começar na reforma protestante
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e com a morte de Giordano Bruno. Ele afirma que esse modelo cria uma
dicotomia entre FC e fantasia, hoje, tendo “a reforma protestante e uma
contínua dialética cultural entre ciência racionalista pós-copernicana
protestante por um lado e a teologia, magia e misticismo católicos
por outro”.
Justamente por se tratar de uma literatura racional e materialista, a FC
consegue, às vezes de forma mais explícita, às vezes nem tanto, criticar o
racionalismo científico. Por esse motivo, o romance “A cidade e as estrelas”
foi escolhido como objeto deste estudo.
“A cidade e as estrelas” foi escrito por Arthur C. Clarke e publicado
originalmente em 1956, como uma extensão do livro “Against the Fall
of Night” (1948), o primeiro romance de Clarke. No Brasil, o livro foi
publicado pelas editoras Abril, Nova Fronteira e Devir.
A história se passa na cidade de Diaspar, a última cidade humana. Por meio
de um avançado e complexo sistema tecnológico, Diaspar sobreviveu às
intempéries do tempo por um bilhão de anos, após o fracasso do chamado
Império Galáctico e a guerra contra uma raça alienígena conhecida apenas
como “Os Invasores”. Diaspar é descrita como uma cidade utópica, na qual
a tecnologia controla praticamente todos os elementos da vida humana,
do clima às interações sociais, que são mediadas por programas de
computador.

nascer nos últimos dez milhões de anos. Alvin é tomado pelo desejo de
descobrir o que há além da cidade, apesar de os demais habitantes de
Diaspar lhes dizerem que nada existe lá fora, que o mundo acabou e que
aquela é a última cidade restante.
Alvin é um protagonista que cumpre todos os passos da Jornada do
Herói — proposta por Joseph Campbell em seu estudo sobre o monomito,
publicado no livro “O herói de mil faces”, em 1949. O ciclo da jornada é
composto por três estágios: a separação, a iniciação e o retorno.
No livro de Clarke, Alvin abandona seu mundo comum, Diaspar, por
conta do desejo de descobrir o que há além dos muros da cidade. Do
lado de fora, descobre a existência de uma segunda cidade humana que
sobreviveu às intempéries do tempo, chamada Lys, cujos habitantes são
telepatas. Lá, ele faz amizade com um rapaz chamado Hilvar e, juntos, eles
descobrem um robô e uma antiga nave espacial, a qual usam para navegar
em direção às estrelas. Descobrem que a lenda dos invasores alienígenas
é mentira e que o Império Galáctico saiu da galáxia há muito tempo e
encontram-se com uma criatura chamada Vanamode, um ser etéreo e
de puro intelecto criado pelo Império há milhões de anos. Depois de
retornarem, suas descobertas reconectam Lys e Diaspar e abrem um novo
capítulo na história humana.
Como o mito da criança, o mito do herói simboliza, primeiramente, um arquétipo, e, mais
além, um ciclo psicológico da vida. O nascimento, a infância e o desenvolvimento da

A cidade é composta por dez milhões de habitantes, cujos corpos
sobrevivem por milhares de anos. Não há mais nascimentos em Diaspar:
quando morrem, os habitantes retornam à chamada Casa de Criação,
onde seus corpos e consciências são desarranjados e rearranjados
posteriormente (em centenas, ou talvez milhares de anos no futuro),
fazendo com que as mesmas consciências habitem corpos diferentes,
como numa espécie de reencarnação.
A história acompanha Alvin, que, ao contrário dos demais habitantes de
Diaspar, é uma consciência inteiramente nova, o primeiro ser humano a
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consciência do ego, que é a consciência da diferença entre si mesmo e o mundo externo.
A maioridade e morte do herói simbolizam o retorno do ego para o inconsciente e a
reintegração com o inconsciente para formar o “eu” (SEGAL, 1998, p. 145)

Mais do que física, a jornada do protagonista Alvin é espiritual, uma
jornada de descoberta em benefício de si mesmo e da sociedade.
“Principalmente na adolescência, o arquétipo do Herói é ativado no
inconsciente de meninos e meninas, empurrando-os para a iniciação, ritual
pelo qual todos passam ao sair da infância, que deve morrer para que nos
tornemos adultos” (GRINBERG, 1997, p. 158).
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»Admitir que a fïcção científïca lida com
questões do humano e da condição humana,
mais do que somente a relação entre a
humanidade e a tecnologia, também signifïca
admitir que “tanto a mitologia quanto a ciência
ampliam os horizontes do ser humano [...]”«
O desejo de descoberta do protagonista é essencial para o
desenvolvimento da história, mas talvez a característica mais interessante
de “A cidade e as estrelas” seja justamente a maneira como o autor
constrói uma relação estreita entre a jornada espiritual de seu personagem
e a avançadíssima tecnologia da cidade na qual ele vive.

novidade no universo da ficção científica, mas a maneira como Clarke
utiliza esses elementos em seu livro sugere uma crítica às noções do
racionalismo científico importadas pelas sociedades ocidentais do
projeto iluminista, que incluem, entre outros elementos, o rompimento
com o mito.

Alvin é um personagem com uma inquietação que não pode ser
resolvida pelos recursos que se encontram ao seu redor. A abundância
de conhecimentos e entretenimentos disponíveis em Diaspar não são
suficientes para ele, e a tecnologia não lhe oferece consolo, tampouco
consegue fornecer respostas para todos os seus questionamentos.
Sociedades utópicas e/ou tecnologicamente muito avançadas não são

Uma maneira pela qual Clarke constrói esse argumento é colocando seu
protagonista em contato com uma outra civilização. Lys, ao contrário de
Diaspar, conta com uma cultura baseada no contato com a natureza sem
mediação tecnológica. É uma cultura completamente diferente com a qual
ele se depara, e que demanda um esforço de sua parte, e por parte do
leitor, para não julgá-la como sendo inferior ou menos complexa.
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Admitir “que a ciência não pode saber tudo, admitir que a ciência não
pode ser só cálculo, mas que tem uma dimensão também de ficção, tem
uma dimensão de arte, tem uma dimensão de fábula” (FELINTO, 2013,
p. 9). Admitir que a ficção científica lida com questões do humano e da
condição humana, mais do que somente a relação entre a humanidade
e a tecnologia, também significa admitir que “tanto a mitologia quanto a
ciência ampliam os horizontes do ser humano. (…) a mitologia, da mesma
forma que a ciência e a tecnologia, nos leva a viver mais intensamente
neste mundo, e não a nos afastarmos dele” (ARMSTRONG, 2005, p. 9).
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As passagens finais do romance, como afirmam os autores da
"Enciclopédia de Ficção Científica", “unem um senso de perda e
transcendência com intensidade quase mística” (CLUTE, NICHOLS,
1993, p. 230). Em seu livro, Adam Roberts afirma que todo o trabalho de
Clarke é essencialmente materialista e que “o que parece transcendente
(por exemplo, o final de “2001: uma odisseia no espaço”) é mais tarde
racionalizado em termos materialistas, tecnológicos (nas três sequências
dessa obra)” (ROBERTS, 2018, p. 33). O mesmo não parece estar presente
em “A cidade e as estrelas”, que termina com a sensação genuína de que
o protagonista e seus conterrâneos estão em sintonia com algo mais
amplo e mais profundo do que eles mesmos, no início de mais uma grande
narrativa da humanidade.
Questionamentos acerca do papel da tecnologia na vida humana são
essenciais à Ficção Científica, e alguns autores, como o próprio Clarke,
optam por aproximar o gênero da linguagem mitológica. Tal escolha gera
o seguinte questionamento: “Será que nesse ativo retorno ao mito não
reside o receio de o ser humano se afastar de suas origens e se perder em
toda a profusão de conhecimentos científicos e tecnológicos?” (ALVAREZ,
ATIK, 2017, p. 611). ●

1

Todas as traduções são do autor deste trabalho.
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Por uma utopia
feminina em
“O país das
mulheres”
por Pilar Bu

Em “O país das mulheres”, de Gioconda Belli (2011), acompanhamos a
história de Fáguas e da ascensão do Partido da Esquerda Erótica ao poder.
Conceitos como “felicismo” e “cidadania” transformam uma sociedade
patriarcal violenta em utopia feminina. Passado e presente nos são
apresentados para construir uma proposta de futuro ousada e urgente onde
a mulher está no centro do espaço simbólico da disputa do discurso.
PALAVRAS-CHAVE: GIOCONDA BELLI • AUTORIA FEMININA • ESTUDOS DE GÊNERO • UTOPIA
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Gioconda Belli é poeta, escritora, ativista política e feminista nicaraguense
nascida em Manágua (1948). Está alinhada à “Generación de los 70”, o
pós-boom latino-americano, em que autoras procuraram recontar a história
de seus países sob a ótica da perspectiva feminista. Essa geração esteve
preocupada em aproximar-se dos “setores marginalizados da sociedade”
e em problematizar a “situação sociopolítica da mulher e sua submissão à
sociedade androcêntrica” (SANTOS, 2014, p. 3).
Em “O país das mulheres”, Gioconda Belli faz esse movimento de
reconstrução da história da Nicarágua ao criar uma sociedade utópica
governada por mulheres que chegam ao poder a partir de um evento
climático que transforma a vida da população. Muito mais do que um “não
lugar”, Fáguas é um lugar outro de possibilidades, que materializa não
apenas uma outra Nicarágua, mas desconstrói quase todas as nações que
conhecemos. Ele flerta com um futuro possível por meio da ficção e se
abre como espaço simbólico de disputa de discurso.

um fenômeno que, literalmente, lavou o caminho para passar o sonho à
realidade” (BELLI, 2011, p, 27; grifos da autora).
A natureza, que aqui representa a mãe e o feminino, confronta a sociedade
patriarcal quando os gases liberados pelo Mitre baixam os níveis de
testosterona e, com a libido masculina em queda, a virilidade dos homens
ficou abalada. O PEE, composto por mulheres, se aproveitou do que Belli
chama de “suavização dos homens” e “tolices do governo” (2011, p. 31)
para eleger Viviana Sansón presidenta. Os anseios e desejos das Eróticas
de construir um novo país com igualdade, valorização do trabalho, poder
feminino e diminuição das múltiplas violências se tornou possível.

Fáguas é um país cujas regras rígidas e os níveis alarmantes de crimes de
ódio e violência de gênero faz com que as estruturas patriarcais releguem
às mulheres ao espaço doméstico, longe do poder e das decisões da vida
pública. Na obra, somos apresentados ao Partido da Esquerda Erótica
– PEE, que ganhara as últimas eleições com a ajuda do vulcão Mitre, e
acompanhamos sua ascensão ao poder e seus primeiros anos de mandato.
As eróticas instauram um governo que desconstrói as relações de poder,
patriarcais e excludentes.

Belli vincula, inicialmente, os hormônios masculinos à predileção pelo
conflito e pela dominação: “Novos laboratórios e complexos testes
laboratoriais indicaram que os gases do vulcão eram responsáveis pelo
feito que inesperadamente abençoava Fáguas com uma mansidão
masculina nunca vista” (BELLI, 2011, p. 33). Na narrativa, fica clara a
necessidade de problematizar as representações masculinas, como se
verifica: “do juiz interiorizado, do homemzinho diminuto que, com o
indicador sempre em riste e rosto de padre ou cura ou tio ou irmão, estava
plantado como um busto augusto e austero no meio dos parques sombrios
da mente feminina” (BELLI, 12011, p. 156). Estamos falando da virilidade
e da masculinidade tóxica, que afeta homens e prejudica a sociedade
como um todo, visto que a inferiorização de crianças, mulheres e minorias
impede a caminhada para uma sociedade justa.

O vulcão é personagem principal na ascensão das eróticas. Da ordem
do fantástico, simboliza a resposta da natureza às atrocidades humanas:
“encheu-se de veias avermelhadas que o sulcavam do cume ao sopé e
soprou da boca da cratera em intervalos, primeiro como se estivesse
aprendendo a respirar, em seguida, como um dragão medieval furioso”
(BELLI, 2011, p. 30). Sua lava é também símbolo de renovação, visto
que possibilitou às mulheres passarem a limpo a história: “elas haviam
anunciado que a missão do PEE era lavar, remover as manchas e lustrar o
país. Jamais imaginaram que a mãe natureza fazia o grande serviço de criar

As tensões no livro se intensificam na medida em que os níveis de
testosterona se elevam. A oposição à presidenta se reúne em um
complô liderado por Emiliano Monteiro, presidente do partido opositor,
caracterizando a insatisfação daqueles que perderam privilégios. No
segundo ano de mandato, Viviana sofre um atentado e leva dois tiros,
um deles na cabeça. É no galpão de lembranças (o coma) que o leitor a
encontra. Um espaço simbólico e onírico de reelaboração da memória, em
que ela precisa lembrar do que viveu para compor sua história, atravessada
pelas demandas do país e a ascensão do PEE.
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A narrativa mistura o passado rememorado no galpão, o presente vivido
pelas integrantes do PEE e seus opositores e os materiais históricos
compostos por entrevistas, editoriais e propostas de governo para compor
a trajetória de Fáguas e da transformação social que ali se deu. Nessa
utopia de mulheres, a coletividade feminina é essencial para a composição
do futuro e a autora usa o passado para construir sua história. É como se
a obra unisse duas pontas da vida — individual que transborda no coletivo
— para recuperar o irrecuperável
e reescrever seu próprio país, sua
própria existência.

»Fáguas é um

lugar outro de

O PEE existiu e Belli fez parte dele:
“nos anos 80 na Nicarágua, durante
a Revolução Sandinista, realmente
existiu um grupo de mulheres, de
amigas que se organizou no que
chamamos PEE” (BELLI, 2011, p.
7). Sabemos, por sua biografia,
que ela foi uma militante política
opositora à ditadura de Somoza
e integrou a Frente Sandinista
de Liberação Nacional – FSLN. A
vida se mistura à ficção para dar
conta da problematização das
violências que acometem mulheres.
A literatura é a ferramenta que cliva
a experiência e torna possível o
compartilhamento dela.

possibilidades,
que materializa não
apenas uma outra
Nicarágua, mas
desconstrói quase
todas as nações que
conhecemos.«

Para Betthania Gerra de Lemos, a obra de Belli destaca o corpo das
mulheres como a construção de “um registro liberador da sexualidade
feminina. A mulher que se vale de seu corpo para efetuar transformações
tanto no âmbito individual quanto no coletivo” (2011, p. 3). Uma potência
que não se converte apenas em desejo sexual, mas em vontade de
mudança. Por isso a escolha da sigla do partido, PEE, não é em vão;
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ela simboliza a parte do corpo dessas mulheres que as conduz no caminho
da construção de uma nova sociedade. É o corpo que marca as marchas
e os percursos na cidade, inscreve histórias. Quando o partido precisa
mostrar seu poder, convoca seus eleitores a pintar as unhas dos pés
de vermelho, como símbolo não apenas de empoderamento, mas de
subversão às normas vigentes. Convoca a população a se colocar de pé,
para que, “um pé na frente do outro” (BELLI, 2011, p. 220), seja feita a
construção de um futuro livre de opressão.
A história das mulheres em nossa sociedade é marcada por interditos
e espaços nebulosos, onde a subalternização de seus corpos e vozes
atende às estruturas dominantes. As esferas pública e privada, em geral,
“são pensadas como equivalentes dos sexos”, com a divisão sexual do
trabalho, das tarefas e dos espaços reforçada para que o homem circule
tranquilamente pela política/sociedade e a mulher fique relegada ao
ambiente privado/doméstico (PERROT, 2005, p. 459). Quando as mulheres
ousam borrar essas fronteiras são ridicularizadas e/ou diminuídas em seus
trabalhos e individualidades.
Ao tomar a decisão de retirar temporariamente os homens da vida pública
e dos cargos do governo, para substituí-los por mulheres que abdicaram
de suas profissões para cuidar da família, o PEE problematiza a divisão
sexual do trabalho e os papéis impostos socialmente. Assim, “conceitos
de poder, hierarquia, opressão, submissão e os próprios termos feminino
e masculino considerados indiscutíveis e estereotipados pelo discurso
androcêntrico” (SANTOS, 2014, p. 8) são (re)construídos por práticas de
igualdade e alteridade.
A ideia de cuidadania trazida pela obra torna possível uma educação
libertária. Existem funções pedagógicas em enviar os homens para
a casa: evidenciar a importância do trabalho doméstico e valorizar o
compartilhamento das responsabilidades. Ao final da obra, “nenhum
homem considera mais depreciativo passar, lavar, cozinhar ou cuidar dos
filhos” (BELLI, 2011, p. 220). Para se conquistar isso, era preciso entender
“que cuidar da vida, da casa, das emoções, deste planeta miserável que
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estamos destruindo é o que todos temos de fazer: trata-se de socializar a
prática do cuidado” (BELLI, 2011, p. 83). O que se verifica em Fáguas é não
apenas a redução da violência de gênero, mas a possibilidade de criação
de novos conceitos e relações sociais. A educação libertária transformou
também o léxico, que não mais tolerava discursos de ódio e práticas
abusivas. A língua teve sua função de poder deslocada: de legitimadora
de atos violentos à ferramenta para a emancipação popular, igualdade de
gênero e desconstrução dos padrões vigentes.
A escolarização do corpo feminino, que dita normas de conduta opressoras
que visam à domesticação e obediência de mulheres mesmo em face
das maiores atrocidades, e valida comportamentos masculinos tóxicos e
violentos (LOURO, 2010), é amplamente criticada pela autora:
(…) filhas de Eva: pecadoras; filhas da puta: putas; filhas da Barbie: idiotas; filhas
da Virgem Maria: moças decentes; filhas de mães melhores que elas, que não se
consideravam o umbigo do mundo: mulheres caladas e comportadas… A fila de
modelos femininos santificados ou desprezados era constituída por retratos planos, de
apenas uma dimensão. (BELLI, 2011, p. 156)

A obra propõe a deseducação desses corpos segundo preceitos de
emancipação que abalam estruturas patriarcais, com proposições que
borram os papéis sociais e colocam as mulheres no lugar em que elas
quiserem. Um mosaico de potencialidades e polifonia possibilita múltiplas
visões de feminino e feminismo. As eróticas não apenas praticam
a ação e reivindicam mudanças, elas encorajam outras mulheres a
fazerem o mesmo.

transformando a vagina em símbolo de mudança: “O sexo feminino
apareceu desenhado nas paredes, assim como todas as flores com
conotações sexuais: antúrios, orquídeas” (BELLI, 2011, p. 95). O prazer, o
erotismo e o desejo pautam a construção de uma sociedade que não se
baseia na opressão.
Não se trata de um matriarcado, mas de uma sociedade de iguais (BELLI,
2011, p. 157). Para atingirem seus objetivos, as eróticas optaram pela
valorização de tudo aquilo que era tido como feminino, mas a sociedade
considerava abjeto. A maternidade é desconstruída ao longo do livro e seu
conceito é deslocado do caráter compulsório, de culpa e punição para as
mulheres, para ser compartilhada por todos os cidadãos na construção
de uma comunidade. A institucionalização das “mães voluntárias”, aqueles
e aquelas que cuidam dos filhos das comunidades para que seus pais
trabalhem, era papel desempenhado por quem quer que se “encarregasse
disso, porque diziam que a maternidade era questão de vocação e não
de sexo e que bem podia haver homens que quisessem ser mães” (BELLI,
2011, p. 208). Os ambientes de trabalho não estariam segregados da
família, mas seriam organizados em torno dela (BELLI, 2011, p. 85). O
cuidado com os filhos é de responsabilidade de todos e as demandas
provenientes daí deveriam ser debatidas na esfera pública, e não apenas
na privada. A cuidadania construiria novos cidadãos num ambiente já
desvinculado do patriarcado, em que poderiam ser livres para para exercer
o que bem quisessem.

Outra crítica contundente se dá na própria representação do corpo da
mulher. Se a história nos ensinou que estamos em uma região inóspita, de
silêncios e tabus institucionalizados, onde o mito da vagina dentada que
devora o espectador masculino tornou o corpo e o prazer das mulheres
perigos que deveriam ser domados (SHOWALTER, 1993, p. 194), outra
leitura é proposta. Quando o PEE conclama as mulheres a abençoarem
seu sexo, não apenas rechaça os tabus, mas retira o véu da interdição,

Lemos (2011) destaca que a obra poética de Gioconda Belli é
profundamente marcada por metáforas que ressignificam o corpo feminino
como habitante e habitado por sabedorias outras que ora transformam
mulheres aproximando-as da natureza, ora convertem objetos e elementos
em receptáculos de memória. No livro não é diferente, seja pelo vulcão
que se revela uma força da mãe natureza que possibilita a ascensão do
feminino, sejam os objetos encontrados por Viviana no galpão que são
recursos narrativos para que o leitor conheça a história das mulheres
de Fáguas, seja o próprio corpo de Viviana, veículo de mudança coletiva
da alteridade — a mulher ocupa os espaços. Seguindo nesse sentido do
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feminino que habita metáforas e imaginários, a pátria é concebida como o
símbolo da grande mãe que embala o sono dos cidadãos, afaga e acalma,
inclui e troca experiências, procura ouvir a todos. Em uma clara crítica
ao capitalismo, que massacra o humano, o felicismo mediria a “felicidade
per capita e não o crescimento do produto interno bruto como eixo do
desenvolvimento. Medir a prosperidade não em dinheiro, mas em quanto
mais tempo, mais tranquilas,
seguras e felizes vivem as pessoas”
(BELLI, 2011, p. 85). É preciso
valorizar pessoas e não o capital.

»Quando o PEE

conclama as mulheres

história. Acalenta porque, ainda que Fáguas tenha sido ajudada pelo Mitre,
o que se dá na narrativa é um bom laboratório ficcional que vislumbra uma
sociedade mais justa e menos opressora para o futuro. ●
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Se por um lado a potencialização
das forças das mulheres pode nos
revelar um roteiro aparentemente
cisnormativo de feminilidade, é
importante pensarmos nas ações
do PEE e na própria construção
de “O país das mulheres” como
elementos de formação de uma
nova sociedade, que abrem portas
para que outras discursões possam
posteriormente ser postuladas.
Muito longe de querermos esgotar
as chaves interpretativas dos
estudos de gênero no romance, fica
um convite para que novos diálogos
e sabedorias que desconstroem
os conceitos do próprio gênero
possam ser exploradas em
futuros artigos.

a abençoarem seu
sexo, não apenas
rechaça os tabus,
mas retira o véu
da interdição,
transformando
a vagina em símbolo
de mudança.«

Ainda que se estabeleçam tensões e exageros, a utopia de mulheres
escrita por Gioconda Belli é ferramenta literária que nos alerta e acalenta.
Alerta porque é sabido que o problema da violência de gênero precisa ser
combatido de maneira enérgica e não obliterado, varrido para debaixo da
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A construção do
fantástico em
“The Strange Library”,
de Haruki Murakami
por Eduarda Kali de los Santos

Em “The Strange Library”, Haruki Murakami conta a história de um menino
que vai até a biblioteca local e acaba preso entre o real e o imaginário, em
uma narrativa sem respostas. Este ensaio se propõe a analisar, utilizando-se
da teoria narratológica de Mieke Bal, a maneira como Murakami constrói
o fantástico tal como descrito por Tzvetan Todorov. Exploraremos também
como as escolhas de publicação da edição inglesa, publicada pela Harvill
Secker, têm um papel importante no efeito final da obra.
PALAVRAS-CHAVE: MURAKAMI • FANTÁSTICO • NARRATOLOGIA • MIEKE BAL • TZVETAN TODOROV
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Em sua obra “The Strange Library”, Haruki Murakami conta a história de um
menino que vai até a biblioteca local depois da aula para pesquisar sobre a
coleta de impostos no Império Otomano. Lá, ele acaba trancafiado em uma
cela com a promessa de que será solto caso termine de ler os três pesados
volumes a respeito do assunto que procurava. Ele logo descobre, porém, que
o velho que o está mantendo cativo planeja comer seu cérebro. Em meio a
sonhos onde ele é um coletor de impostos, refeições deliciosas preparadas
por um homem vestido de ovelha e visitas de uma linda menina sem voz, ele
elabora um plano de fuga e o coloca em prática, e chegamos ao fim da obra
sem saber exatamente se o que ele viveu foi sonho ou realidade.
Este ensaio se propõe a analisar, com base na teoria narratológica de
Mieke Bal, a maneira como Murakami constrói o efeito de fantástico nos
termos descritos por Tzvetan Todorov e por David Roas. Exploraremos,
então, como o texto escolhido para transmitir a fábula na edição inglesa,
publicada pela Harvill Secker, tem um papel importante no efeito final da
obra, assim como os elementos que compõem o que Bal chama de história.

É interessante notar que a criação de situações nas quais o leitor
acompanha os personagens vivenciando dúvidas acerca da realidade
em que está inserido pode ser tida como uma recorrência de Murakami.
Conforme aponta Nihei (2013), o autor “diz que, através do ato de ‘engolir’,
conseguimos desfamiliarizar a realidade, o que nos permite percebê-la de
maneira diferente. (…) meramente rejeitar uma situação não produz nada,
nem resolve nenhum problema.”
A construção do efeito de fantástico, em “The Strange Library”, combina
as ideias de Todorov e de Roas: traz a hesitação, mas também se vale da
desestabilização de um mundo parecido com o do leitor para trazer a
estranheza. Para analisar esta construção, recorremos a Bal (1997), que
identifica três camadas na narrativa: o texto, a história e a fábula. Ela
explica que
(…) um texto narrativo é um texto no qual um agente ou sujeito transmite a um
destinatário (…) uma história através de um meio específico (…). A história é o
conteúdo desse texto, e produz uma certa manifestação, inflexão e “colorido” de uma

Todorov (2008) estabelece que o fantástico é, por si, um gênero literário,
definido por estar entre o estranho e o maravilhoso. Ele define: “(…)
realidade ou sonho? verdade ou ilusão? (…) Assim que se escolhe uma das
duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para entrar em um gênero
vizinho: o estranho ou o maravilhoso.” (TODOROV, 2008, p. 15)
No conto de Murakami, o próprio protagonista se indaga: “Quanto do que
eu me lembro realmente aconteceu? Pra ser sincero, não tenho certeza.”
(p. 72). O fantástico todoroviano está declarado na obra, não havendo
dúvidas de que se está no campo da incerteza. Segundo Alberti e Furuzato
(2017, p. 155), porém, “a inquietação, a estranheza que a obra fantástica
oferece ao leitor [é] sua característica mais marcante”. Assim, apenas a
fala explícita que traz hesitação do personagem em relação ao que vive
pode não ser o suficiente para que se tenha o efeito de fantástico. Para
complementar, Roas (2013, p. 31) postula que, para que tenhamos o
fantástico, é necessária a criação de um espaço familiar ao leitor, que, ao
se tornar instável, transtornará também a estabilidade que cerca o leitor.
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fábula; a fábula é apresentada de uma certa maneira. A fábula é uma série de eventos
relacionados lógica e cronologicamente que são causados ou experienciados por
atuantes. (BAL, 1997, p. 5).1

Portanto, a fábula possui aspectos que podem ser compartilhados por
várias narrativas únicas, sendo possível pensar nela como o enredo, a
sequência de eventos que compõem a narrativa; a fábula precisa do texto
como veículo para ser transmitida. O texto é o meio pelo qual a narrativa
é desenvolvida e não é necessariamente texto escrito, o que faz com que
o termo abranja a fala e imagens, por exemplo. Portanto, o meio escolhido
para contar a história determina quais artifícios podem ser utilizados pelo
narrador ao fazer seu relato.
No caso da edição inglesa de “The Strange Library”, todas as páginas são
ilustradas com imagens cedidas pela Biblioteca Nacional de Londres.
Estas imagens compõem uma estética visual que remete a livros antigos e
enciclopédias, não havendo fotos ou elementos visuais contemporâneos.
75

Além disso, a capa apresenta um bolso próprio para guardar uma ficha
com a marcação das datas de retirada do livro, remetendo a exemplares
emprestados de uma biblioteca. Assim, a atmosfera de biblioteca antiga
que envolve o leitor começa a ser transmitida no momento em que o livro
é manuseado, o que reforça a ideia de inicial familiaridade com o mundo
apresentado no livro.

uma harmonização do nível simbólico das cores com as palavras utilizadas
no trecho. Um bom exemplo é o momento no qual o protagonista e o
Homem-Ovelha estão fugindo no escuro:
A escada era fria e escorregadia, as bordas da frente dos degraus arredondadas pelo
uso. A cada tanto tempo, eu pisava em algo que parecia ser um inseto. Quando você
está subindo descalço no breu, não é um sentimento bom. Às vezes a coisa era mole e
viscosa, às vezes crocante. (p. 51)

No spread que descreve a passagem deles pela escada, o fundo é cinza
escuro e há, em preto, um desenho que se parece com um labirinto, que
é o próximo lugar pelo qual passarão. Além disso, alguns insetos coloridos
estão espalhados pela página, sem padrão. Assim, temos uma conversa
entre a fábula e o texto: o que as palavras descrevem é reforçado pelo
visual, inclusive a inconsistência da localização dos insetos.

Figura 1 - Capa de Strange Library. Fonte: Murakami (2014)

As ilustrações escolhidas para o interior do livro também ajudam a compor,
neste sentido, a parte do estranhamento. Lupton e Phillips (2008, p.
70) postulam que “a cor pode exprimir uma atmosfera, descrever uma
realidade (…). Palavras como ‘sombrio’; ‘pardo’ e ‘brilhante’ trazem à
mente um clima de cores e uma paleta de relações”. Vemos, portanto,
que esta relação é mútua: cores remetem a ideias, assim como ideias
remetem a cores. Em diversos momentos do texto, é possível perceber
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Figura 2 - Páginas do momento da fuga pela escadaria escura. Fonte: Murakami (2014)
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Outro trecho que é beneficiado pela relação palavra-imagem é quando
o passarinho do protagonista cresce, ficando gigantesco e criando a
oportunidade para que o menino consiga fugir da biblioteca.
Foi então que percebi que o passarinho entre os dentes do cachorro estava crescendo.
Quando estava do tamanho de uma galinha, abriu à força a boca do cachorro, como
um macaco de carro. (…) Mas o corpo do pássaro continuou a inchar até ficar do
tamanho de um touro, pressionando o velho com força contra a parede. A sala se
encheu com o som de asas poderosas. (p. 61)

Neste spread, a primeira página está inteira ocupada pela imagem de um
passarinho, com seu bico adentrando a página seguinte, onde está o texto.
Nas próximas duas páginas, porém, não há nada escrito: o spread é inteiro
ocupado por uma ilustração escura de penas e asas, tal qual a saleta onde
o protagonista se encontra é ocupada pelo passarinho agigantado.

Figura 4 - Spread do momento em que o passarinho salva o protagonista.
Fonte: Murakami (2014)

Estas composições de texto e imagem, presentes em todas as páginas do
livro, guiam o leitor, emoldurando as palavras e utilizando o que seriam
espaços em branco para tornar a leitura mais imersiva. Elas também, como
vimos, ajudam a criar o senso de desequilíbrio do já conhecido, já que
trazem uma estética familiar de ilustração de livros antigos, utilizando-a
para gerar sensações de desconforto no leitor.

Figura 3 - Spread do momento em que o passarinho salva o protagonista.
Fonte: Murakami (2014)
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O uso do texto — meio — para transmitir a fábula é chamado por Bal
de “história”. Nela, os elementos da fábula ganham maior profundidade
através de caracterizações. Aqui, nos preocuparemos com a focalização,
que pode ser resumida como a relação entre o que existe e o que é visto.
A lente através da qual enxergamos a narrativa é a do protagonista, que
79

»[…] a atmosfera de biblioteca antiga
que envolve o leitor começa a ser
transmitida no momento em que o livro
é manuseado […]«
reage com bastante naturalidade às situações que vivencia, expressando
estranhamento em poucos momentos e em relação a coisas específicas,
como a maneira que o velho fala.
Pela focalização também passa a construção das personagens. Os
fatores mais importantes para analisarmos personagens, segundo Bal,
são a maneira como a caracterização acontece e a previsibilidade que
ela gera em torno de suas ações. Para contemplarmos a construção das
personagens, devemos levar em conta se ela é direta, ou seja, se acontece
por meio de adjetivações do narrador ou de outras personagens, ou
indireta, por meio de ações e falas da própria personagem que está sendo
caracterizada.
“The Strange Library” usa diferentes artifícios para compor suas
personagens. O narrador muitas vezes demonstra estar desconfortável
com as situações pelas quais passa, porém tem grande dificuldade em
desafiar a autoridade do velho bibliotecário. Ele diz diversas vezes que
age desta maneira por seguir fielmente os ensinamentos de sua mãe, e
a própria ideia de ir buscar livros sobre um tema tão específico deriva
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disso: sua mãe lhe ensinou que, sempre que tivesse uma dúvida, fosse
até a biblioteca para encontrar a resposta. Assim, temos uma construção
indireta e um personagem complexo, que age contra seus instintos por
causa de sua socialização.
Já o velho bibliotecário é descrito fisicamente, e seu aspecto já nos
diz bastante sobre ele: “Pequenas manchinhas pretas pontuavam seu
rosto como um enxame de moscas” (p. 6). Ao evocar insetos tidos
como nojentos no rosto da personagem, Murakami já estabelece que
tal personagem muito possivelmente será desagradável. Apesar de ser
bastante previsível, o velho não perde seu impacto. Ele não está na história
para ser qualquer coisa além de um vilão, e sua aparência e atitudes
reforçam o tom levemente infantilizado que o narrador dá à obra.
Temos também o homem-ovelha, que veste um animal associado com
obediência e sacrifício (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012), e declara ter
muito medo do velho. Ele cozinha bem e é gentil com o protagonista,
e acaba sendo um personagem também previsível, na medida em que
precisa de alguém para guiá-lo em suas ações, tal qual o animal que veste.
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A quarta personagem da narrativa é a menina. Ela é descrita como
muito bonita e, segundo o protagonista, fala com as mãos. Isto pode ser
interpretado como o uso de língua de sinais; porém, ao fim do livro, o
passarinho do protagonista fala com a voz da menina. Ficamos, então,
sem saber como o protagonista conhece o som da voz dela. Em outra
cena, anterior a esta, ela aparece translúcida e atravessa a porta da cela
do protagonista, e em outra, ainda, aparece como esposa do coletor de
impostos sobre o qual o protagonista está lendo, aumentando a confusão
sobre sua verdadeira natureza.
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Eduarda Kali de los Santos
1

Tradução livre de: “A narrative text is a text in which an agent or subject conveys to an addressee

(‘tells’ the reader) a story in a particular medium, such as language, imagery, sound, buildings, or a
combination thereof. A story is the content of that text, and produces a particular manifestation,
inflection, and ‘colouring’ of a fabula; the fabula is presented in a certain manner. A fabula is a series
of logically and chronologically related events that are caused or experienced by actors.” (Grifos
da autora).
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Games. Atualmente, cursa Escrita Criativa e escreve fantasia, terror e scifi, já tendo sido publicada em antologia. Twitter: @kalidelossantos. E-mail:
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Resenhas
“Dicionário Kazar: romance enciclopédico
em 100 mil palavras”, de Milorad Pávitch:
só para corajosos: o labirinto
dos caçadores de sonhos
por Madza Ednir

Cada leitor criará seu próprio livro, (…) recebendo deste dicionário, como num espelho,
tanto quanto nele investir, pois (…) não se pode receber da verdade mais
do que nela se investiu. (p. 21)

Fui iniciada ao “Dicionário Kazar” por um poderoso bruxo disfarçado em
assessor de Finanças da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
onde eu também trabalhava, na assessoria de Comunicação. Corria o
ano de 1990; o Muro de Berlim havia sido derrubado em 1989; por aqui
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vivíamos o renascer da democracia depois de quase três décadas de
ditadura; dois nordestinos eram respectivamente prefeita e secretário
de educação da cidade — Luiza Erundina e Paulo Freire — e Paul Singer
era secretário de Planejamento (sim, isso aconteceu de verdade,
meninos!).
Certo dia, depois do almoço, Tonico — era assim que chamávamos aquele
que os fãs de literatura fantástika conhecem como Antônio Luiz M. C.
da Costa — apareceu com um livro de título enigmático, publicado na
Europa em 1984, e recém-traduzido no Brasil pela editora Marco Zero.
Dicionário… Kazar?! … Que diabos seria isso? Se estava nas mãos do
Tonico, só podia ser bom. Afinal, o cara já me havia apresentado os
formidáveis “O incrível congresso de futorologia”, de Stanislav Lem, e “O
homem do castelo alto”, de Philip K. Dick. Fiquei curiosa. Fiz perguntas.
Meu colega não se fez de rogado. Explicou-me, com seu jeito lacônico de
filósofo-engenheiro: os Kazares eram um povo que realmente habitara,
entre os séculos VII e X, uma vasta região nas cercanias dos Mares Negro
e Cáspio, e desaparecera quase sem deixar rastro, logo depois de se
converter em massa a uma das três grandes religiões monoteístas, não se
sabe qual delas. Sim, Tonico conhecia e repartia preciosidades como esta,
justificando o fato de eu o haver apelidado em segredo de Enciclopédia
Humana (o Google ainda não havia sido inventado).

no ano seguinte pela Inquisição,
restando apenas um exemplar,
envenenado, que matava o leitor na
nona página…”

T Í T U LO

Dicionário Kazar:
romance enciclopédico
em 100 mil palavras

Eu iria aprender, depois, que o
Dicionário Kazar é um objeto
A U TO R
mágico, capaz de promover
Milorad Pávitch
terremotos e revoluções mentais,
TRADUÇÃO
porque Pávitch o arquitetou
Herbert Daniel
visando assegurar que “o leitor,
não o escritor, estivesse no
centro do livro” (palavras dele).
Editora Marco Zero.
Concordo com D. J. R. Bruckner, o
1989, 298 páginas
jornalista do New York Times que,
em 1988 comparou o Dicionário
Kazar a uma grande cidade, com
múltiplas entradas, pela qual você pode deambular sem destino certo,
ou escolhendo determinados itinerários, e que pode ser (re)visitada/
(re)conhecida nos mais diferentes tempos e sob mais diversos pontos de
vista, num processo em que começos viram meios, e fins se transformam
em começos.

O empurrãozinho que faltava para eu abrir os portais do Dicionário Kazar
foi a informação de que Milorad Pávitch, um professor de Literatura
Comparada na Universidade de Belgrado, nascido em 1929, construíra
ficções poderosas envolvendo uma seita de Caçadores de Sonhos, a partir
de um provável acontecimento histórico — a polêmica entre três sábios,
um do Cristianismo, um do Islamismo e um do Judaísmo, convocados à
Corte pelo Rei dos Kazares para aconselhá-lo a respeito de qual religião
escolher. “Pávitch embaralha propositadamente os campos do real e do
imaginário”, me contou o Tonico. “Por exemplo, inventando que o seu
livro é a reconstrução de uma suposta primeira edição do Dicionário
Kazar, publicada na Polônia em 1691 por um tal Daubmannus, e destruída

Para conseguir esse efeito, Pávitch criou uma estrutura que estimula a não
linearidade. Os verbetes relativos aos personagens principais da narrativa
se repetem em três livros (capítulos) que representam três perspectivas
diferentes sobre os Kazares: no Livro Vermelho está a cristã; no Livro Verde,
a islâmica; e, no Livro Amarelo, a judaica. Entre estes personagens estão, no
século VII ou IX, a sábia Princesa Ateh, patrona dos Caçadores de Sonhos e
esposa do Rei dos Kazares, chamado Kaghan (sim, eu sei que soa um tanto
ridículo na nossa língua, como Chicago…); o próprio Khagan; os sábios das
três religiões por ele convocados à sua corte — Cirilo, Isaac Çangari, Ibn
Kora —; os pesquisadores da questão Kazar no século XVII: o judeu Samuel
Cohen, o cristão Avram Brankovitch — que se sonham mutuamente — e o
músico islâmico Yussuf Maçudi, servidor de Brankovitch (na realidade um
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»Aos 69 anos, descobri que não quero mais sair
desse labirinto, pois ele se transforma (e me
transforma) à medida que vagueio ao acaso por
seus 45 verbetes«
caçador de sonhos, cujo objetivo é “compreender que cada despertar é
somente uma etapa no curso das liberações do sonho, e seu dia é apenas a
noite de um outro”); os três demônios, vindos dos Infernos do Cristianismo,
do Islamismo e do Judaísmo — um deles uma mulher, Efrosínia —, que
interagem com os personagens anteriores, nos três séculos abrangidos pelo
Dicionário; os pesquisadores da questão Kazar no século XX — doutores
Isailo Suk, cristão que estuda os árabes; Abu Kabir Muaviya, árabe que
estuda os judeus; e Dorotheia Schultz, judia que estuda o cristianismo.

morreu. Renasci convertida em uma leitora capaz de usar imaginação
e criatividade semelhantes às do escritor, para capturar sonhos e
significados estranhos, belos, selvagens, que ele escondeu em um labirinto
infinito de 298 páginas — e criar, com a miríade de peças deste quebracabeças, um “todo”, que será o “meu” livro. Sim, pois ao contrário de um
quebra-cabeças tradicional, em que jogadores diferentes chegam à mesma
figura, haverá tantas “visões de conjunto” do Dicionário Kazar quanto
forem os seus leitores-recriadores.

Na Introdução, Pávitch deixa claro que o Dicionário pode ser lido em
qualquer sequência — inclusive do pior jeito, de ponta a ponta, à moda
tradicional —; os itinerários ficam por conta do leitor ou leitora. Por falar
nisso, a polaridade dos gêneros percorre toda a obra — tanto que Pávitch
criou uma edição “masculina” e outra “feminina”, cuja diferença está
apenas em um parágrafo em certo ponto do livro — um pequeno detalhe —
que pode alterar o sentido de todo o conjunto.

Em 2018, aos 69 anos, descobri que não quero mais sair desse labirinto,
pois ele se transforma (e me transforma) à medida que vagueio ao acaso por
seus 45 verbetes, abrindo trilhas e estradas por entre 100 mil palavras, para
ligar personagens (sonhos dentro de sonhos) e tempos. Busco o significado
secreto dos sonhos que consigo capturar no livro — ele só vai se revelar
plenamente quando todas as conexões forem feitas — e estas são infinitas.

Entrei no Dicionário Kazar no outono de 1990, aos 40 anos. Ao chegar
em determinado ponto da jornada (muito além da nona página…), a leitora
passiva que eu era, dependente de um escritor que me levasse pela mão,
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Um aspecto que sempre me enche de assombro é a capacidade dos
escritores de ficção fantástika de apreender o que virá. Pávitch escreveu
o Dicionário Kazar nos anos 1980 — quando a Internet e os games ainda
estavam em fase de gestação —, e aponta para as novas linguagens,
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não sequenciais, interativas, que iriam florescer a partir dos anos 1990.
Em 1984, ano do lançamento do Dicionário, a Iugoslávia ainda era uma
federação onde islâmicos, cristãos e judeus conviviam em relativa paz, na
Sérvia, Croácia, Bósnia… — mas suas antenas já haviam captado as tensões
subjacentes. Em 1991, um ano depois de eu ser apresentada a este livro,
iniciou-se uma guerra civil que só terminaria depois que mais de 100 mil
compatriotas do autor fossem exterminados. As motivações políticoeconômicas desta violência foram encobertas por justificativas religiosas.
A demonização do inimigo, resultando em ódio que não poupou nem
mesmo vizinhos e parentes, foi fomentada por lideranças políticas aliadas
a altos representantes do Cristianismo e do Islamismo.

Rindo de desespero:
“A guerra das salamandras”
por Deborah Happ
— Você viu ostras?
— Sim, sahib (…) e vi demônios.
– Quantos?
– Milhares e milhares. São do tamanho de uma criança de 10 anos, senhor, e quase
negros. Nadam na água e andam levantados no leito do mar. Com as duas patas,

Ler o “Dicionário Kazar” hoje é um antídoto contra a intolerância que
cresce no Brasil e no mundo. E um convite para que, ao buscar novos
sentidos por meio de conexões entre diferentes, possamos capturar
sonhos felizes e evitar que a História se transforme, como dizia um
filósofo, em “pesadelo do qual desejamos em vão despertar”. ●
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como o senhor ou eu, senhor, mas ao mesmo tempo vão contorcendo os corpos,
assim, assim, sempre assim, assim... Sim, senhor, eles também têm mãos de crianças.
Não, sahib, não têm chifres nem são peludos. Sim, a cauda é um pouco redonda
como a dos bataques. Não, não diziam nada, senhor, mas era como se estalassem
a língua. [quarta capa]

“A guerra das salamandras” (“Válka s mloky”, em tcheco) é um excelente
retrato das tensões coloniais da virada do século XIX para o XX.
Escrito pelo tcheco Karel Čapek e publicado em 1936, o livro conta
a história de como uma espécie recém-descoberta de salamandras
gigantes foi capturada em uma ilha do Pacífico, treinada para caçar
pérolas e, aos poucos, escravizada e explorada até atingir consequências
terríveis, tanto para as salamandras quanto para os humanos.

1989. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/25449/0>.
OLSEN, Lance. Architecture of Possibility: Reading Milorad Pavic Reading. 2000. Disponível em:
<http://www.lanceolsen.com/pavic.html>.

Madza Ednir
Educadora e comunicadora.
90

O livro não é muito conhecido pelos fãs de ficção científica no Brasil
nem citado entre as principais distopias, apesar de continuar
extremamente atual, tanto pela temática quanto pela linguagem.
“A guerra das salamandras” é muito dinâmico, contado através de
pontos de vista de diversos personagens, recortes de jornais e notas
de rodapé.
Os capítulos são rápidos e a narrativa mostra grandes saltos temporais,
dando importância apenas para os acontecimentos mais importantes.
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Não há um personagem principal,
mas diversos pontos de vista e o
autor consegue focar em pessoas
diferentes. O capitão J. van Toch,
marinheiro que faz o primeiro contato
entre um ocidental e as salamandras;
Srta. Lily Valley, a jovem atriz de
cinema que populariza os animais
nos Estados Unidos; G. H. Bondy,
o empresário judeu que financia a
exploração comercial da espécie; e o
Sr. Povondra, o porteiro que permite
que o marinheiro encontre seu
patrocinador e dê início à saga dos
anfíbios ao redor do mundo.

T Í T U LO

A guerra das salamandras
A U TO R

Karel Čapek
TRADUÇÃO

Luis Carlos Cabral
Editora Record.
1936, 336 páginas

A trajetória das salamandras reflete a forma como as pessoas,
principalmente os europeus, tratam humanos de grupos étnicos diferentes,
principalmente de pele mais escura: como força de trabalho barata e, ao
mesmo tempo, como novidades exóticas. As salamandras têm aparência
quase humana, andam nas patas traseiras e têm mãozinhas como as
de crianças. Elas também aprendem a usar armas, a ler e a falar inglês
com sotaque. Seriam humanas? Não seriam? Ainda que sejam apenas
animais, o que nos dá o direito de forçá-las a trabalhar? As salamandras,
evidentemente, acabam se tornando uma ameaça. Até o final do livro,
talvez desde o início da narrativa, a gente acaba torcendo para que elas
realmente consigam se vingar dos humanos e matar todo mundo.
Apesar das temáticas duras e críticas ácidas, a obra é escrita com muito
humor. Aquele tipo de humor desconfortável que te deixa com vergonha
de estar rindo de coisas tão reais e delicadas e absurdas. É um livro
que passa muitas emoções, mas principalmente raiva e vergonha. E o
melhor jeito de lidar com esses sentimentos é rindo de tudo isso e de nós
mesmos. Neste trecho, por exemplo, vemos o discurso de G. H. Bondy
que indica a mudança do rumo dos negócios para seus acionistas. Após a
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morte “acidental” do capitão J. van Toch, descobridor e protetor das salama
ndras, o empresário decide criar um Sindicato das Salamandras e investir
na força braçal dos anfíbios:
Diante de nós não há um novo capítulo, mas sim uma nova concepção, senhores,
tarefa para uma imaginação basicamente diferente. (“Você está falando como se
tratasse de um romance!”) Sim, senhores, vocês têm razão. O negócio interessa
a mim como artista. Sem arte, senhores, nunca teria sido possível idealizar uma
coisa nova. Precisamos ser poetas se quisermos manter o mundo em movimento”
(aplausos) [p. 144]

As aspas e parênteses são todas originais. Enquanto originalmente os
personagens falavam da necessidade de criatividade e inovação, depois
de alguns anos desfrutando do fruto do trabalho forçado e incansável das
salamandras, as pessoas mudam um pouco de ideia:
Ora, com os diabos, a gente tem muita coisa a aprender com as salamandras! E não é
estranho. Elas não têm tido um grande êxito? E que outra coisa devemos tomar como
exemplo se não os êxitos? Nunca havia se produzido tanto na história da humanidade,
nunca se havia construído e ganhado como nessa grande época. Não é necessário
refletir. Com as salamandras, chegou ao mundo um gigantesco progresso e um ideal
que se chama Quantidade. “Nós, pessoas da Era das Salamandras...”, todo mundo diz
com verdadeiro orgulho. Como ela pode ser comparada à antiquada época humana,
com sua lenta, fútil e inútil pompa que era chamada de cultura, arte, ciências exatas ou
quem sabe Deus como? [p. 233]

Contemporâneo de Kafka, Karel Čapek foi um dos escritores e
dramaturgos mais famosos da sua época, amigo pessoal do presidente
tcheco Tomáš Masaryk e criador da palavra “Robot”, na peça “A fábrica de
robôs” (“Rossumovi Univerzální Roboti”, em tcheco), que estreiou em janeiro
de 1921. “Robô”, originalmente, tinha o mesmo sentido de “escravo” —
ou, bem, de salamandra. Como podemos ver, o autor era forte defensor
da democracia e “A Guerra das Salamandras”, publicado no começo da
Segunda Guerra Mundial, critica muito o nazismo e a forma como os
alemães lidavam com minorias. O governo alemão, por exemplo, sugere
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que as salamandras tatuem o local de origem no braço e que os ajudem a
destruir os judeus — ao mesmo tempo, muito eficientes.
Assim, Čapek se tornou inimigo dos nazistas e, em 1939, quando o
exército alemão invadiu Praga, uma das primeiras coisas que fizeram foi
tentar prender o autor. (In)felizmente, ele já tinha morrido de pneumonia
alguns meses antes, em 1938. Não dá para inventar esse tipo de coisa:
caberia perfeitamente em “A guerra das salamandras”. ●
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Um futuro possível e indesejado

intervenção militar ganha força,
minorias lutam por direitos. Está
tudo tão à flor da pele que é preciso
coragem para usar nossa situação
como pano de fundo de uma obra,
e “Ninguém nasce herói”, distopia
escrita por Eric Novello, é certeira
ao contar uma história que conversa
com a nossa realidade.

T Í T U LO

Ninguém nasce herói
A U TO R

Eric Novello
Editora Seguinte.
2017, 384 páginas

A trama se passa em um futuro
indefinido em que o Brasil é
governado por um ditador
fundamentalista religioso, o Escolhido. E, como já é de se esperar, as
minorias são as que mais sofrem nessa sociedade levada ao extremo do
preconceito. A história é apresentada do ponto de vista de Chuvisco, um
jovem tradutor que, assim como seus amigos, enfrenta dilemas típicos
dos jovens adultos enquanto tenta sobreviver em uma realidade que não
permite a livre expressão do pensamento.
Este é o sexto livro de Eric Novello, que também trabalha como tradutor.
O autor já publicou, entre outros, “Néon azul” (Editora Draco, 2010) e
“Exorcismos, amores e uma dose de blues” (Editora Gutenberg, 2014).

por Carol Vidal
— Eu também faço isso. Costumo culpar única e exclusivamente a religião — ele
prossegue. — Mas se for parar pra pensar, é exatamente isso que a religião tem feito
desde que o mundo é mundo. Se alguém consegue comprar uma casa, um carro de

“Ninguém nasce herói” conversa com “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury,
ao trazer à tona uma realidade em que a distribuição de livros é ato de
rebeldia. Assim como no clássico de 1953, Novello alerta ao leitor que o
conhecimento é visto como vilão em uma sociedade tirânica.

segunda mão, subir de posição na empresa, Deus, nunca a pessoa, é o responsável. Se
comete um crime, rouba, mente, faz fofoca, o culpado é o diabo. A igreja, Chuvisco,
tirou a responsabilidade das pessoas. (...) Quem não entende que é responsável pelos
próprios atos, pelos bons e pelos ruins, é capaz de tudo. (p. 299)

O Brasil vive um momento decisivo entre repetir o passado ou romper
o ciclo. Enquanto pautas conservadoras avançam e o apelo por nova
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Os personagens são o grande trunfo do livro. Novello conseguiu reunir
um grupo diverso e bem representativo, o que faz a diferença na história
que ele escolheu contar. Há gays, trans, negros, bi, todos retratados com
cuidado e sem cair em estereótipos. A dosagem entre a trama política e
os dramas pessoais foi muito bem executada, permitindo a quem lê se
engajar nas lutas travadas pelo grupo, mas sem deixar de se importar
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com eles. Toda essa diversidade de personalidades e opiniões permite ao
protagonista, em diversos momentos, questionar suas convicções, como o
apoio ou não à luta armada para derrubar o Escolhido.
Como protagonista, Chuvisco é um personagem interessante — mas não
o mais interessante do livro — e tem uma característica peculiar: ele sofre
catarses criativas, em que a mente dele cria situações muito mais difíceis
de enfrentar do que a realidade, uma forma de tornar mais suportável
viver. A ideia das catarses funciona no contexto do livro, mas o excesso de
referências a elas se tornou cansativo em determinados momentos.
O autor foi inteligente ao criar o grupo de amigos que acompanham
Chuvisco em sua jornada, uma vez que nenhum está ali à toa e todos
representam um viés diferente
da situação que enfrentam.
Mesmo narrado em primeira
pessoa, o autor soube aproveitar
cada oportunidade para dar uma
dimensão de profundidade aos
outros personagens.

»Um livro que serve

de alerta para o que o
Brasil pode vir a ser«

Amanda e Júnior se destacam,
muitas vezes ofuscando o personagem principal, de tão bem construídos.
A primeira tem uma personalidade impulsiva que movimenta a trama
e contrasta com a tendência à inércia de Chuvisco, que tem uma visão
mais sonhadora e pacífica. Já Júnior é o personagem que poderia cair no
estereótipo mais facilmente, mas brilha em cada cena que aparece. Ele é
um menino trans que, mesmo vivendo nesse momento de opressão, não
se coloca na posição de vítima e vive como um rapaz comum de sua idade.
A ambientação da história também foi muito bem construída, e é o que faz
do livro assustadoramente real. A história se passa em São Paulo, e a maior
metrópole do país se torna sufocante por meio das descrições, que deixam
clara a atmosfera de medo. Mesmo sendo uma história que se passa no
futuro, é possível perceber que o autor bebeu da fonte da nossa realidade
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enquanto nação que vê as pautas conservadoras ganharem espaço e a
perigosa mistura entre política e religião.
Os paralelos com a atualidade são vários — como, por exemplo, o Santa
Muerte, grupo de mídia independente que mostra o que as grandes
emissoras escolhem ignorar. Esse viés, inclusive, não foi tão bem
explorado, uma vez que se cria uma expectativa em relação à organização,
para, no final, pouco ser contado.
Há também a Guarda Branca, referência às organizações de supremacia
branca como a Ku Klux Klan. A entidade tem papel importante na trama
ao deixar explícito que a repressão não fica apenas no campo das ideias;
ela é real.
Como já esperado, o livro é carregado de tensão. Em diversos pontos,
Chuvisco conta como o país chegou naquela situação extrema e é
perceptível como o projeto de poder foi construído aos poucos, utilizando
as brechas de insatisfação e alimentando preconceitos. Parece familiar?
“Ninguém nasce herói” é um livro que serve de alerta para o que o Brasil
pode vir a ser. A obra nos lembra que é preciso lutar para que a distopia de
hoje não seja a realidade de amanhã. ●
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Trilogia “Em busca de um novo mundo”,
de Amy Kathleen Ryan
por Melissa Cristina Silva de Sá
— (…) As pessoas têm uma imagem romântica a respeito da Terra Velha, mas,
acredite no que estou dizendo, era um lugar horrível na época em que saímos de lá.
Quase o planeta inteiro tinha virado um deserto. Era um lugar horrível de se viver,
especialmente para as mulheres. (…) (“Brilho”, p. 105)

A premissa da série já foi bastante utilizada nas narrativas distópicas: o
planeta Terra não é mais habitável para os humanos, que, numa medida
desesperada, lançaram duas naves ao espaço com a esperança de
encontrarem um planeta habitável e dar continuidade à espécie.
Tudo é bastante regrado na Empyrean, nave na qual a protagonista
Waverly vive. E não apenas comida e trabalho. Waverly foi a segunda
criança a nascer no espaço e, por isso mesmo, residem nela grandes
expectativas em relação à procriação da espécie. Aos dezesseis anos, é
esperado que Waverly se case e tenha filhos com Kieran, seu namorado,
também um jovem da nave. Entretanto, ela começa a questionar se esse
sistema já determinado é válido, uma vez que possui outros sonhos e
planos para sua vida.
A trama inicial de “Brilho”, primeiro volume da trilogia, poderia se tornar
apenas um drama sobre casamento e expectativas num pano de fundo
distópico, mas se desenvolve nas mãos da autora para uma crítica
pungente sobre o papel da mulher, direitos reprodutivos, religião e
fanatismo. Ryan usa de recursos narrativos típicos do gênero Young Adult
— como o triângulo amoroso, as reviravoltas da trama de ação e a ênfase
no conflito interno da personagem adolescente —, mas sem abandonar a
dureza e a violência da situação que apresenta a bordo da Empyrean e sem
retratá-la com trivialidade.
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A situação da nave, já tensa
com seus jovens cuja vida é
predeterminada, piora quando, ao
entrar numa nebulosa, encontram
a nave New Horizon. Tendo partido
um ano antes da Empyrean, a New
Horizon deveria estar já muito
distante de sua sucessora. Antes
que qualquer contato amigável
possa ser estabelecido, a New
Horizon envia sua tripulação para
invadir a Empyrean e levar todas
as meninas a bordo. Waverly se
vê presa com suas colegas sob o
controle da capitã da New Horizon,
que deseja coletar os óvulos das
garotas férteis para que as mulheres
da New Horizon possam reproduzir.

T Í T U LO ( T R I LO G I A )

Em busca de um
novo mundo
A U TO R A

Amy Kathleen Ryan
TRADUÇÃO

Ana Death Duarte (v. 1) /
Sandra Martha Dolinsky
(v. 2 e 3)
Editora Geração Editorial.
Brilho, 2013, 354 páginas
Centelha, 2014, 376 páginas
Chama, 2016, 336 páginas

Ao mesmo tempo, na Empyrean,
os garotos remanescentes têm
que lutar pela sobrevivência e controle da nave semidestruída, uma vez
que os adultos ficaram presos num hangar e estão lentamente morrendo
de envenenamento por radiação. Numa referência clara a “O senhor das
moscas”, de William Golding, eles têm que se organizar e estabelecer
novos parâmetros sociais para sobreviver. Sob a liderança de Kieran
e Seth, que manifestam pontos de vista opostos, a Empyrean tenta se
manter funcionando ao mesmo tempo que segredos terríveis sobre a
liderança dessa e da outra nave são descobertos.
“Brilho” se debruça incansavelmente sobre o tema do controle do próprio
corpo, quase que como um experimento sobre como a sociedade controla
os corpos femininos. Inicialmente, Waverly se sente oprimida pela
imposição de casar e ter filhos e o discurso que ouve é o de que deveria se
sentir grata pela opção de escolher seu parceiro, uma vez que todos devem
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contribuir para a continuação da espécie e esse é o papel das mulheres.
Já na New Horizon, a jovem é chantageada a fornecer seus óvulos para
as tripulantes estéreis da nave e, ao recusar, é sedada e tem seus ovários
violados. Mais tarde, vê dezenas de mulheres gestarem crianças com os
óvulos providos por ela. Assim, Waverly vê que o discurso inicial sobre o
papel das mulheres na nave como provedoras e as expectativas sociais de
reprodução feminina serviram como justificativa para uma violência que
tornou as garotas da Empyrean uma mera fonte de material reprodutivo.
Observadas a todo momento, elas perdem qualquer (pouco) controle que
tinham sobre suas vidas, corpos
e desejos.

»o discurso inicial

Na sequência do romance,
“Centelha”, a crítica vai em direção
ao discurso religioso. Kieran, ao
assumir a liderança da Empyrean
e ajudar os garotos a sobreviver,
utiliza de sua crença pessoal e
religiosa para criar uma atmosfera
de colaboração, mas também de
controle, onde cultos matinais
são obrigatórios e o pensamento
divergente é duramente rechaçado.
Os limites entre democracia e
teocracia são testados a todo
momento e, quando o esperado
encontro entre os namorados
Waverly e Kieran acontece, o que
seria inicialmente um momento
de amor se torna um embate
ideológico intenso, onde religião e controle do próprio corpo entram
em conflito.

sobre o papel das

mulheres na nave

como provedoras e as

expectativas sociais de
reprodução feminina

de conciliar forças divergentes. Personificadas nas figuras de Waverly e
Kieran, ideias incompatíveis existem entre os tripulantes das duas naves
e, ao invés de encontrar uma saída fácil, Deus ex machina, a autora Amy
Kathleen Ryan aponta o espaço democrático, de confronto, de embate,
como o único local possível para que uma solução surja. Não há decisão
simples a ser tomada e o peso de cada discurso é colocado sob uma
perspectiva crítica.
“Em busca de um novo mundo” trata da importância de se contar sua
própria história e sobre os perigos da narrativa única. Seguindo a noção de
Raffaella Baccolini (2004) sobre distopias críticas, o romance claramente
se posiciona como uma narrativa de resistência, uma vez que desestabiliza
o status quo ao colocar a questão de gênero como peça central para se
questionar a sociedade retratada. É a partir das considerações de Waverly
sobre seu próprio corpo e sua história que as leitoras são levadas a refutar
os paradigmas da Empyrean e da New Horizon e, consequentemente,
também os nossos. ●
Referência
BACCOLINI, Raffaella. The Persistence of Hope in Dystopian Science Fiction. PMLA, v. 119, n.
3, p. 518-521, maio 2004.

serviram como

justificativa para uma
violência«

O final da trilogia, “Chama”, traz as esperadas cenas de ação e batalha
que o gênero distopia Young Adult promete, mas também a difícil tarefa
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