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NO LUGAR DE UM PREFÁCIO 

No século XVI, o cabalista Isaac Luria ensinava que, quando Deus criou o mundo, 

ocorreu um acidente cósmico e os vasos destinados a conter Sua luz se estilhaçaram. O 

universo em que vivemos, diz a Cabala, é o resultado dessa grande explosão primordial e a 

tarefa do ser humano é vasculhar o monturo, para recolher os fragmentos da luz divina que 

se misturaram aos cacos. 

Este livro tem uma proposta semelhante, embora bem menos grandiosa e com um 

alcance que não tem nada de cósmico. Ao longo de mais de vinte anos, tenho colaborado 

com revistas, fanzines e eZines, escrevendo artigos sobre literatura, cinema, ficção científi-

ca.e o que mais me der na veneta. Sim, até mesmo em revistas pornôs meus artigos já apa-

receram. O Boitatá com Olhos de Césio reúne parte dessa produção dispersa, na esperança 

de que, em meio ao efêmero e ao circunstancial, o leitor possa encontrar algum fragmento 

que possua um valor um pouco mais duradouro, uma reflexão que lhe pareça interessante, 

uma informação que lhe seja útil. 

Os artigos aqui compilados versam sobre literatura, em especial a literatura fantásti-

ca. A maior parte deles foi publicada originalmente nos fanzines Megalon, de Marcello 

Simão Branco, Somnium, do Clube de Leitores de Ficção Científica, e Hipertexto, editado 

por Carlos André Mores. Uns poucos apareceram pela primeira vez no website do CLFC. 

Finalmente, o livro apresenta dois ensaios inéditos: "O Vampiro e o Santo", escrito inici-

almente como um capítulo de O Simulacro, e "Clara Luz", estudo de um romance de mi-

nha amiga Luciana Prado Betti. Um outro livro, gêmeo deste e ainda sem título definido, 

reunirá os artigos sobre cinema e teatro. Espero que, em meio a tantos cacos, o leitor possa 

descobrir um que outro fragmento mais brilhante. 

Não, o material que saiu em revistas pornô não está previsto. ;-) 
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O DIVÓRCIO DA REALIDADE 

Talvez esteja a imaginação a ponto de retomar seus di-
reitos. 

ANDRÉ BRETON, Manifesto do Surrealismo 
 
Talvez a mais antiga e persistente crítica que se faz à ficção científica é a de que se 

trata de uma literatura escapista, que se deixa enredar em fantasias ocas em vez de se ocu-

par do mundo real e seus problemas. Essa acusação é feita freqüentemente por membros 

do establishment acadêmico, mas seria um erro atribuí-la unicamente a críticos sisudos, 

que não perdem tempo em ler o que consideram como literatura adolescente. De fato, até 

mesmo minha avó, que nunca freqüentou a escola, ao deparar com um filme de fc na ses-

são da tarde, invariavelmente desliga a televisão resmungando que "é muita fantasia". 

Diante de uma acusação desse calibre, autores, escritores e fãs costumam reagir de 

modo defensivo. Tentam provar que a crítica é sem fundamento, que a ficção científica 

não é uma literatura escapista, que ela se ocupa, sim, da realidade concreta, quanto mais 

não seja de modo alegórico ou ao refletir as transformações pelas quais a sociedade vem 

passando desde as origens do gênero, no século XIX. Até mesmo Asimov cai nessa falácia 

defensiva ao comentar "O Tubo da Morte", um dos contos de O Cair da Noite, escrito du-

rante a Guerra da Coréia: 

"Você pode pensar que nós, os escritores de ficção científica, éramos mais felizes 

que a maioria. Tínhamos uma maneira muito simpática de 'escapar'. Poderíamos ir lá para 

o espaço, deixando os problemas do cotidiano terrestre para trás. Bem, escapar não é tão 

fácil. É mais difícil do que você possa imaginar, divorciar-se da realidade, e quando, nos 

dias da guerra da Coréia, decolei em minha espaçonave para as distâncias vazias entre as 

estrelas, o que encontrei? Uma guerra interestelar, uma batalha por uma espaçonave." 

E conclui, entre justificativo e triunfante: "Eu não estava escapando de nada!"1 

Tanto a censura dos críticos quanto as canhestras tentativas da ficção científica para 

se defender, bem vistas as coisas, compartilham de um pressuposto que remonta, no míni-
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mo, até Aristóteles, a saber, de que a realidade é o mais alto valor a que se pode aspirar e 

que, conseqüentemente, a arte (no caso, a literatura) só cumpre sua função se espelhar a 

realidade, quer para imitá-la, quer para corrigi-la. A acusação de escapismo, aliás, não é a 

única a brotar desse pressuposto. Praticamente todas as polêmicas envolvendo a função da 

arte, sua obrigação de refletir o meio, a sociedade, o ambiente onde ela nasce, de um modo 

ou de outro, se apóiam nesse mesmo axioma, a saber, atribuem à arte uma função miméti-

ca, sem a qual ela se torna estéril e inútil. 

O problema, claro está, consiste em determinar se esse pressuposto é mesmo verda-

deiro, não só para a ficção científica como também no contexto mais amplo, das artes em 

geral. 

Antes de mais nada, embora os críticos costumem esquecer disso, toda obra de arte 

(com a possível mas improvável exceção do realismo socialista) é, no final das contas, 

escapista, na medida em que, ao contrário do que pensa o senso comum aristotélico, não 

reflete a realidade, mas constitui uma realidade autônoma, independente do mundo concre-

to: "Serão obras literárias", lembra Vítor Silva, da Faculdade de Letras de Coimbra, "aque-

las em que [...] a mensagem cria imaginariamente a sua própria realidade, em que a palavra 

dá vida a um universo de ficção." Seguindo Roman Jakobson, a literatura privilegia a fun-

ção poética da linguagem, que se caracteriza "pelo fato de a mensagem criar imaginaria-

mente a sua própria realidade, pelo fato de a palavra literária, através de um processo in-

tencional, criar um universo de ficção que não se identifica com a realidade empírica, de 

modo que a frase literária significa de modo imanente a sua própria situação comunicativa, 

sem estar determinada imediatamente por referentes reais ou por um contexto de situação 

externa"2. 

Esse colocar o mundo entre parênteses marca a atividade literária como um todo. No 

entanto, em alguns períodos, dominados pela ideologia do realismo-naturalismo, os autores 

como que se envergonham desse fato, procuram disfarçá-lo, fazer de conta que retratam 

fielmente as coisas como são. Outras escolas literárias, por sua vez, orgulham-se dessa 

autonomia da obra de arte. É o caso do romantismo e do simbolismo, no século XIX, ou do 

surrealismo no XX. Da mesma forma que a ficção científica, ainda que cada qual a seu 

modo, essas correntes reivindicam que o mérito da arte está justamente em sua capacidade 
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de criar mundos fantásticos, que se afastam da realidade, numa palavra, em seu poder de 

evasão.3 

"Em termos genéricos", estamos ainda com Vítor Silva, "a evasão significa sempre a 

fuga do eu a determinadas condições e circunstâncias da vida e do mundo e, correlativa-

mente, implica a procura e a construção de um mundo novo, de um mundo imaginário, 

diverso daquele de que se foge, e que funciona como sedativo, como ideal, compensação, 

como objetivação de sonhos e de aspirações." 

Neste ponto, no entanto, abandonamos o teórico português. Porque restringir o poder 

de evasão da literatura a simples compensação das frustrações impostas pelo mundo, defi-

ni-la como sedativa — isto é, como apaziguadora das tensões e conflitos criados pela insa-

tisfação com a realidade quotidiana — é perder de vista o que ele tem de mais radical, sub-

versivo mesmo. É, também, dar razão aos críticos que supõem que o leitor busca os mun-

dos fictícios da literatura para fugir das pressões do dia-a-dia, com as quais ele é incapaz de 

lidar. Daí à condenação, agora não só da ficção científica, como de toda literatura, talvez 

mesmo da arte como um todo, não vai mais que um passo. Mas este passo nos devolveria, 

anacronicamente, ao século XVIII, quando se fazia exatamente essas críticas ao recém-

nascido romance. 

Se nos voltarmos para as concepções estéticas dos autores que defenderam o esca-

pismo como um valor positivo, veremos que, em geral e ao contrário do que seria de espe-

rar, eles têm uma visão bastante lúcida e nem um pouco alienada sobre a realidade. Se que-

rem tomar distância dela é justamente em virtude de seus defeitos e limitações. Não é por 

nada que André Breton e os surrealistas engajaram a busca de uma supra-realidade estética 

a uma prática política de esquerda.4 No mesmo sentido, Baudelaire proclamava que "a 

primeira missão do poeta é a de substituir a natureza pelo homem e protestar contra ela". 

Sua justificativa é o desde então célebre trecho do "Elogio da Maquiagem" que diz: 

"A maior parte dos erros relativos ao belo nasce da falsa concepção do século XVIII 

relativa à moral. Naquele tempo a natureza foi tomada com base, fonte e modelo de todo o 

bem e de todo o belo possíveis. A negação do pecado original contribuiu em boa parte para 

a cegueira geral daquela época. Se todavia consentirmos em fazer referência simplesmente 

ao fato visível, à experiência de todas as épocas e à Gazette des Tribunaux, veremos que a 

natureza não ensina nada, ou quase nada, que ela obriga o homem a dormir, a beber, a 

                                                 
3 Deve-se notar, contudo, que um autor do porte de James Gunn atribui as origens da ficção científica ao 
realismo-naturalismo do século XIX, e não ao pendor romântico para a fantasia. 
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comer e a defender-se, bem ou mal, contra as hostilidades da atmosfera. É ela igualmente 

que leva o homem a matar seu semelhante, a devorá-lo, a seqüestrá-lo e a torturá-lo; pois 

mal saímos da ordem das necessidades e das obrigações para entrarmos na do luxo e dos 

prazeres, vemos que a natureza só pode incentivar apenas o crime. É a infalível natureza 

que criou o parricídio e a antropofagia, e mil outras abominações que o pudor e a delicade-

za nos impedem de nomear. É a filosofia (refiro-me à boa), é a religião que nos ordena 

alimentar nossos pais pobres e enfermos. A natureza (que é apenas a voz de nosso interes-

se) manda abatê-los. Passemos em revista, analisemos tudo o que é natural, todas as ações 

e desejos do puro homem natural, nada encontraremos senão horror. Tudo quanto é belo e 

nobre é o resultado da razão e do cálculo. O crime, cujo gosto o animal humano hauriu no 

ventre da mãe, é originalmente natural. A virtude, ao contrário, é artificial, sobrenatural, já 

que foram necessários, em todas as épocas e em todas as nações, deuses e profetas para 

ensiná-la à humanidade animalizada, e que o homem, por si só, teria sido incapaz de des-

cobri-la. O mal é praticado sem esforço, naturalmente, por fatalidade; o bem é sempre o 

produto de uma arte."5 

Essa postura solapa a ideologia mimética da arte em suas próprias bases, nega seu 

pressuposto fundamental, a saber, o de que a realidade é a fonte última do valor artístico, o 

de que a arte só tem significado enquanto reflexo do real. Pelo contrário, dizem Baudelaire, 

Breton e outros que adotam a mesma postura, a realidade é imperfeita. A função da arte é 

não apenas criticar essa imperfeição, mas corrigi-la. Daí que a literatura se empenhe com 

tanto esforço em criar mundos imaginários, em contraste com os quais as falhas e defeitos 

da realidade apareçam com mais clareza. De modo que a ficção científica não deveria se 

envergonhar ao ser chamada de escapista mas, pelo contrário, reivindicar esse título com 

orgulho, porque ele a aproxima da arte no que a arte tem de melhor. 

 Baudelaire, não nos esqueçamos, foi o primeiro tradutor de Poe na França e o prin-

cipal responsável pela revalorização desse autor. Ora, Poe foi justamente um dos criadores 

da ficção científica, ao lado de Júlio Verne, cujas aventuras devem muito ao gosto român-

tico pelo exotismo, e de Mary Shelley, cujos vínculos com o romantismo são tão óbvios 

que nem precisam ser explicitados. Assim, o escapismo que caracteriza a ficção científica 

deriva em linha reta do antinaturalismo simbolista e da evasão romântica. 

Mas o afastamento de uma pseudo-realidade imperfeita buscado por românticos e 

simbolistas é apenas uma das faces da moeda e tem seu correlato numa tentativa de apro-
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ximação a uma outra realidade, entendida como mais fundamental e da qual o nosso mun-

do não seria mais que um simulacro. Essa correlação fica particularmente clara em Às A-

vessas, de J.-K. Huysmans, romance que é um dos marcos do simbolismo. Des Esseintes, o 

protagonista, é um nobre decadente que se fecha em seu castelo para fugir da "realidade 

vulgar dos fatos". É o escapismo, aqui reduzido a sua essência mais pura.6 Paralela a sua 

rejeição à mediocridade do mundo natural, Des Esseintes desenvolve uma paixão pelo 

artifício na qual reconhece a "marca distintiva do gênio humano". Sente-se atraído por tudo 

que é artificial e rebuscado. As locomotivas lhe parecem muito mais belas do que qualquer 

espetáculo proporcionado pela natureza, que ele descreve como uma "sempiterna maçado-

ra" que "já teve a sua vez". O próprio Des Esseintes dá a chave para interpretarmos essas 

"tendências para o artifício" que, para ele, são "ímpetos no rumo de um ideal, de um uni-

verso desconhecido, de uma beatitude longínqua, desejável como aquela que as Escrituras 

nos prometem"7. 

Pois bem, Des Esseintes compartilha essas "tendências para o artifício" com a ficção 

científica que, apesar do nome, reflete menos uma fascinação com a ciência do que com a 

técnica. No coração da fc, temos o gadget, a máquina, a tecnologia, uma tecnologia fantás-

tica e futurista, comparada com a qual a locomotiva que fascinava Des Esseintes chega 

quase a parecer tão maçadora quanto o mais medíocre por-do-Sol. E qual é a essência da 

tecnologia senão um impulso para transcender a natureza, que o sociólogo português Her-

mínio Martins reconhece derivar daquele mesmo gnosticismo que atraiu tantos autores 

ligados direta ou indiretamente à ficção científica, sobretudo Philip K. Dick8 e Thomas 

Pynchon9? 

"As correntes e tendências recentes numa variedade de áreas tecnológicas", escreve 

Martins10, "bem como as prolépticas pretensões e profecias de destacados estudiosos em 

campos tais como a genética, a engenharia biológica e a inteligência artificial, sustentam a 

                                                 
6 Huysmans, aliás, estabelece sem sombra de dúvida a filiação da fc a esse escapismo no cap. XIV, quan-
do fala dos livros que atraem Des Esseintes: "Nalguns é o retorno às épocas pretéritas, às civilizações 
desaparecidas, aos tempos mortos; em outros, é um impulso rumo ao fantástico e ao sonho, é uma visão 
mais ou menos intensa de um tempo por nascer cuja imagem reproduz, sem que ele o saiba, por um efeito 
de atavismo, a de épocas findas." 
7 J.-K. Huysmans, Às Avessas, Companhia das Letras, São Paulo, 1987. 
8 Cf. Philip K. Dick, "How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later", in Lawrence 
Suttin (org.), The Shifting Realities of Philip K. Dick, Pantheon Books, Nova York, 1995: "I have been 
accused of holding Gnostic ideas. I guess I do. At one time I would have been burned. But some of their 
ideas intrigue me." 
9 Ver, a esse respeito, o alentado estudo de Dwight Eddins, The Gnostic Pynchon, Indiana University 
Press, Bloomington, 1990. 
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tros Ensaios de Teoria Social, Edições Século XXI, Lisboa, 1996. 



tese de que estamos atualmente a enfrentar um síndrome cultural que Victor Ferkiss (1980) 

chamou de 'gnosticismo tecnológico' (...). A expressão 'gnosticismo tecnológico' pode pa-

recer contraditória dado que o gnosticismo é usualmente entendido como envolvendo hor-

ror ao orgânico, repugnância pelo corpo, aversão pelo natural (...) e um pathos metafísico 

por via do qual a 'viscosidade' das coisas é sentida como radicalmente inimiga do espírito. 

A tecnologia implica manipulação do mundo material e, por aí, aparece como inerente-

mente contragnóstica. Todavia, pela expressão superficialmente paradoxal 'gnosticismo 

tecnológico' quer-se significar o casamento das realizações, projetos e aspirações tecnoló-

gicos com os sonhos caracteristicamente gnósticos de se transcender radicalmente a condi-

ção humana (e não simplesmente de a melhorar e habilitar os seres humanos a triunfarem 

sobre forças naturais hostis). Ultrapassar os parâmetros básicos da condição humana — a 

sua finitude, contingência, mortalidade, corporalidade, animalidade, limitação existencial 

— aparece como um móbil e até como uma das legitimações da tecnociência contemporâ-

nea." 

Não por acaso, os exemplos que Martins cita como expressão dessa tendência gnós-

tica e antinaturalista da técnica são justamente os temas que mais têm fascinado a ficção 

científica desde suas origens: "Formas de vida artificiais, seres biomecânicos, computado-

res com aparência de vida: estas criações ônticas mostram que as implicações ontológicas 

das biotecnologias e das novas tecnologias da informação são consideráveis e desafiam a 

metafísica descritiva recebida (a nossa imagem do equipamento básico do Mundo e suas 

articulações ontológicas) bem como as cosmologias comuns." 

É o próprio Martins que se encarrega de estabelecer a relação entre esses projetos da 

ciência e a fc contemporânea, ou pelo menos uma de suas vertentes: 

"A criação de vida artificial mista e as tecnoformas que emulam a mente têm, talvez 

surpreendentemente, sido bem recebidas e elogiadas pela ficção científica feminista e por 

alguma filosofia feminista. (...) Rejubilam com a destruição de dicotomias tão veneráveis e 

tipicamente assimétricas como natural/artificial, Natureza/cultura, masculino/feminino, 

mecânico/orgânico, espírito/corpo, Deus/Homem, original/réplica, eu/outro. Vêem o apa-

recimento ficcional ou real de andróides (...), de cyborgs, cybots, mosaicos e quimeras 

como ditosos desafios às separações e dualismos ontológicos." 
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De acordo com Martins, no limite, isso que os sociólogos chama de tecnociência le-

varia à completa transcendência da realidade material e sua substituição por uma outra 

realidade, artificialmente produzida mas, por isso mesmo, mais próxima do espírito: "Per-

mite o entrever fugaz de computopias nas quais o mundo material e o correspondente 



mundo da experiência sensorial são crescentemente substituídos pelo processamento de 

informação (com um estatuto ontológico diferente e superior, mais próximo do espírito do 

que da matéria e da energia, na visão clássica do Mundo)."11 

O que nos traz de volta a Des Esseintes, cujas construções artificiais prenunciariam, 

para o psicólogo pós-junguiano Andrew Samuels, isso que Martins designa pelo horrendo 

neologismo de computopias: "Em seus deleites manipulados e artificiais, não percebemos 

um reconhecimento de que nenhuma experiência direta da natureza é possível? (Nenhuma 

experiência direta de nada mais, aliás.) A natureza é uma entidade artificial, um fenômeno 

construído, que existe nos corações e mentes dos seres humanos. E aqui, será que Des Es-

seintes não antecipa a idéia de Jung12 de que tudo o que existe, existe primeiro na realidade 

psíquica? Ou, numa veia mais moderna, será que Contra a Natureza13 não é uma antecipa-

ção da realidade virtual do jogo de computador e de uma cultura restrita à tela enquanto 

parque de diversões?"14 

Eis até onde nos conduz o escapismo do qual a ficção científica é justificadamente 

acusada. Não à alienação irresponsável, sugerida pelos que acham que esse escapismo é 

uma fuga do mundo concreto, mas a um radical questionamento daquilo que consideramos 

real, bem como à formulação de um projeto de superação dessa realidade limitada por 

meio da técnica. Formulação, sim, uma vez que esses objetivos atualmente perseguidos 

pela engenharia genética, pela robótica e pelas ciências da computação, antes de ocuparem 

as pranchetas dos cientistas e técnicos que hoje estão na vanguarda da pesquisa, nasceram 

primeiro entre as páginas de uma literatura escapista. 

                                                 
11 Cf. William Gibson em Neuromancer (Ed. Aleph, São Paulo, 1991): "Para Case, que havia vivido na 
incorpórea exaltação do ciberespaço, isso constituiu a Queda. Nos bares que freqüentara quando era um 
cowboy no auge, a atitude de elite era de um certo desprezo pela carne. O corpo era carne; Case caíra na 
prisão do próprio corpo." 
12 Apenas para não perder a relação entre os temas, convém mencionar que a psicologia de Jung foi pro-
fundamente influenciada pelo gnosticismo e que esse autor é habitualmente citado como um dos respon-
sáveis pela revalorização das correntes gnósticas do sec. II d.C. Cf. Stephen Hoeller, A Gnose de Jung e 
os Sete Sermões aos Mortos, Ed. Cultrix, s/d. 
13 Título da tradução inglesa de Às Avessas. 
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O MUNDO DESENCANTADO 

Oh velho tanque! 
Uma rã salta para dentro; 
O som da água! 

BASHÔ 
Objeto quase. 

Quase um objeto. 

É disso que tratam os contos de José Saramago15. Do que os marxistas (como o pró-

prio autor, aliás) qualificariam de fetichismo da mercadoria e da reificação do homem. Do 

fato de que, na sociedade capitalista, os homens são cada vez mais tratados como objetos, 

ao passo que as coisas assumem, fantasmagoricamente, o tecido das relações sociais. Co-

mo diz Marx, no célebre capítulo sobre o caráter fetichista da mercadoria: "O misterioso da 

forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens 

as características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais 

sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o tra-

balho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos."16 Objetos quase 

humanos, que têm como contraparte humanos coisificados. 

Nesse sentido, o conto "Coisas", o mais longo do livro, é uma espécie de chave para 

o conjunto da obra. É uma história de ficção científica que lembra de perto os contos de 

Philip K. Dick ou J. G. Ballard. Passa-se numa sociedade futurista, dividida em castas. O 

que diferencia uma casta da outra é seu poder de consumo, determinado por letras que as 

pessoas trazem tatuadas na palma da mão. Os objetos são fabricados por um processo que 

lembra mais a reprodução orgânica do que a manufatura e, de fato, são dotados de persona-

lidades e psicologia próprias. Esses objetos vão ficando cada vez mais temperamentais e, 

um dia, revoltam-se contra as pessoas. Começam a desaparecer misteriosamente. A princí-

pio, são pequenos desaparecimentos, os donos não têm certeza, talvez tenham-nos apenas 

perdido. Mas os sumiços vão ficando progressivamente mais acintosos, passam a acontecer 

diante dos olhos de seus proprietários e em escala cada vez maior, de jarros e relógios a 
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edifícios inteiros que simplesmente evaporam, deixando os moradores nus e mortos no 

terreno vazio. Ao final se descobre que os objetos rebeldes eram os verdadeiros humanos, 

convertidos em coisas pela sociedade rigidamente consumista: 

"Foi então que do bosque saíram todos os homens e mulheres que ali tinham se es-

condido desde que a revolta começara, desde o primeiro oumi17 desaparecido. E um deles 

disse: 

"— Agora é preciso reconstruir tudo. 

"E uma mulher disse: 

"— Não tínhamos outro remédio, quando as coisas éramos nós. Não voltarão os ho-

mens a ser postos no lugar das coisas."18 

O misterioso desvanecimento dos objetos, uma vez mais, parece ter tido Marx como 

inspirador: 

"A revolução constante da produção, os distúrbios ininterruptos de todas as condi-

ções sociais, as incertezas e agitações permanentes distingüiram a época burguesa de todas 

as anteriores. Todas as relações firmes, sólidas, com sua série de preconceitos e opiniões 

antigas e veneráveis, foram varridas, todas as novas tornaram-se antiquadas antes que pu-

dessem ossificar. Tudo que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e 

o homem é finalmente, compelido a enfrentar de modo sensato suas condições reais de 

vida e suas relações com seus semelhantes."19 

Uma vez compreendido o ponto a partir do qual o autor fala, nos voltamos para os 

outros contos e percebemos que, de um modo ou de outro, são todos presididos por essa 

revolta dos objetos, homens coisificados, contra seus exploradores. Em "Embargo", é um 

automóvel que adquire vida e autoconsciência, quando motivações políticas e econômicas 

ameaçam privá-lo de seu sustento básico, que é o combustível. Em "Cadeira", o móvel 

roído por um inseto derruba um ditador e os próprios insetos, no conto "Refluxo", são de-

finidos como objetos quase: "E o mais, com exceção talvez dos insetos, que só por metade 

são orgânicos (como era convicção muito firme da ciência do país e do tempo.)"20 Nesse 

mesmo conto, são os mortos que servem de alegoria para as pessoas coisificadas, pois que 

é um cadáver senão um homem que, privado de vida, transformou-se em coisa? 

                                                                                                                                               
16 Karl Marx, O Capital — Crítica da Economia Política, vol. I, livro primeiro, Ed. Abril, Coleção Os 
Economistas, São Paulo, 1993. 
17 Sigla de "objetos, utensílios, máquinas e instalações", a maneira críptica pela qual o governo se refere 
aos objetos desaparecidos. O conto todo é pontuado por siglas. A descaracterização das palavras é apre-
sentada como contraparte à coisificação das pessoas. 
18 José Saramago, "Coisas", op. cit. 
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Narrada em tom de fábula, "Refluxo" é a história de um rei que não suporta ser lem-

brado da existência da morte. Disposto a banir de sua vista todos os indícios da mortalida-

de humana, manda construir no centro do país um gigantesco cemitério, para onde devem 

ser transferidos os mortos de todos os outros cemitérios e onde doravante realizar-se-ão os 

enterros. Mas, previsivelmente, o projeto fracassa. Em torno do cemitério, desenvolve-se 

um intenso comércio ambulante, com toda sorte de mercadorias (os objetos, de novo) ofe-

recidos às pessoas que vêm se despedir de seus entes queridos. Para abrigar os vendedores 

e mesmo os visitantes que não têm como voltar a suas casas no mesmo dia, surgem hospe-

darias, hotéis, casas. Logo, uma cidade ergue-se ao redor do cemitério. Mas a expansão do 

cemitério invade as ruas da cidade e o sonho megalomaníaco do rei de banir a morte de seu 

mundo redunda na promiscuidade entre os vivos e os mortos. 

No conto "Centauro", uma nova nota é introduzida: é o desencantamento do mundo, 

associado à ascensão da ordem burguesa, conceito descrito inicialmente por Max Weber e 

posteriormente desenvolvido por Adorno e Horkheimer na Dialética do Esclarecimento. 

Em seu projeto de dominação da natureza, dizem esses autores, a ordem burguesa retira 

progressivamente todas as projeções que o homem primitivo fizera sobre o mundo. As 

montanhas deixam de ser moradia de deuses, as florestas perdem seus duendes, os mares 

não têm mais sereias. Saudado pela ideologia iluminista como um avanço do conhecimen-

to sobre a superstição, esse desencantamento do mundo obedece a um imperativo preciso: 

o de tornar a natureza acessível à exploração humana. Para que as florestas sejam derruba-

das, por exemplo, é preciso que elas sejam vistas como simples objetos (ei-los de novo, os 

objetos) e não como o lar de espíritos encantados aos quais se deve respeito. O mundo 

converte-se, dessa forma, em simples reservatório de matéria prima que o homem pode 

explorar como bem entender.21 

É essa a situação retratada no conto de Saramago. Seu personagem é o último cen-

tauro, que sobrevive escondido há milhares de anos e observa como, uma a uma, as criatu-

ras fantásticas como ele mesmo vão sendo destruídas pelo homem, ao mesmo tempo em 

que os deuses retiram-se da Terra para se refugiar em alturas inacessíveis. Como não podia 

deixar de ser, chega o dia em que o próprio centauro deve morrer. Depois de seqüestrar 

uma mulher num frenesi erótico, sua existência é revelada ao mundo e o centauro torna-se 

um fato da mídia. Já não pode mais se esconder. Os homens o caçam, talvez para trans-

formá-lo em espetáculo, talvez em cobaia. Por isso, querem-no vivo: "Naquela noite, todo 

                                                                                                                                               
20 José Saramago, "Refluxo", op. cit. 
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o país soube da existência do centauro. O que primeiro se julgara ser uma história inventa-

da do outro lado da fronteira com intenção de desfrute, tinha agora testemunhas de fé, entre 

as quais uma mulher que tremia e chorava. Enquanto o centauro atravessava esta outra 

montanha, saía gente das aldeias e das cidades, com redes e cordas, também com armas de 

fogo, mas só para assustar. É preciso apanhá-lo vivo, dizia-se. O exército também se pôs 

em movimento. Aguardava-se o nascer do dia para que os helicópteros levantassem vôo e 

percorressem toda a região." Encurralado, o centauro despenca de um penhasco na tentati-

va de fuga e cai sobre uma pedra pontiaguda que o corta ao meio, separando o homem e o 

cavalo. É assim que, cindido em dois, dividido, o centauro se torna, ele também, um objeto 

quase, quase um homem: "Então olhou seu corpo. O sangue corria. Metade de um homem. 

Um homem. E viu que os deuses se aproximavam. Era tempo de morrer."22 

Em "Desforra", último conto do livro, no entanto, abre-se uma nota de esperança. A 

dominação da natureza é representada agora por uma cena brutal e chocante, em que um 

porco é castrado por homens que se deliciam em lhe dar de comer seus próprios testículos. 

Mas essa violência é contraposta a uma cena idílica em que, depois de verem uma rã mer-

gulhar subitamente na água, como no célebre haikai de Bashô, um rapaz e uma moça rea-

firmam a capacidade humana de amar que, nem por negada na sociedade predatória em 

que vivemos, deixa de existir: "Círculos que se alargavam e perdiam na superfície calma, 

mostravam o lugar onde enfim a rã mergulhara. Então, o rapaz meteu-se à água e nadou 

para a outra margem, enquanto o vulto branco e nu da rapariga recuava para a penumbra 

dos ramos."23 

                                                 
22 José Saramago, "Centauro", op. cit. 
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A ORGANIZAÇÃO DO DR. LABUZZE 

O presente artigo ensaia uma interpretação de um dos clássicos indiscutíveis da fic-

ção científica brasileira, o conto "A Organização do Dr. Labuzze", incluído em Diário da 

Nave Perdida, de André Carneiro.24 Não se trata, bem entendido, de explicar o sentido da 

obra, fosse isso possível, mas apenas de explorar uma das infinitas possibilidades de leitura 

abertas pelo texto. A perspectiva aqui adotada é a de uma interpretação simbólica dos ele-

mentos do conto, encarando-o como uma espécie de parábola ou alegoria da condição hu-

mana. Obviamente, isso não implica que a intenção de André Carneiro fosse escrever uma 

parábola ou que esse sentido alegórico estivesse presente em seu espírito ao trabalhar no 

conto, mas apenas que a história deixa-se ler a partir desse ponto de vista. 

Para resumir, o conto tem a forma de um diário escrito por um jovem técnico, con-

tratado a peso de ouro pela misteriosa organização do Dr. Labuzze. Ele se muda para as 

instalações dessa organização, mas os dias passam e o equipamento de que precisaria para 

trabalhar nunca chega. O quotidiano da organização parece mais o de um hotel — ou sana-

tório — que o de uma indústria. As pessoas passam o dia passeando, tomando Sol, jogando 

xadrez, sem nada para fazer. Periodicamente, são submetidas a exames médicos. Os assis-

tentes do Dr. Labuzze estão sempre vestidos de branco, como enfermeiros. Débora, uma 

moça apática pela qual o protagonista se sente atraído, afirma que o lugar foi preparado 

para se parecer a um hospício. Um dos internos, o Dr. Haveloque25, diz ao protagonista 

que o Dr. Labuzze é um extraterrestre vindo de outro planeta para fazer experiências e 

talvez escravizar os terráqueos. Evidentemente, o protagonista não acredita. Uma noite, 

porém, ele vê o doutor e dois assistentes entrando em um disco voador prestes a decolar. 

Depois de algumas investigações, com as quais constata apenas que o Dr. Labuzze desapa-

receu e ninguém sabe onde está, consegue fugir do sanatório. Incapaz de se readaptar à 

vida normal e após consultar dois psiquiatras que lhe diagnosticam um desequilíbrio ner-

                                                 
24 Publicado pela Edart, São Paulo, em 1963. 
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voso, decide voltar à organização do Dr. Labuzze, apenas para encontrar o prédio abando-

nado e todas as pessoas desaparecidas. 

"A Organização do Dr. Labuzze" é ocasionalmente citada como um exemplo de fic-

ção ufológica devido à visão do disco voador. Dentro dessa ótica, seria fácil concluir que o 

doutor é realmente um extraterrestre que alimenta sinistras intenções para com a humani-

dade — o que, diga-se logo, apenas empobreceria o conto, reduzindo-o a uma narrativa-

clichê sobre invasores do espaço. Felizmente, André Carneiro é um autor experimentado o 

bastante para evitar essa armadilha simplista. A história é contada na primeira pessoa e 

acompanhamos todos os acontecimentos pelos olhos do protagonista, cuja sanidade repou-

sa apenas em nossa decisão de aceitar sua palavra. Ninguém pode garantir que ele não seja 

realmente um louco a distorcer os fatos de maneira mórbida e doentia. O narrador inseguro 

e pouco confiável é uma figura comum na ficção contemporânea e o próprio André Car-

neiro é useiro e vezeiro em explorar as ambigüidades do real, como demonstra outro conto 

da mesma coletânea, o excelente "O Homem que Hipnotizava". Entretanto, não se deve 

simplesmente inverter a posição e concluir que o protagonista é um doente mental. Não se 

deve concluir. A força do conto deriva justamente das possibilidades que ele deixa em 

suspenso. Qualquer redução da incerteza só faria diminuir essa força e enfraquecer o im-

pacto da história. 

De fato, a impressão que fica ao final é a de uma sensação de irrealidade comparti-

lhada por leitor e personagem: "Já não acredito no que meus olhos observam. Olho a porta 

do quarto, fecho a luz, ela desaparece. E as perspectivas, ilusões de ótica. As imagens no 

cinema se movem, no celulóide estão paradas. De que me serve a palavra para traduzir 

pensamentos? Escrevo tudo isto para exprimir o quê?" Essa sensação se apresenta sob dois 

aspectos complementares. De um lado, a impressão de que o mundo quotidiano é ilusório: 

"Agora percebo que a vida é um subterrâneo de espelhos, dela eu enxergava uma casca 

enganadora. Como eu devia ser cacete com minúcias e certezas. Agora não confio em mais 

nada." Do outro, é o próprio sujeito quem aparece a si mesmo como irreal: "Dirigi-me 

frente ao espelho grande do meu guarda-roupa e olhei-me. Depois de alguns minutos, já 

estava conseguindo me ver como a um estranho. O que valia o testemunho daquele homem 

de barba por fazer, tão pretensioso nas suas certezas! [...] O que valia o vulto do espelho? 

Como trabalharia aquele cérebro, que importância teria a sua memória, as suas convic-

ções? Sinto que já não sou o mesmo." 
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É fácil reconhecer nessa descrição o fenômeno que os psiquiatras denominam des-

personalização ou desrealização, e que Schilder assim define: "Uma condição na qual o 



indivíduo se sente totalmente diferente de um jeito de ser anterior. Essa mudança inclui 

tanto o ego quanto o mundo externo e tem como resultado o fato de o indivíduo não se 

reconhecer como uma personalidade. Suas ações parecem-lhe automáticas. Como um es-

pectador, ele observa suas atividades e feitos. O mundo externo aparece alienado e novo e 

perdeu sua realidade." Para James Hillman, analista pós-junguiano e criador da psicologia 

arquetípica, a despersonalização pode ser encarada como uma perturbação na relação entre 

o sujeito e sua anima, uma vez que esta é o arquétipo responsável pela ponte entre a reali-

dade psíquica e o mundo exterior.26 A hipótese de Hillman vai ao encontro da apatia de 

Débora que, como única personagem feminina do conto, toma para si a função de repre-

sentar a anima: "Débora deve estar doente. Tenho-a acompanhado à distância todos estes 

dias e cheguei à conclusão de que ela não trabalha. Posso dizer isso porque eu também não 

estou trabalhando ainda." 

Mas a despersonalização não é apenas um estado patológico presente em uma ampla 

gama de síndromes mentais. Trata-se também do objetivo a ser alcançado na primeira eta-

pa de praticamente todos os métodos ocidentais e orientais de meditação. Como a finalida-

de desses métodos é levar o sujeito a ter uma experiência imediata do real, começa-se por 

afastá-lo da realidade ilusória na qual ele se vê enredado. Assim, por exemplo, o budismo 

dispõe de um leque de contemplações e visualizações destinadas a conscientizar o sujeito 

da insubstancialidade do mundo e da falta de essência do eu, ambos impermanentes e ilu-

sórios. Da mesma forma que o personagem de André Carneiro, o praticante budista apren-

de a ver primeiro seu próprio corpo e depois sua personalidade como estranhos a si: "Isto 

não é meu, eu não sou isto, isto não é meu eu." Se André Carneiro utiliza a metáfora da 

hipnose, o Buda recorre uma imagem semelhante, a do mágico: "É como quando um pres-

tidigitador se instala em um lugar concorrido e dá um espetáculo. E um homem que tem 

boa vista olha bem a prestidigitação e a examina com cuidado. E examinando-a com cui-

dado, vê que bem vista ela é oca, vazia e sem substância. Que substância pode ter em ver-

dade a prestidigitação? Da mesmíssima maneira, monges, quem examina com cuidado a 

consciência, seja passada, presente ou futura, própria ou alheia, densa ou sutil, baixa ou 

elevada, próxima ou remota, vê que bem vista ela é oca, vazia e sem substância. Que subs-

tância pode ter em verdade a consciência?"27 

A consciência é o eu, é portanto o prestidigitador, que cria um mundo ilusório de 

nomes e formas nos quais o sujeito se aliena de Si-mesmo. E quem seria a personificação 

                                                 
26 James Hillman, Anima — Anatomia de uma noção personificada, Cultrix, São Paulo. 
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desse eu no conto, senão o próprio Dr. Labuzze? De fato, em algumas parábolas orientais e 

nos mitos gnósticos dos primeiros tempos do cristianismo, o ego é personificado sob a 

forma de um falso demiurgo, uma potência cósmica usurpadora que se apresenta ao ho-

mem como deus e criador do universo. Esse demiurgo é uma imagem arquetípica cujos 

atributos se encontram por trás de todas as personificações do mal na literatura, inclusive 

aqueles tiranos e ditadores da ficção científica cujo protótipo é o Dr. Mabuse de Fritz 

Lang, a partir do qual André Carneiro provavelmente batizou seu personagem. 

Uma característica fundamental das imagens arquetípicas é, no entanto, sua ambiva-

lência. Reduzir a figura do demiurgo unicamente ao pólo negativo seria incorrer em mani-

queísmo. Como o Darth Vader de Guerra nas Estrelas, o demiurgo é um símbolo reversí-

vel. Dentro de uma perspectiva junguiana, o ego é um reflexo distorcido do verdadeiro ser 

do sujeito, que Jung denomina de Si-mesmo (Selbst) e que equivale ao Brahman hindu. 

Pela observação atenta do ego, é possível remontar ao Si-mesmo, de modo a contemplar 

face a face aquilo que hoje vemos em espelho. É por isso que a meditação budista consiste 

em observar os processos fisiológicos e psíquicos que compõem a personalidade. De ma-

neira semelhante, o guru indiano Sri Ramana Maharshi recomenda como caminho para a 

iluminação a mesma pergunta que o protagonista da história se faz ao olhar sua imagem no 

espelho: "Quem sou eu?" 
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No conto, essa contemplação é alegoricamente representada pelo narrador escondi-

do, vigiando enquanto o Dr. Labuzze entra no disco voador: "Reconheci o Dr. Labuzze. 

Alguns passos atrás, apareceram mais dois homens, seus auxiliares imediatos. Todos se 

encaminhavam para o portão de saída, disseram algo ao porteiro e pude vê-los em uma 

curva do caminho, dirigindo-se para o local da luz alaranjada, que eu via bem maior, devi-

do ao ângulo superior em que me achava." De acordo com Jung, os discos voadores são o 

símbolo que nossa moderna cultura tecnológica criou para o Si-mesmo. E a luz alaranjada 

que o objeto emite, não por acaso a mesma cor das túnicas budistas, denota a reintegração 

do eu a suas raízes arquetípicas. Na linguagem budista, trata-se da iluminação. A cena do 

OVNI, contudo, apenas prefigura essa possibilidade. A iluminação propriamente dita, o 

conto não a simboliza, interrompendo-se na primeira etapa — no homem que se detém 

diante do espelho, identidade perdida, sem ter encontrado seu ser. 



 

O CORAÇÃO DO IMEDIATO 

Uma queixa freqüente, repetida ad nauseam pelos habitantes desse estranho mundo 

que é o fandom, é a de que os críticos não dão o devido valor à ficção científica, especial-

mente a ficção científica brasileira. Essa seria, segundo a visão dominante, uma prova irre-

futável do preconceito acadêmico contra o gênero. A esse preconceito, costuma-se retribuir 

com a mesma atitude às avessas, um desprezo não só pela crítica, acadêmica ou não, mas 

também pela produção literária valorizada pelos críticos, e que se costuma rotular como 

mainstream.28 Fábio Fernandes sintetizou essa atitude numa frase lapidar, parte de uma 

polêmica que ainda vai dar muito pano pra manga: "Foda-se Otto Maria Carpeaux!" 

Essa posição de desconhecimento deliberado de qualquer literatura que não seja fc 

dificilmente poderia produzir outra coisa senão obras medíocres, que alimentariam ainda 

mais o preconceito dos críticos contra o gênero, o qual, por sua vez, confirmaria os pre-

conceitos do fandom contra a crítica, aprofundando a atitude de desconhecimento delibe-

rado. Poder-se-ia temer, dessa forma, um círculo vicioso que arrastaria a fcb cada vez mais 

para o abismo da mediocridade, até que ela não fosse mais do que um amontoado de cli-

chês perpetuamente repetidos, feito um intestino grosso em circuito fechado. 

Felizmente, na prática, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a fcb vem ganhan-

do cada vez mais maturidade e consistência, tanto técnica quanto temática. Mas isso gra-

ças, não ao ponto cego do preconceito, e sim a uma geração de autores cujas influências 

abrangem mas extrapolam o campo restrito da fc, incorporando elementos de vários gêne-

ros, correntes e escolas literárias. A obra desses autores inclui a sensibilidade pop de Bráu-

lio Tavares, o experimentalismo de Guilherme Kujawski, o maneirismo pulp de Carlos 

Orsi Marinho — e o pós-modernismo de Fábio Fernandes, que acaba de reunir a maior 

parte de sua produção dispersa em fanzines no ebook Interface com o Vampiro, da Editora 
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28 Uma denominação esdrúxula e, na prática, desprovida de qualquer significado porque, como inclui tudo 
o que para o senso comum não é ficção científica, acaba agrupando no mesmo saco de gatos best-sellers 
os best-sellers de John Grisham e Sidney Sheldon, os romances experimentais de Beckett e Joyce, a 
literatura fantástica de Guimarães Rosa ou Júlio Cortázar, enfim, uma diversidade tão grande de obras e 



Writers de São Paulo (http://www.writers.com.br). É uma coletânea curta, meras 119 pági-

nas, mas, ao mesmo tempo, uma amostra poderosa do alcance que uma ficção científica 

autoconsciente pode ter como realização literária. 

"If we examine the general laws of perception", dizia Viktor Schklovsky, o principal 

teórico do formalismo russo, "we see that as it becomes habitual, it also becomes 

automatic. So eventually all of our skills and experiences function unconsciously — 

automatically. [...] By means of this algebraic method of thinking, objects are grasped 

spatially, in the blink of an eye. We do not see them, we merely recognize them by their 

primary characteristics. The object passes before us, as if it were prepackaged. We know 

that it exists because of its position in space, but we see only its surface. Gradually, under 

the influence of this generalizing perception, the object fades away. This is a true of our 

perception of the object in action as of mere perception itself. [...] And so, held accountable 

for nothing, life fades into nothingness. Automatization eats away at things, at clothes, at 

furniture, at our wives and at our fear of war."29 

De acordo com Schklovsky, a literatura, como as artes em geral, existe para se opor 

a esse automatismo da percepção e da linguagem, devolvendo ao mundo sua plenitude: 

"And so, in order to return sensation to our limbs, in order to make us feel objects, to 

make a stone feel stony, man has been given the tool of art. The purpose of art, then, is to 

lead us to a knowledge of a thing through the organ of sight instead of recognition. By 

enstranging objects and complicating form, the device of art makes perception long and 

'laborious'. The perceptual process in art has a purpose all its own and ought to be extend 

to the fullest."30 

Esse processo de remover um objeto da esfera da percepção automatizada, ao qual 

Schklovsky chama de estranhamento, é análogo ao que na fc se conhece como sense of 

wonder. Mais do que um maravilhamento besta, trata-se da capacidade de olhar para o 

mundo com a percepção renovada, despojada da craca depositada pelos hábitos e dos fil-

tros criados pelo automatismo. De fato, um dos principais teóricos da ficção científica, o 

crítico canadense Darko Suvin, refere-se à ficção científica como uma forma de estranha-

mento cognitivo31. A melhor ficção científica, portanto, é aquela que nos faz perceber o 

mundo com a perplexidade do espanto ou com o arrepio do horror, mas sempre de modo a 

                                                                                                                                               
ratura fantástica de Guimarães Rosa ou Júlio Cortázar, enfim, uma diversidade tão grande de obras e 
autores que é preciso um espírito tacanho para achar que têm alguma coisa em comum. 
29 Viktor Schklovsy, "Art as Device", em Theory of Prose, Dalkin Archive Press, Illinois, 1990. 
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fazer explodir o universo concentracionário da rotina que aprisiona nossa consciência nu-

ma cela. É essa oportunidade que Fábio Fernandes oferece ao leitor em Interface com o 

Vampiro. Recorrendo a todo o arsenal de técnicas de estranhamento que a literatura vem 

desenvolvendo desde o modernismo, dos jogos de palavras às referências, do duplo sentido 

à ironia metalingüística, os contos do autor nos atingem com o impacto de uma faca. Al-

gumas dessas histórias provocam um riso nervoso, outras nos deixam mergulhado no estu-

por. Nenhuma nos deixa indiferentes. 

A coletânea se abre com "O artista da carne", uma narrativa curta, que usa vampiros 

e engenharia genética para contar uma parábola sobre a arte como diferença e repetição. 

Segue-se o impressionante "Em camadas", no qual vemos a realidade se transformar num 

melting pot, no samba do crioulo doido que talvez ela seja, por baixo de todas as nossas 

tentativas ingênuas de lhe dar coerência e significado. Não é por nada que o conto é dedi-

cado a Ivan Carlos Regina, o autor mais pessimista da fcb (e também o mais engraçado), 

bem como a Philip K. Dick, o mestre por excelência das realidades que se dissolvem. 

Mal nos recuperamos da explosão final de "Em camadas" e o autor nos leva ao ma-

cabro restaurante de "A conta, por favor (ou: Salvador almoça no Antiquarius)", um lugar 

onde o prato principal é uma dose reforçada de humor negro. Como sobremesa, "Falange 

Vermelha", impressionante experiência sensorial de decadência e corrupção física. Depois 

dela, o leitor estará pronto para um dos pontos altos do livro, "M.U.A.", história de viagem 

no tempo em que o processo de arrancar um objeto da esfera da percepção automatizada 

ganha corpo de modo ao mesmo tempo trágico e literal. 

"Se um viajante a bordo de um disco", com seu título emprestado a Ítalo Calvino, é 

uma recriação irônica do universo das abduções ufológicas e, depois da montanha-russa 

que foi "M.U.A.", serve de pausa imprescindível antes que o leitor possa enfrentar "Declí-

nio e Queda", o melhor conto do livro. 

Passado num Rio de Janeiro tanto mais apocalíptico quanto menos remete ao futuro, 

mas a uma realidade familiar e quotidiana que desmorona ao nosso redor quase sem nos 

darmos conta, "Declínio e Queda" é uma dessas obras que não faz a menor concessão ao 

otimismo sentimentalóide do dr. Pangloss e bombardeia o leitor com uma golfada após a 

outra, sem trégua nem descanso. Ao final da leitura, operações tão rotineiras quanto falar 
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31 Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction — On the poetics and history of a literary genre, Yale 
University Press, New Haven and London, 1979. 



ao telefone ou andar de ônibus revestirão uma aura sinistra, como presságios de uma oni-

presente catástrofe. Catástrofe, inclusive, no sentido etimológico.32 

"Não temos tempo", como "Se um viajante a bordo de um disco", revisita outro tema 

caro à ficção ufológica, os invasores estão entre nós. Mas acrescenta doses maciças de 

ambigüidade e ironia, com um final que, como o clássico "A Organização do Dr. Labuz-

ze", de André Carneiro, lança dúvidas sobre tudo o que (des)aconteceu e faz a história ter-

minar suspensa da indecidibilidade. Por coincidência, o conto seguinte, "O Poder e a Gló-

ria", começa no ponto exato onde "A Organização do Dr. Labuzze" havia terminado, trinta 

e sete anos atrás, fazendo-nos perguntar se Fábio Fernandes não será (até por suas inimiza-

des) o sucessor de André Carneiro na nova geração da fcb: 

"Agora percebo que a vida é um subterrâneo de espelhos, dela eu enxergava uma 

casca enganadora", conclui o narrador de "A Organização do Dr. Labuzze"33. "Como eu 

devia ser cacete com minúcias e certezas. Agora não confio em mais nada. [...] Já não a-

credito no que meus olhos observam. Olho a porta do quarto, fecho a luz, ela desaparece. E 

as perspectivas, ilusões de ótica. As imagens no cinema se movem, no celulóide estão pa-

radas. De que me serve a palavra para traduzir pensamentos? Escrevo tudo isto para ex-

primir o quê?" 

A narração em terceira pessoa de Fábio Fernandes pega daí: 

"Um dia, ele deduziu: se os átomos são divisíveis, na realidade não somos sólidos. 

Na realidade, não vivemos na realidade. Imaginamos que somos. E não somos. Ou melhor, 

somos mais do que imaginamos. Somos tudo." 

Seria difícil encontrar uma ilustração mais clara, diríamos mesmo que didática, das 

teorias de Viktor Schklovsky sobre a função da arte. Porque o protagonista de "O Poder e a 

Glória" literalmente suspende, um por um, os filtros que o automatismo do hábito e a lin-

guagem estereotipada do dia-a-dia antepõem a nossa percepção da realidade. E ao remover 

esses filtros, depara com uma outra ordem de existência na qual, incidentalmente, encontra 

uma resposta muda mas definitiva às perguntas do narrador de André Carneiro. 

Se "O Poder e a Glória" remete a Schklovsky, os dois contos que fecham o livro, 

"Um diário dos dias da peste" e "Interface com o vampiro" remetem às teses sobre o conto 

do escritor argentino Ricardo Piglia. Para Piglia, um conto sempre conta duas histórias: 

"Uma história visível esconde uma história secreta, narrada de modo elíptico e fragmentá-
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32 "Gr. katastrophé, de kata, para baixo; strophé, de strephein, subverto." (Prof. Silveira Bueno, Dicioná-
rio Etimológico-Prosódico da Língua Portuguesa, vol. II, Ed. Brasília, Santos, 1974.) 



rio." A arte do contista, diz ele, consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da his-

tória 1: "O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na super-

fície."34 

É o que acontece em "Um diário dos dias da peste". Uma história visível, sobre um 

novo tipo de vírus que se difunde pela internet e enlouquece os computadores, esconde 

uma história secreta, que só se revela no final. E, como preconizado por Piglia, o que pare-

ce supérfluo na história visível mostra-se básico na história secreta. "Interface com o Vam-

piro" dá um passo além nessa direção e transforma a história secreta do primeiro conto 

numa nova história visível que esconde, ela própria, uma história secreta, na qual, uma vez 

mais, como em "O Poder e a Glória", o protagonista mergulha numa outra ordem da exis-

tência que dissolve sua subjetividade. "O conto se constrói para fazer parecer artificialmen-

te algo que estava oculto", escreve Ricardo Piglia35. "Reproduz a busca sempre renovada 

de uma experiência única que nos permita ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade 

secreta." Está falando sobre o conto em geral, mas poderia estar descrevendo as histórias 

de Fábio Fernandes. No que ele diz, não é difícil perceber o eco de Schklovsky e seu estra-

nhamento, especialmente quando ele cita Rimbaud: "A visão instantânea que nos faz des-

cobrir o desconhecido, não numa longínqua terra incógnita, mas no próprio coração do 

imediato." 

É essa visão instantânea que nos trazem os contos de Interface com o Vampiro. 

                                                                                                                                               
33 André Carneiro, "A Organização do Dr. Labuzze", em Diário da Nave Perdida, Edart, São Paulo, 
1963. 
34 Ricardo Piglia, "Teses Sobre o Conto", em O Laboratório do Escritor, Iluminuras, São Paulo, 1994. 
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O DESPAÇAMENTO 

1 

O que é o despaçamento? 

Pode ser uma divergência: o descompasso de idades entre o vampiro e sua amada em 

"O artista da carne" 

("Um dia, pouco depois de se conhecerem, ela o deixou por um homem mais com-

preensivo, mais calmo, mais velho") 

ou a defasagem temporal entre Ramón e Renata em "M.U.A." 

("Porque é como se o espaço à frente de Ramón se dobrasse como um origami, se 

amassasse como uma folha de jornal, e ele fosse sugado para dentro dessa ruptura"). 

Pode ser uma convergência: os vários tempos e espaços que se comprimem simulta-

neamente no mesmo ponto em "Em camadas" 

("É como se tudo no universo existisse em camadas, e agora elas estão se interpon-

do umas no meio das outras, invadindo os espaços alheios, acelerando a entropia, anteci-

pando um novo Big Bang"), 

a sala misteriosa em "Se um viajante a bordo de um disco" 

("...o aposento parece queimar com luzes de cores quentes, todas estrategicamente 

colocadas em diversos pontos. Parecem iluminar coisas específicas (...). Você perde a 

noção do tempo; o alienígena passa e pára por cada um dos focos de luz. Sob cada um, 

um objeto, uma forma de vida, um estado da matéria") 

ou, mais prosaicamente, a Turma da Pá Virada em "Declínio e Queda" 

("São uns quinze, mais ou menos — sempre mais — e não querem nem saber, furam 

a fila, se preciso empurrando quem ficar na frente. (...) A zoeira que a Turma da Pá Vira-

da apronta no ônibus é tão grande que ele não consegue fechar os olhos") 

e, no mesmo conto, o arrastão: 
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"Não há tempo nem de pensar, quanto mais de fugir; num minuto, ambos estão cer-

cados. É uma confusão, tantos garotos cercam Guilherme e o fotógrafo que os dois não 

conseguem contar quantos são. De sua parte, Guilherme só sabe que dezenas de mãos se 



introduzem nos seus bolsos, tiram seu par de tênis, sua carteira, o bloco do jornal e todas as 

informações das duas matérias." 

Uma terceira modalidade é o desmembramento, como o dedo cortado em "Falange 

Vermelha", no qual se reconhece tanto a dispersão 

("Naturalmente, você sabe que isso ocorre porque as veias estão expulsando o san-

gue do corpo para fora através dessa passagem...") 

quanto a compressão 

("...e ela é tão pequena para tanto sangue que a pressão interna faz com que a ex-

tremidade cortada chegue a latejar"). 

Encontramos o desmembramento também no humor negro de "A conta, por favor", 

onde os pratos nos restaurantes custam literalmente os olhos da cara 

("Fico pasmo como esses cegos não se preocupam com isso. Mesmo os sem braços. 

Os mais endinheirados sempre trazem um enfermeiro a tiracolo para servir a comida na 

boca. Pelo menos, foi o que vi há um ano, da primeira vez em que vim") 

e até mesmo na miopia do protagonista em "Se um viajante a bordo de um disco", 

com sua irônica conseqüência: 

"Um dos seres leva duas patas ao seu rosto, à altura dos olhos. Faz gestos em forma 

de cruz. Outro se aproxima e faz gestos circulares. Não olham para você. Parecem discutir. 

Então, você tem certeza: eles compreenderam o que você quis dizer. Você será operado." 

Sob qualquer dessas três modalidades — desmembramento, compressão ou disper-

são — os efeitos do despaçamento são os mesmos: a fragmentação da realidade 

("Em camadas": "Ivan sente seu mundo desmoronar e finalmente a pressão dos úl-

timos dias explode em seus pulmões"), 

 a desorientação 

("Se um viajante a bordo de um disco": "O tempo passa. Você perdeu completamen-

te a noção dos dias. Não há qualquer referencial. (...) Cansados, seus dedos tateiam pelos 

corredores da nave." 

"Em camadas": "Ivan começa a entrar em pânico. O tato não, ele implora, não ago-

ra") 

 e a dissolução do sujeito 
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("M.U.A.": "Ninguém mais olha para ela; todos já estão acostumados, ela está aí há 

anos, não faz mal a ninguém. Às vezes ela fala para o vento, ou solta um grito angustia-

do..." 



"Falange Vermelha": "É quando o corpo apodrece. Como um pedaço de carne es-

quecido alguns dias fora da geladeira." 

"A conta, por favor": "Procuro gravar atentamente na lembrança as imagens que 

passam pelo olho que ainda me resta. Não que haja muito para se ver hoje em dia"). 

Os exemplos poderiam continuar, conto a conto, quase página a página. Não é preci-

so mais. Deve ter ficado óbvio ao leitor que o despaçamento — nome escolhido de modo 

um tanto quanto arbitrário e que o leitor pode substituir pela figura que melhor lhe convier, 

contanto que mantenha em mente isto, que o despaçamento — é o princípio organizador 

de Interface com o Vampiro36, que reúne (convergência) os contos de Fábio Fernandes 

espalhados (dispersão) por vários fanzines de ficção científica brasileira (por onde andará o 

desmembramento?).  

2 

A pergunta, no entanto, persiste. 

O que é o despaçamento? 

Saber que ele é a figura que organiza os contos de Fábio Fernandes como o campo 

magnético organiza a limalha de ferro no ímã não nos diz muito sobre a natureza da figura, 

seu sentido, significado, enfim, o seu porquê e para quê. Retomemos, pois, a questão em 

um outro nível de leitura. 

Se voltarmos aos mesmos contos nos quais o isolamos, verificaremos que, antes 

mesmo de se desdobrar em convergência, divergência ou desmembramento, antes de dar 

origem a efeitos que não são senão ele próprio sob múltiplas modalidades, o despaçamento 

é, em primeiro lugar, uma intrusão: 

"Começa com o rádio: Ivan está trabalhando no computador quando, subitamente, 

dois comerciais diferentes invadem a mesma freqüência."37 

Em "O artista da carne", é o próprio personagem-título que se intromete na relação 

entre o vampiro e o clone, da mesma forma que o homem mais velho antes se interpusera 

entre o ainda-não-vampiro e o original do clone. Em "M.U.A.", é a força misteriosa que se 

introduz no contínuo temporal apenas para arrancar Ramón para fora dele, um pouco co-

mo, nas teses sobre o conceito de história, de Benjamin, o choque arranca o objeto do fluxo 

dos acontecimentos e o eleva à condição de mônada.38 Em "Falange Vermelha", por sua 

vez, a intrusão é apenas pressuposta: se há um dedo cortado, há um objeto, faca ou lâmina 

                                                 
36 Fábio Fernandes, Interface com o Vampiro, Ed. Writers, http://www.writers.com.br, 2000. 
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de um tipo qualquer, que o cortou e essa lâmina só poder ter mergulhado na carne com a 

violência do choque, seja esta uma violência súbita como um golpe ou lenta feito uma pe-

netração excruciante. 

A penetração excruciante (e subreptícia), nós a reencontraremos como a tática dos 

invasores de "Não temos tempo", com seu eco de velhos seriados de ficção científica e sua 

ambigüidade paranóica39. Já a violência súbita é a dos vírus que enlouquecem os computa-

dores num "Diário dos Dias da Peste" e os cérebros humanos em "Interface com o Vampi-

ro", conto do qual o livro haure seu batismo e que, dessa forma, configura-se como a chave 

interpretativa, retroativa, das demais histórias. Para entender por quê, tratemos de reconsti-

tuir a lógica do despaçamento. 

De um lado, temos alguma coisa que invade a realidade quotidiana e a comprime até 

o ponto do colapso. Do outro, temos a fragmentação e o desmembramento com que a rea-

lidade responde a essa compressão intolerável. Entre os dois, o universo consensual perde 

sua coerência e o sujeito, sua identidade. Há, pois, como que um deslocamento mútuo. 

Sujeito e mundo são expulsos dos lugares que lhe são próprios. Encontram-se ambos des-

paçados. 

Comparemos esse esquema com a filosofia de Sartre, tal como apresentado por Ro-

bert G. Olson40: 

"No sistema de Sartre, o (...) mundo das coisas em si é denominado 'ser-em-si' ou às 

vezes simplesmente o 'em-si', e o termo 'mundo' é reservado exclusivamente para o mundo 

fenomênico de Kant, criado pela atividade da mente e sensibilidade humanas. Sartre, con-

tudo, não concebe o homem instalado confortavelmente no mundo. Isto se devem em parte 

ao fato de que, segundo Sartre, cada pessoa vive num mundo próprio, havendo tantos 

mundos quanto seres humanos individuais. (...) É que, para Sartre, o 'em-si' (que Kant 

chamava de 'nóumeno') ameaça constantemente desintegrar nossos mundos individuais. 

Todos nós, diz Sartre, temos uma 'compreensão pré-ontológica' do ser-em-si, isto é, uma 

percepção obscura, inarticulada mas bem real, de sua presença e natureza. O mundo não 

passa de um 'verniz' na superfície do 'ser-em-si'; ou, sob outra metáfora, o mundo não é 

senão uma 'crosta delgada' de significado que impomos ao ser-em-si. Normalmente essa 

crosta delgada de significação esconde o 'em-si' e obnubila a consciência que temos de sua 

                                                                                                                                               
38 Walter Benjamin, "Sobre o Conceito de História", Obras Escolhidas I: Magia e Técnica, Arte e Políti-
ca, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1993. 
39 Naturalmente, deve-se incluir também na lista de intrusões súbitas no espaço quotidiano o disco voador 
que abduz a segunda pessoa de "Se um viajante a bordo de um disco". 
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existência, mas a angústia de ser está sempre sob a superfície de nossa consciência diária e 

de tempos em tempos irrompe à superfície, apresentando o ser-em-si sem disfarces." 

Desse ponto de vista, podemos descrever os contos de Interface com o Vampiro, da 

mesma forma que A Náusea do próprio Sartre, como o momento em que o em-si se intro-

mete no mundo humano e arranca a crosta delgada de significado com que o recobrimos. 

O despaçamento seria, assim, esse processo de desintegração do mundo sob a pressão do 

em-si. O conto-título do livro confirma essa leitura, num certo sentido, ao descrever o des-

paçamento como a percepção de um outro nível de realidade no qual a existência individu-

al do sujeito se anula num estado em que ser e não ser (Paulo/não Paulo) se equivalem. E, 

como quem não quer nada, no final da era da referência, introduz uma referência a nin-

guém menos que Sartre: 

"Restará alguma coisa? 

Sempre resta alguma coisa. 

Bela frase. Só que eu não estava com o menor saco para ouvir existencialismo fran-

cês naquele momento."41 

E no entanto, a despeito da resistência do protagonista, no final, sempre resta alguma 

coisa, ainda que alguma coisa despaçada, um Paulo/não-Paulo que talvez sempre tenha 

sido um Paulo/não-Paulo, o despaçamento só vindo a revelar, explicitar, essa não-

identidade, a não-coincidência do sujeito consigo mesmo: 

"A campainha toca. Sant'Anna termina de acender um cigarro e arrasta os pés incha-

dos até a porta. É Paulo. 

E não é Paulo. 

[...] 

A Era da Referência acabou — diz Paulo/não Paulo com voz cansada, de quem não 

usa as cordas vocais há dias. — E isto — aponta para as páginas nas mãos amareladas de 

Sant'Anna — é só o começo."42 

Essas páginas nas mãos amareladas marcam o ponto onde a escrita se dobra sobre si 

mesma e a obra se autodesigna no interior da própria obra.43 Pois elas indicam o diário de 

Paulo manuseado por não-Paulo, mas também os próprios contos de Interface com o Vam-

                                                 
41 Fábio Fernandes, "Interface com o Vampiro", op. cit. 
42 Ibid. 
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43 Em uma conferência sobre "Linguagem e Literatura", Foucault sugere que essa estrutura de autoimpli-
cação da obra, os "signos pelos quais uma obra se designa, se representa sob uma determinada forma, 
com uma certa fisionomia, no interior de si mesma", são, não exercícios gratuitos de metalinguagem, mas 
um traço constitutivo do próprio ser da literatura, senão da literatura em geral, ao menos da literatura 



piro. Com esse movimento, revelam o que talvez seja a maior lição a ser extraída do des-

paçamento. O de que não há referência, o mundo externo que se toma por referente é uma 

ilusão da própria escrita44, uma miragem que o despaçamento desloca e revela em seu ser 

de simulacro45. Como o indecidível Paulo/não-Paulo, o mundo, desde o princípio, não co-

incide consigo mesmo, e é o que o despaçamento vem de revelar, submetendo-o à com-

pressão de uma alteridade absoluta — o em-si de Sartre, o exterior de Foucalt46, o choque 

monádico de Benjamin — que desarticula esse sistema de representações entre cujos cor-

redores nos perdemos como um viajante a bordo de um disco. 

                                                                                                                                               
ocidental. (Michel Foucault, "Linguagem e Literatura", incluído como apêndice a Roberto Machado, 
Foucault, a Filosofia e a Literatura, Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, 2000.) 
44 "Não há sistema comum à existência e à linguagem; pela simples razão de que é a linguagem, e apenas 
ela, que forma o sistema da existência." (Michel Foucault, Raymond Roussel, Forense Universitária, São 
Paulo, 1999. 
45 "A obra jamais encontra seu duplo finalmente dado. Por isso ela é a distância que há entre a linguagem 
e a literatura, uma espécie de espaço de desdobramento. Esse espaço especular é o que se poderia chamar 
de simulacro." (Michel Foucault, "Linguagem e Literatura", op. cit.) 
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DEUS SIVE NATURA 

Publicado originalmente em 1941, "They"47 (Eles) é um dos contos mais famosos de 

Robert A. Heinlein — e com razão. Trata-se de uma pequena obra-prima, que apresenta a 

semente de temas que se tornariam dominantes nas histórias de Heinlein no futuro, como o 

solipsismo, a manipulação e a paranóia. Seu protagonista é interno de um hospital psiquiá-

trico, sofrendo do que tudo indica ser um agudo delírio de auto-referência. Ele acredita que 

o mundo inteiro é uma fraude, construída ao redor dele com o único propósito de impedir 

que se lembre de sua verdadeira identidade. A maior parte das pessoas não passariam de 

autômatos desprovidos de vontade própria e programados para distraí-lo com seus movi-

mentos monótonos e repetitivos. Algumas delas, no entanto, seriam criaturas reais, nomi-

nalmente, os responsáveis pela manipulação48, que se disfarçariam de gente comum para 

acompanhar seus movimentos de perto. 

O surto psicótico teria irrompido quando ele e a esposa preparavam-se para uma via-

gem de férias. Por alguma razão que não era clara nem para ele, nosso personagem cismou 

de voltar ao segundo andar da casa e, ao abrir a janela que dava para os fundos, deparou 

com um esplendoroso céu ensolarado. Mas como seria isso possível, se na frente da casa 

caía uma pesada chuva? Ele voltou-se e viu a esposa atrás dele, encarando-o com uma ex-

pressão indefinível no rosto. Imediatamente, voltaram-lhe à memória as dúvidas e inquie-

tações que experimentara durante a infância, quando sentia-se diferente dos outros meni-

nos, falando de coisas que eles não entendiam e dificilmente se interessando por seus as-

suntos sem importância. Recordou suas suspeitas em relação aos adultos, que sempre pare-

ciam mudar de assunto quando ele entrava na sala. A seus olhos, as peças começaram a 

cair em seus lugares, o espetáculo todo passou a fazer sentido. Ele era o alvo de uma gi-

gantesca conspiração, de proporções inimagináveis. O impacto dessa descoberta atordoan-

te fez com que ele entrasse em crise. Foi internado no hospício. 

                                                 
47 Robert A. Heinlein, "They", in The Unpleasant Profession of Jonathan Hoag, Ace Books, Nova Yor. 
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48 A certa altura do conto, o protagonista resolve "to catch the puppet masters in their manipulations". 
Vale a pena lembrar que The Puppet Masters é o nome de um dos mais conhecidos romances de Heinlein, 
recentemente transformado em filme. 



No hospício, deram-lhe uma cela individual, onde podia ficar sozinho com seus pen-

samentos. Mas, cada vez que estes se voltavam para a conspiração, tentando discernir os 

padrões, encontrar as falhas, descobrir o que estaria por trás de uma operação tão comple-

xa, acontecia alguma coisa que parecia ter sido criada unicamente para desviar sua atenção. 

Ora o atendente entrava com a bandeja, ora o médico vinha ver como ele estava ou então 

era a esposa que aparecia para visitá-lo. 

Apesar disso, ele consegue algumas horas de introspecção por dia e ocupa esse tem-

po procurando descobrir a verdade. Para isso, conta apenas com o raciocínio e com as evi-

dências de seus cinco sentidos. Trancado numa cela de hospício, o personagem refaz o 

caminho da dúvida hiperbólica empreendido por Descartes no século XVII, só que no sen-

tido inverso. Enquanto o filósofo chegou à única certeza que se pode ter, a despeito do erro 

dos sentidos, das opiniões enganosas e da possibilidade de que o mundo não passe de um 

sonho ou do truque de um gênio maligno — a saber: penso, logo existo —, o personagem 

de Heinlein toma essa certeza como ponto de partida: "Primeiro fato, ele mesmo. Ele co-

nhecia a si mesmo diretamente. Ele existia." 

Nesse ponto da história, a impressão inicial do leitor, de que o personagem é um pa-

ranóico delirando, começa a vacilar. Seu raciocínio é tão convicente, sua percepção da 

futilidade da rotina seguida pelas pessoas em seu quotidiano é tão aguda, que suas suspei-

tas começam a soar verossímeis. Suspensos nessa incerteza quanto à interpretação da his-

tória, estamos preparados para o final do conto: nosso herói vai para a cama, depois de ter 

resolvido fugir do asilo e, ao adormecer, recupera sua identidade original. Mas no dia se-

guinte, o choque do despertar brusco e a visita da esposa fazem com que ele retorne a seu 

estado de esquecimento de si. A esposa deixa a cela, encontra o psiquiatra responsável pelo 

caso do personagem e, finalmente, descobrimos que eles nem mesmo são humanos, mas 

criaturas que tomam a forma humana para iludir o protagonista e impedir que sejam "assi-

miladas" por ele. 
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O herói de "They", portanto, tem razão: existe uma conspiração universal contra ele. 

Mas quem é ele? Por que se dar a tanto trabalho para que ele não recobre a identidade? 

Heinlein não responde diretamente, mas dá algumas boas pistas. Em primeiro lugar, a pró-

pria existência da conspiração prova que ele é alguém muito importante — de fato, o cen-

tro do universo. Trata-se, também, de um sujeito extremamente poderoso — os manipula-

dores temem o que pode acontecer se ele descobrir quem é na verdade. Finalmente, ele é 

— ou acredita ser — imortal: "I transcend this little time axis; a seventy-year span on it is 

but a casual phase in my experience. Second only to the prime datum of my own existence 



is the emotionally convincing certainty of my own continuity. I may be a closed curve, but 

closed or open, I neither have a beginning nor an end." 

Além disso, durante seu sono, quando torna a ser aquilo que é, ele experimenta uma 

profunda e jubilosa sensação de estar unido à totalidade do universo: "Gladness! Gladness 

everywhere! It was good to be with his own kind, to hear the music swelling out of every 

living thing, as it always had and always would — good to know that everything was 

living and aware of him, participating in him, as he participated in them. It was good to be, 

good to know the unity of many and the diversity of one." 

Diante de tudo isso, a conclusão a que chegou Carlos Alberto Ângelo sobre a identi-

dade desse misterioso personagem torna-se praticamente irrefutável. Trata-se de nada me-

nos que Deus. 

Não, contudo, o Deus tradicionalmente imaginado pelas religiões ocidentais — um 

ser transcendente, isolado de sua criação, pairando acima da realidade e governando o 

mundo a partir de uma posição exterior. Como demonstra sua autopercepção inconsciente 

(valha o paradoxo), ele é o Deus da tradição mística e das religiões orientais, uma divinda-

de panteísta, identificada com a própria natureza, a qual só existe na medida em que parti-

cipa de seu ser. Na célebre fórmula de Spinoza: Deus sive natura (Deus não se distingue 

da natureza). 

Desse ponto de vista, os manipuladores são criaturas que se recusam a fazer parte 

dessa união mística e aspiram a uma existência independente, individual. Essa existência, 

rigorosamente falando, é impossível, uma vez que, nos termos do conto, todas as coisas 

estão vivas e conscientes dele, do provável deus, participando dele como ele participa de-

las. Mas os conspiradores podem experimentar uma ilusão de individualidade, na medida 

em que, desconhecendo sua própria identidade, Deus deixa-os entregues a si mesmos. Por 

outro lado, eles tampouco podem sentir empatia com ele, caso em que seriam imediata-

mente assimilados: "If we understood  his motives, we would be part of him. Bear in mind 

the Treaty! He almost remembered." No final, é o que acontece com Alice, a esposa do 

personagem: ela começa a sentir compaixão por ele e é advertida pelo líder de que está 

sendo assimilada. "Talvez", ela responde. "Eu não tenho medo disso." 
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O Tratado mencionado pelo chefe dos conspiradores, por sua vez, leva a crer que 

aquilo tudo seja uma espécie de aposta entre eles e Deus. De fato, a primeira reação do 

personagem ao despertar, ainda semiconsciente de sua identidade, é tentar imaginar a rea-

ção do líder ao saber que o jogo acabou. E não é por nada que este, no papel de psiquiatra 

do herói, seja mostrado na primeira cena jogando xadrez com o protagonista. Como em 



Deus, Golem & Cia., de Norbert Wiener, criador e criatura defrontam-se num jogo que, 

aqui, termina em empate. O xadrez pode ser entendido como uma metáfora da própria si-

tuação descrita pelo conto. O verdadeiro jogo não é esse, mas a disputa que eles travam 

como paciente e psiquiatra, tendo a identidade como prêmio. Se o protagonista recobrar 

sua identidade, os conspiradores perdem a deles. 
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E vice-versa. 



HEINLEIN E O SOLIPSISMO 

Gigante incontestável da ficção científica, que extrapolou as fronteiras do gênero pa-

ra ser abraçado pela contracultura, num movimento que rendeu mais de uma tese de socio-

logia, o americano Robert Anson Heinlein sentiu-se cada vez mais atraído, nas suas últi-

mas décadas de vida, por um sistema filosófico conhecido como solipsismo. 

O nome deriva do latim solus ipse, "só o eu", e explica-se por ser o solipsismo uma 

variante das teorias idealistas que, ao invés de situar o mundo como um repertório de idéi-

as na mente de Deus (idealismo religioso, fundamento das filosofias orientais e representa-

do no ocidente pelo bispo George Berkeley) ou de supor um real incognoscível a que só se 

teria acesso indireto, mediatizado pelo pensamento e/ou linguagem (idealismo problemáti-

co, derivado das Meditações de Descartes e defendida por pensadores como Kant, Schope-

nhauer e o segundo Wittgenstein), propor a consciência de si, isto é, o eu, como alicerce da 

realidade. Para resumir em poucas palavras, trata-se de considerar o eu como o verdadeiro 

princípio criador do universo. 

Esse ponto de vista parece feito sob medida para o individualismo exacerbado dos 

escritores românticos, pelo que o representante por excelência do solipsismo é o filósofo 

romântico alemão G. W. Fichte. Para Fichte, o eu "põe" o mundo, ou seja, no sentido que 

esse verbo toma em seu vocabulário, a realidade é construída pelo eu mediante um ato 

primordial de vontade. Esse conceito teve forte repercussão junto ao romantismo, que o 

colocou em paralelo com o processo de criação estética, e é dessa forma, alegando que o 

mundo é criado pela imaginação artística, que o solipsismo chegará às páginas de Heinlein. 
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À primeira vista, pode parecer surpreendente, diria-se mesmo incongruente, ver teo-

rias desse gênero defendidas por alguém tão pragmático quanto Heinlein. Não devemos 

nos esquecer, contudo, que enquanto padrão de comportamento, o pragmatismo é uma 

invenção recente, da virada do século, e nasceu da popularização e conseqüente diluição 

do pragmatismo filosófico elaborado por William James e Charles Sanders Peirce. James 

defendia um conceito de verdade relativa, dependente do ponto-de-vista do observador, e 

Peirce propunha que a realidade fosse, por assim dizer, construída quando da percepção, 



mediante a elaboração de signos que esclarecem e estruturam um real em si mesmo des-

provido de significado. Essas duas atitudes perante o mundo formam as coordenadas do 

pragmatismo. Nenhuma delas é incompatível com o solipsismo de Heinlein. 

É preciso esclarecer que, em não sendo um filósofo, a obra de Heinlein não se pro-

põe a ser uma reflexão filosófica sobre o solipsismo. Isso explica as constantes oscilações, 

hesitações e recuos do autor em relação às implicações de seu pensamento. Por exemplo, 

vimos que, ao ser filtrada pelo romantismo, a doutrina solipsista mesclou-se à imagem do 

artista enquanto êmulo de Deus, criador do universo. Seguindo uma linha semelhante, os 

multiversos visitados pelos protagonistas de O Número do Monstro correspondem aos que 

foram imaginados por escritores como L. Frank Baum, Edgar Rice Burroughs, Lewis Car-

roll e o próprio Heinlein. Mas, em determinada altura do livro, lança-se mão de um argu-

mento mais suave: em um número (quase) infinito de universos, os elementos podem se 

combinar de um número infinito de formas, e qualquer combinação imaginada por alguém 

vai encontrar seu correspondente em um dado universo. 

A idéia é interessante e ganha um peso considerável quando confrontada com inter-

pretações da mecânica quântica como a Teoria Múltiplos Mundos, de Hugh Everett. Mas o 

próprio Heinlein a abandona tão logo a formula. Segundo esse raciocínio, o Mundo de Oz 

onde chegam os viajantes não seria realmente o Oz de L. F. Baum, mas um universo que, 

devido a uma probabilidade estatística multplicada pelo infinito, apresentaria uma correla-

ção bijetora com Oz. Sendo assim, não se vê como Deety, leitora assídua da série de Oz, 

poderia ser reconhecida pelos habitantes daquele universo. 

Outra oscilação semelhante ocorre entre o que se poderia chamar, respectivamente, 

de versões fraca e forte do solipsismo. Para a primeira, cada indivíduo tem a sua própria 

versão da realidade — equivalente à verdade relativa de James — e o universo seria algo 

assim como a intersecção de todos os mundos "postos" por cada consciência individual. É 

uma concepção desse tipo que se apresenta em Um Estranho Numa Terra Estranha e res-

surge ao longo de toda a série dos Multiversos. Porém, em alguns momentos específicos, 

Heinlein mostra uma certa inclinação pelo solipsismo versão forte. 
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Para compreender o que vem a ser esta última, é preciso remontar à célebre redução 

cartesiana que se encontra na raiz das interrogações ontológicas da filosofia moderna. Co-

mo é sabido, Descartes propôs-se a encontrar uma base inquestionável para a verdade e, 

para tanto, eliminou não apenas as percepções e opiniões cuja falsidade pode ser demons-

trada, e.g. sonhos e delírios, mas também tudo aquilo cuja verdade não pode ser cabalmen-

te verificada. Como ele mesmo diz, bastava uma única dúvida, por tênue que fosse, para 



invalidar a percepção ou o conceito. Obviamente, com isso, acaba-se invalidando pratica-

mente tudo: os dados sensoriais, as crenças religiosas, os pensamentos. Pode-se duvidar de 

tudo, diz Descartes, menos do fato de se estar duvidando. É daí que extrai seu cogito: 

"Penso, logo sou." (Cogito ergo sum.) Minha existência, demonstrada a mim mesmo pelo 

fato de estar pensando, é minha única certeza possível. Mas esse é um dado imediato, que 

não posso transmitir aos demais. Por outro lado, do meu ponto de vista, as outras pessoas 

são apenas outras tantas percepções sensoriais, cuja realidade pode ser questionada. 

Se, uma vez chegado a esse ponto extremo de redução, Descartes reconstrói a reali-

dade apoiando-a sobre a certeza do cogito, o solipsismo versão forte detém-se exatamente 

aí. Enquanto o filósofo francês duvida sistematicamente do mundo apenas para melhor 

recuperá-lo depois, o solipsismo forte argumenta que, se minha existência é a única certeza 

inquestionável que possuo, então tudo o mais, inclusive as outras pessoas, não passa de 

um produto da minha mente. 
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Ninguém consegue sustentar esse ponto de vista extremado durante muito tempo 

sem cair em graves contradições, e certamente não é Heinlein quem pretende fazê-lo. Mas, 

de tempos em tempos, a idéia parece balançar tentadoramente diante de seus olhos, como 

em algumas passagens de O Gato que Atravessa Paredes. Por vezes, Heinlein dá a impres-

são de acreditar que é a única consciência verdadeira do universo. Nesse caso, todos nós, 

seus leitores, críticos, admiradores e detratores, não passaríamos de fruto de sua imagina-

ção de autor, personagens de um livro que ele continuaria escrevendo mesmo depois de 

sua morte. 



OS DOIS HEINLEINS 

1 

Dois Heinleins, portanto. Um, o de Um Estranho Numa Terra Estranha, escreve um 

dos livros mais influentes da contracultura, com sua defesa do anarquismo, do amor-livre e 

do ecumenismo religioso. Outro, o de Starship Troopers, será chamado de fascista, por 

suas posições radicalmente anticomunistas e sua defesa da disciplina militar como solução 

para todos os problemas. 

Não será, certamente, um caso único na história da literatura. Embora oscilações tão 

radicais não sejam comuns, pode-se lembrar pelo menos um precedente, o de John dos 

Passos, que depois de escrever o romance mais marxista da literatura norte-americana, 

1919, dará uma espetacular guinada à direita. O que o diferencia de Heinlein, no entanto, e 

denota a singularidade absoluta deste último, é que Um Estranho Numa Terra Estranha e 

Starship Troopers foram escritos ao mesmo tempo, no que só se pode qualificar como um 

exercício de esquizofrenia. Como e por que esse dualismo heinleniano? Qual seu signifi-

cado? Uma leitura intertextual dos dois romances talvez ajude, se não a responder a essas 

perguntas, pelo menos a formar uma imagem mais clara das articulações entre eles, do 

relacionamento — ainda a determinar se antagônico ou dialético — entre o fascista e o 

libertário anárquico. 

 37 

A dualidade, é preciso notar desde logo, obceca Heinlein. Ao longo de suas páginas, 

deslizam hordas de duplos, gêmeos e clones: os irmãos telepatas em Beyond This Horizon, 

um dos quais viaja ao espaço enquanto o outro permanece na Terra; Castor e Pólux, os 

aventureiros espaciais de The Rolling Stones; Laz e Lor, que duplicam o próprio dualismo, 

ao serem simultaneamente gêmeas e clones de Lazarus Long. Observemos, a propósito, 

que a partir de Amor Sem Limites, onde Lapis-Lazuli e Lorelei Lee aparecem pela primeira 

vez, assistimos a uma verdadeira orgia de clones de Lazarus Long, que se multiplicam 

como coelhos. E em Orphan in the Sky, deparamos até mesmo com um inconcebível mu-

tante de duas cabeças, que talvez ecoe mais tarde na famosa piada de Um Estranho Numa 

Terra Estranha, quando Jubal Harshaw exclama que as proezas de Mike são a coisa mais 



estranha que ele já viu desde que seu tio de duas cabeças discutiu consigo mesmo, apresen-

tando argumentos e contra-argumentos a si próprio.49 

O que serão todos esses personagens, senão signos de um dualismo que percorre a 

obra de Heinlein como um fio vermelho? Porque, de fato, a contradição entre Um Estra-

nho Numa Terra Estranha e Starship Troopers50 é apenas a ponta mais saliente de um 

legítimo iceberg, que divide os livros de Heinlein em dois blocos. Raramente se encontrará 

os extremos apresentados com tanta pureza, mas praticamente todas as histórias de Heinle-

in se alinham a um ou outro desses pólos. Assim, para nomearmos só alguns exemplos, em 

Revolta na Lua, Amor Sem Limites e Friday é o Heinlein anarquista quem ressoa com mais 

profundidade, ao passo que A Sexta Coluna ou The Puppet Masters partilham com Star-

ship Troopers tanto o anticomunismo quanto a defesa da solução militar. O mais notável é 

que, lá como aqui, a defesa de Heinlein é igualmente sincera, igualmente veemente, igual-

mente apaixonada. Sincera, veemente e apaixonada o bastante, em todo caso, para que a 

cisão tenha passado despercebida por seus fãs. Em que pese o fato de os leitores de Heinle-

in se dividirem entre os que se identificam com a defesa do anarquismo e os que se sentem 

atraídos pela pregação fascista, raramente causa espanto que ambas tenham saído da mes-

ma pena. Por que isso ocorre? 

Das duas ordens de questões levantadas por Heinlein, a mais fácil de compreender é 

essa atitude parcial dos fãs. Escolher um dos aspectos e recalcar os demais é um dos mais 

simples mecanismos de defesa que o ego adota contra a ambivalência.51 Diante do mal-

estar (no sentido freudiano) suscitado pela indecidibilidade entre os pólos, o sujeito opta 

por quebrar a unidade originária e conservar apenas um de seus elementos, denegando os 

restantes.52 A grande pergunta, no entanto, é o porquê da obra de Heinlein se apresentar 

como uma união dos opostos, uma walking contradiction. 

Não vem ao caso se a situação da obra reflete uma divisão no espírito de Heinlein ou 

uma postura metodológica que ele adota ao escrever. A primeira alternativa nos levaria ao 

terreno pantanoso da psicologia do autor, assunto sobre o qual a crítica literária nada tem a 

dizer. A segunda parece encontrar respaldo em alguns trechos, especialmente de Starship 

Troopers, onde Heinlein dá a impressão de estar plenamente consciente desse traço. "Este 

                                                 
49 Não é o que Heinlein mesmo está fazendo, no exato momento em que escreve esses livros — argumen-
tando consigo próprio, defendendo uma posição e a posição contrária? 
50 Note-se que, em ambos os livros, o título original é composto de uma aliteração entre S, T e R: Stran-
ger in a Strange Land e Starship Troopers.  
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51 Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, Imago, Rio de Janeiro. 



universo é feito de dualidades casadas", diz um dos personagens do livro, para acrescentar, 

algumas linhas adiante: "Yin e Yang, perfeitos e iguais."53 Cerca de quarenta páginas mais 

tarde, surge uma representação plástica dessas dualidades casadas: "O engenheiro dese-

nhista tinha feito um desenho duplo e a caixa os havia combinado numa imagem em esté-

reo dos primeiros trezentos metros sob a superfície."54 Que essa imagem em estéreo reflita 

o desenho duplo seguido pela obra de Heinlein como um todo é sugerido por uma notável 

construção em abismo que aparece na p. 151, quando um personagem de Tropas Estelares 

é mostrado a ler um livro chamado Patrulheiros do Espaço (mais exatamente, Patrulheiros 

do Espaço contra a Galáxia). Mas, tenha ou não Heinlein consciência disso, as dualidades 

casadas são a estrutura fundamental de sua obra como ficcionista e é esse dualismo que 

devemos interrogar agora. 

2 

De acordo com Carlos Alberto Angelo, certamente o maior especialista em Heinlein 

no Brasil, Um Estranho Numa Terra Estranha estava em pleno processo de escrita — e o 

mundo mergulhado em plena guerra fria — quando surgiu a proposta de um desarmamen-

to unilateral dos Estados Unidos. Antevendo a vantagem que isso daria para a URSS e a 

despeito da posição pacifista adotada pelo protagonista do romance que estava escreven-

do55, Heinlein interrompe Um Estranho Numa Terra Estranha para redigir um livro bem 

menor, quase um panfleto, com o propósito declarado de explicar porque o desarmamento 

é uma tolice. Esse panfleto, desnecessário dizer, é Starship Troopers que, devido a essa 

circunstância, apresenta uma série de ecos, reflexos e elementos comuns a Um Estranho 

Numa Terra Estranha. Mas, coisa curiosa, na maior parte das vezes, esses reflexos apre-

sentam-se invertidos, o que era positivo no romance maior torna-se negativo no menor, e 

vice-versa. 

Assim é que o soldado Heinrich é mostrado em Starship Troopers como um exem-

plo de coragem, apesar da inexperiência ("Okay, temos um homem nesta companhia, pelo 

menos. Me sinto melhor. Temos algum outro?"56). Mas em Um Estranho Numa Terra 

                                                                                                                                               
52 Para uma descrição desse mecanismo cf. Jacques Derrida, A Farmácia de Platão, Iluminuras, São Pau-
lo. Outro autor que emprega o conceito de mecanismos de defesa para descrever as complexidades da 
criação literária é Harold Bloom, A Angústia da Influência, Imago, Rio de Janeiro. 
53 Robert A. Heinlein, Tropas Estelares, GRD/PECAS, São Paulo, pp. 184-5. 
54 Ibid., p. 238. 
55 Cf. o cap. XXX: "Mike coroou sua carreira militar aproveitando a permissão para fazer perguntas de-
pois de uma conferência, para pregar a inutilidade da força (...), depois ofereceu-se como cobaia para 
testar qualquer arma de qualquer espécie, para provar que a força não só era desnecessária mas impossível 
quando dirigida contra uma pessoa autodisciplinada." (Um Estranho Numa Terra Estranha, Ed. Record, 
p. 388.) 
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56 Tropas Estelares, op. cit., p. 46. 



Estranha, o mesmo Heinrich, nesse meio-tempo promovido a capitão, torna-se um símbolo 

da estupidez e arrogância militares: "Você nasceu burro, Heinrich, ou teve de estudar para 

isso?"57, ironiza um dos personagens, pouco depois de ter concluído que "certos pés foram 

feitos para serem pisados, a fim de melhorar a raça, promover o bem-estar geral e minimi-

zar a velha insolência dos burocratas; ele logo viu que Heinrich tinha esses pés"58. 

Em contrapartida, os alienígenas (marcianos no Estranho) são portadores de uma sa-

bedoria imemorial num livro e supostos imperialistas no outro, mas nos dois casos são 

descritos como insetóides que botam ovos. No Estranho, Valentine Michael Smith, o hu-

mano criado em Marte, provoca uma revolução nos costumes ao introduzir valores marci-

anos na cultura terrestre, e essa revolução é francamente mostrada como positiva. Em Star-

ship Troopers, a luta dos humanos é para impedir que os insetóides imponham seu modo 

de vida aos humanos. O mais notável é que, num como no outro, esses valores e esse modo 

de vida são comunistas. Em Starship Troopers, os insetóides ensinam para os humanos "o 

quão eficiente o comunismo total pode ser quando usado por uma espécie realmente adap-

tada para isso pela evolução"59, ao mesmo tempo em que, no Estranho, esse comunismo 

total é atribuído aos marcianos: "’As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos.’ Nin-

guém entende melhor ’o meu e o teu’ que um cão de guarda. Mas não os marcianos. A 

menos que você encare como ’propriedade’ a posse comum de tudo por milhões ou bilhões 

de antigos cidadãos: ’fantasmas’ para você, meu amigo."60 Para reforçar ainda mais o para-

lelo, a primeira batalha contra os insetóides em Starship Troopers foi batizada de Operação 

Toca dos Insetóides61 ("as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos"). 

A situação pode ser resumida da seguinte forma: em Starship Troopers, exalta-se os 

militares e estigmatiza-se o comunismo dos insetóides; em Um Estranho Numa Terra Es-

tranha, por sua vez, exalta-se o comunismo dos insetóides e estigmatiza-se os militares. A 

simetria é completa e desce até aos detalhes. Na última parte do Estranho, a Igreja de To-

dos os Mundos, criada por Mike a partir de conceitos marcianos, é destruída por um incên-

dio criminoso62; em Starship Troopers, é o protagonista que invade e explode uma igreja 

                                                 
57 Um Estranho Numa Terra Estranha, op. cit., p. 181. 
58 Ibid., p. 169. 
59 Tropas Estelares, op. cit., p. 155. 
60 Um Estranho Numa Terra Estranha, op. cit., p. 230. 
61 Tropas Estelares, op. cit., p. 135. 
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62 "...à meia-noite de ontem. Os senhores podem ver o que sobrou da entrada principal do templo, logo 
depois da explosão. Aqui fala seu Repórter Prestativo, da Rede Novo Mundo, com o noticiário matutino." 
Op. cit., p. 460. 



dos insetóides63 e no final do livro essa destruição adquire um caráter metafórico, ao des-

crever a irresponsabilidade dos eleitores nas democracias tradicionais: "Se ele votasse o 

impossível, aconteceria no lugar disso o desastroso possível — e a responsabilidade era 

então forçada nele quer ele quisesse ou não e destruía tanto a ele como a seu templo sem 

alicerces."64 

O planeta onde as tropas estelares passam suas folgas chama-se Santuário e sua capi-

tal é Espírito Santo, nomes com fortes ressonâncias religiosas. No entanto, o que se encon-

tra no planeta são "empreendimentos feitos para separar sem dor um homem do dinheiro 

que ele na verdade não tem como usar, para o agradável acompanhamento da comida ligei-

ra, entretenimento e música"65. É o mesmo quadro exibido pelo fosterismo no Estranho: 

como seita pentecostal, a teologia fosterita baseia-se no dom do Espírito Santo, mas seu 

culto é uma verdadeira orgia capitalista, com direito a cassinos, máquinas caça-níqueis e 

espetáculos de striptease.66 Os aprendizes fosteritas são chamados de querubins67 e em 

Starship Troopers, querubins são os recrutas.68 

A comparação poderia continuar por páginas e páginas, tão minuciosa quanto qui-

séssemos: os soldados de Starship Troopers ficam acomodados em suas cápsulas como 

múmias e no Estranho é o líder dos fosteritas que foi mumificado, as próprias cápsulas são 

chamadas de ovos, evocando o bordão recorrente de Mike ("Sou apenas um ovo"), e assim 

por diante ad nauseam. Mas cremos que o ponto já ficou suficientemente claro: os dois 

livros são gerados por uma mesma estrutura narrativa, a oposição comunismo x militaris-

mo, mas repartem-se de modo aparentemente simétrico em relação a essa estrutura de ba-

se. 

3 

Uma leitura mais atenta de Starship Troopers, no entanto, logo mostrará que essa 

simetria é um efeito de superfície. Desconstruído seu texto, o resultado é um modelo muito 

mais próximo do Estranho do que se presume à primeira vista, com uma crítica implícita 

ao militarismo e uma defesa do ecumenismo social e religioso que nada fica a dever às 

demonstrações de Valentine Michael Smith. 

                                                 
63 "Não sabia o que é que eu tinha aberto. Uma igreja durante a missa, um pulgueiro de magrelos, talvez 
até mesmo o quartel general de defesa deles." Op. cit., p. 17. 
64 Ibid., p. 184. 
65 Ibid., p. 160. 
66 Um Estranho Numa Terra Estranha, op. cit., pp. 293-313. 
67 Cf. ibid., p. 296: "Um querubim aqui!" 
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68 Op. cit., p. 227: "Vocês estarão passando por um monte de Querubins." 



A primeira coisa que chama a atenção no livro, considerando que os inimigos são 

uma raça de alienígenas insetóides, é a quantidade de vezes que os próprios soldados hu-

manos são comparados a insetos. Logo que Rico, o protagonista, se apresenta para o alis-

tamento, o médico do exército (civil) diz: "Mas serviço militar é para formigas. Acredite 

no que eu digo."69 Mais adiante, um colega de Rico é julgado por ter se recusado a cumprir 

as ordens de seu instrutor e seu castigo é deitar num formigueiro: "Ah. Então você iria ser 

morto e talvez provocar a morte de seus companheiros por causa de umas formigui-

nhas?"70 Na p. 102, bombardear uma área para combater um traje blindado é "como quei-

mar uma casa para pegar uma pulga". Na p. 223, quando a nave de transporte é posta fora 

de combate, os soldados sobreviventes "são capturados tão facilmente como besouros vi-

rados de costas". Na p. 233, os sinais dos soldados na tela de Rico são como "vaga-lumes 

rastejando sobre meu rosto". 

A sala do Comandante tem um armário com "filas e filas de alvéolos" e, como lem-

bra o Prof. Silveira Bueno71, um alvéolo é uma "cavidade dos favos que as abelhas enchem 

de mel". A ser comparado com a p. 137 do romance, onde se diz que os insetóides vivem 

sob "a suprema ditadura da colméia". Na p. 207, o primeiro pelotão é conhecido como 

Zangões. E na p. 213, a inexperiência de Rico deixa seus comandados "tão agitados como 

um ninho de marimbondos". 

A epígrafe do capítulo V é um antigo cântico usado para intervalar uma salva, que 

diz: "Disparar é bom demais pra ele, chutem o piolho daqui!"72 Note-se que a letra refere-

se ao fuzilamento, não de um inimigo, mas de um soldado da tropa e que o capítulo se re-

fere à punição de Ted Hendrick73. Mais tarde, outro aluno da Academia vai ser enforcado 

por assassinato. Portanto, piolhos refere-se aos soldados, não aos insetóides. 

Outro termo de comparação entre soldados e insetóides são os trajes blindados que a 

infantaria usa ao invadir os planetas inimigos. Na p. 104, é dito que os trajes possuem uma 

"fisiologia".  Na p. 107, Rico declara que "me apaixonei pelas blindagens propulsadas". Na 

página seguinte, esse traje apaixonante, dotado de atributos femininos, é comparado, quan-

do desligado, a "uma donzela de ferro". Esse traje, descrito em termos tão estranhamente 

ambíguos, assemelha-se ao exoesqueleto dos insetos e, de fato, na p. 223, é dito que um 

insetóide "é pouco mais que uma máquina com vida." No começo do livro, Rico revela que 

                                                 
69 Ibid., p. 33. 
70 Ibid., p. 71. 
71 Grande Dicionário Etimológico-Prosódico da Língua Portuguesa, Ed. Brasília, Santos, vol. I. 
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72 Ibid., p. 63. 



sofre de tremores toda vez que vai descer num planeta dos insetóides74, mas no final, são 

os insetóides que experimentam um tremor incontrolável.75 

"Operários são fáceis de capturar", diz o protagonista. "Mas o operário insetóide é 

pouco mais que uma máquina com vida. Guerreiros podem ser capturados se queimarmos 

fora membros o bastante para deixá-los indefesos — mas sem um diretor, eles são quase 

tão estúpidos quanto os operários. [...] para descobrir como os insetóides lutavam, precisá-

vamos estudar os membros de sua casta de cérebros."76 E na p. 224: "Mas numa poliarquia 

de colméia, algumas castas são valiosas — ou assim nosso pessoal da guerra psicológica 

esperava. Se pudéssemos capturar insetóides cérebros, vivos e intactos, podíamos ser capa-

zes de negociar em bons termos." Conseqüentemente, o ponto alto do romance é quando o 

Sargento Zim, sozinho, captura um cérebro insetóide: "Ele tinha capturado um insetóide 

cérebro e estava usando o seu corpo inchado como escudo. Ele não podia sair, mas eles 

não podiam atacá-lo sem (muito literalmente) cometer suicídio atingindo o próprio cére-

bro."77 Mas, se os insetóides precisam de um cérebro para coordenar suas ações, o mesmo 

se dá com os soldados humanos, cuja cabeça é o tenente: "O que importa é que a nossa 

família tinha tido a sua cabeça cortada fora", lamenta Rico quando o tenente do seu esqua-

drão é morto em combate. "A cabeça da família da qual tiramos o nosso nome, o pai que 

fazia de nós o que éramos."78 

O resultado dessas insistentes comparações entre soldados e insetos é diluir a oposi-

ção entre eles. Daí que, a certa altura do livro, o que até então vinha sendo descrito como 

um conflito ideológico, torne-se na verdade uma concorrência entre duas espécies rivais 

pelo domínio da galáxia.79 

Se os soldados são igualados aos insetóides, contudo, essa é apenas uma etapa no 

movimento geral do romance. Se prolongarmos um pouco mais o nosso exame, percebe-

remos que, numa leitura de terceiro nível80, Heinlein inverte sutilmente as posições, fazen-

do com que os humanos se tornem os verdadeiros invasores. Isso acontece logo no começo 

                                                                                                                                               
73 Deve-se observar também que tanto Hendrick quanto Heinlein são sobrenomes alemães com o mesmo 
radical, heim, casa. O mesmo vale para o soldado Heinrich que mencionamos mais acima. 
74 Op. cit., p. 3: "Sempre tenho os tremores antes de uma queda." 
75 Ibid., p. 255: "’Tropeço’ é um derivado do gás de nervos que tínhamos usado contra aos insetóides no 
passado — ao invés de matar, ele dá a qualquer insetóide que corra através dele um tipo de tremor incon-
trolável." 
76 Ibid., pp. 222-223. 
77 Ibid., p. 256. 
78 Ibid., p. 147. 
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79 Ibid., pp. 186-7. 



do romance, por meio de uma nova comparação entre humanos e insetos, uma comparação 

que, desta vez, é implícita e se apóia numa relação intertextual entre o primeiro capítulo de 

Starship Troopers e o capítulo 9 do Apocalipse — aquele que descreve uma invasão de 

gafanhotos81: 
(1) O quinto anjo tocou a trombeta. Vi uma estrela que caíra do céu sobre a 

terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. (2) Abriu o poço e do poço subiu 
uma fumaça como a fumaça de um grande forno. O sol e o ar escureceram por 
causa da fumaça do poço. (3) Da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes 
dado poder semelhante ao poder dos escorpiões da terra. (4) Foi-lhes dito que 
não causassem dano a erva alguma da terra nem a verdura ou árvore alguma, 
somente aos homens que não têm o selo de Deus na testa. (5) Foi-lhes ordenado 
que não os matassem mas os atormentassem por cinco meses. O tormento era 
como o tormento do escorpião quando fere o homem. (6) Naqueles dias os ho-
mens buscarão a morte e não encontrarão, desejarão morrer e a morte fugirá de-
les. (7) E os gafanhotos eram como cavalos aparelhados para a guerra, tinham 
sobre a cabeça como que coroas semelhantes ao ouro e seu rosto era como rosto 
de homem. (8) Os cabelos eram como cabelos de mulher e os dentes como den-
tes de leão. (9) As couraças eram como couraças de ferro e o ruído das asas pa-
recia o ruído de carros com muitos cavalos que correm para a batalha. (10) Ti-
nham caudas com ferrão como escorpiões. Era na cauda que estava o poder de 
fazer mal aos homens por cinco meses. (11) Têm por rei o anjo do abismo cujo 
nome em hebraico é Abaddon  e em grego Apollyon . 

 
No entanto, se confrontarmos essa passagem do Apocalipse com o primeiro capítulo 

de Starship Troopers, veremos que uma surpresa nos aguarda: a descrição da invasão de 

gafanhotos é espantosamente semelhante ao ataque dos humanos aos insetóides. Há uma 

estrela no começo82, uma fumaça grossa, que obscurece o céu83, os atacantes estão revesti-

dos de couraças blindadas84 e recebem ordens para não matar, mas sim atormentar o má-

ximo possível85. Mais tarde, essa ordem é cumprida ao pé da letra quando o protagonista 

invade o que pode ou não ser uma igreja e atira um tipo especial de bomba, cuja principal 

                                                                                                                                               
80 O primeiro nível seria o da leitura ingênua, maniqueísta, que identifica os humanos aos heróis e os 
insetóides aos vilões. O segundo nível é o que examinamos até aqui, aquele que desfaz a oposição entre 
os soldados e seus antagonistas. 
81 Boa parte das epígrafes de Starship Troopers origina-se da Bíblia e a primeira delas, no capítulo III, 
veio do Apocalipse. Diante disso, pode-se supor — ao menos como hipótese de trabalho — que uma das 
fontes para os insetóides do livro sejam os gafanhotos do Apocalipse, que invadem a Terra com a fúria e 
devastação dos bugs heinlenianos. De fato, dentre os exegetas que se dedicam ao passatempo de correla-
cionar as profecias da Bíblia e de Nostradamus com os acontecimentos históricos, não foram poucos os 
que supuseram que esse capítulo se referia a uma eventual invasão alienígena no futuro... 
82 "E descobri que estava do lado errado do rio; a estrela de Jelly apareceu no anel da bússola dentro do 
meu capacete bem mais para o sul de onde deveria estar — eu estava muito para o norte." (p. 11) 
83 "(...) muito da cidade estava queimando e, embora fosse quase dia claro, era difícil dizer se o olho nu 
seria melhor do que os visores, tão grossa era a fumaça." (p. 18) 
84 "Melhor ainda, os oito pedaços descartados eram metalizados (...) e iam mandar de volta a mesma re-
flexão que um homem blindado." (p.10) 
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85 "É uma demonstração de poder de fogo e de terror. Nossa missão é deixar o inimigo saber que poderí-
amos ter destruído a sua cidade, apenas não o fizemos. Mas que eles não estão seguros mesmo que evite-
mos usar bombardeio total. Não façam prisioneiros. Matem apenas quando não puderem evitar. Mas toda 
área que atingirmos é para ser esmagada." (p. 5) 



finalidade é infligir tortura psicológica: "Se esperava que ela deixasse seus nervos em fran-

galhos. Talvez o tenha feito; com certeza deixou os meus."86 

Essa coincidência levanta algumas questões intrigantes. Não faz diferença se Heinle-

in estava citando o Apocalipse deliberadamente ou se essa convergência é um eco de sua 

infância passada no Bible Belt americano. O que importa é determinar o porquê da curiosa 

torção que ele imprime ao texto apocalíptico. Lá, são os insetos que atacam os homens. 

Aqui, pelo contrário, os insetos são atacados. Mas os gafanhotos do Apocalipse são tradi-

cionalmente identificados como criaturas demoníacas, emissários do mal e da destruição.87 

Certamente é o papel que os insetóides assumirão no resto do livro — mas não no primeiro 

capítulo. É preciso perguntar o que significa isso — que no primeiro contato que o leitor 

trava com os insetóides, eles é que são as vítimas de uma destruição apocalíptica, enquanto 

os humanos aparecem como invasores demoníacos (quem, senão um demônio, destruiria 

"uma igreja durante a missa"88?). 

4 

Não faltará quem argumente que Heinlein defendia posturas fascistas mesmo fora de 

suas obras. Sua correspondência está cheia de exemplos. O próprio fato de que ele tenha se 

disposto a escrever um panfleto literário contra o desarmamento unilateral dos Estados 

Unidos bastaria para nos impedir de cair em teses simplórias, como a do crítico que estu-

dou a obra de Heinlein para concluir que ele seria um criptocomunista. 

Não obstante, resta o fato de que, essa postura fascista que ele adota em Starship 

Troopers, o próprio texto a desconstrói. Para além do querer-dizer de Heinlein, de suas 

intenções e propósitos, uma outra força, inerente à escrita mesmo, trabalha em sentido con-

trário, desmontando a intencionalidade do que ele pretende dizer, minando o significado de 

suas palavras e criando um segundo centro de gravidade, subterrâneo, que atrai o escrito na 

direção oposta. 

 O que não acontece, em troca, com Um Estranho Numa Terra Estranha. Esse per-

curso que fizemos com Starship Troopers, isso, com o outro livro, seria impossível. Não 

que o Estranho não tenha, ele também, vários níveis de leitura, não que ele não seja o re-

sultado de um jogo de forças que se desdobra no interior da escrita. Apenas, dos vários 

sentidos que abre, nenhum aponta em direção a um qualquer fascismo ou a uma valoriza-

                                                 
86 Op. cit., p. 18. 
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87 "Os gafanhotos são a própria imagem da praga, da multiplicação devastadora. Aparecem com esse 
significado do Êxodo, X, 14 ao Apocalipse, IX, 3, onde representam, segundo os exegetas, as invasões 
históricas ou os tormentos de origem demoníaca." (J. Chevalier e Alain Gheerbrant, Dicionário de Símbo-
los, verbete GAFANHOTOS, José Olympio, Rio de Janeiro.) 



ção das forças armadas. É o que nos autoriza a supor que, nessa estrutura complexa, nessa 

articulação de signos a que chamamos de Heinlein e que mal se confunde com a pessoa de 

carne e osso que lhe empresta o nome, Johnny Rico é tão-somente um reflexo invertido de 

Valentine Michael Smith. 
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CAPACETES AZUIS, VERDES E AMARELOS 

NOTA: o artigo a seguir foi escrito em abril de 1993, planejado originalmente como parte de uma série 
de três resenhas sobre a antologia Tríplice Universo, edição GRD com os três primeiros colocados 
do Prêmio Jeronymo Monteiro, da extinta Isaac Asimov Magazine brasileira. Dos três ensaios previs-
tos, apenas este chegou a ser escrito. Ele reflete o conhecimento que seu autor tinha da obra de 
Causo há quatro anos. De lá para cá, os contos do escritor podem ter se afastado sensivelmente do 
quadro esboçado nestes parágrafos. Mesmo assim, optou-se por se reproduzir o ensaio em sua 
forma original, já que uma revisão implicaria em um artigo novo, maior tanto em extensão quanto em 
profundidade. 

 
Um dia, alguém ainda vai escrever sobre o tema do guerreiro peregrino na obra de 

Roberto de Sousa Causo. Seja um lobo solitário, seja um agente secreto, no pós-

holocausto, nas selvas brasileiras, entre as montanhas italianas ou num mundo subitamente 

privado de seus habitantes, os heróis causianos estão sempre em trânsito, movidos pelos 

mais variados McGuffins, da paradoxal caixa preta de um avião-espião a uma aldeia de 

extraterrestres spielbergianos onde, vejam vocês, também não falta uma caixa muito espe-

cial. Claro, a essa observação genérica não faltam exceções ("Duelo Neural", por exemplo, 

ainda que este último comporte um certo tipo de peregrinação do protagonista pelos mean-

dros de um labirinto virtual), mas não há dúvida que esse é um dos fios vermelhos que 

percorrem a ficção de Causo. 

Nesta, a exemplo do que se vê no cinema de James Cameron, não por acaso admira-

do pelo autor, convivem uma moral pacifista e um inescamoteável fascínio pela coisa mili-

tar, que vai da peculiar ética soldadesca àquele obsessivo detalhismo com equipamentos 

bélicos, as armas, seu funcionamento e siglas, que arrancaram não poucas ironias de José 

Fernandes. Uma leitura apressada diria que o elemento predominante é a atração bélica, da 

qual o bom-mocismo cardiano seria uma cobertura superficial, glacê de boas intenções em 

um bolo recheado com coquetéis molotov. Não é bem assim, e por vários motivos. 
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Em primeiro lugar, seria um erro crasso rotular de bom-mocismo a posição do autor 

que, pelo contrário, é um reflexo de seu compromisso ético e religioso, conhecido por 

quem o conhece e, sabidamente, um compromisso sincero. Em outras palavras, é algo tão 

básico, tão entranhado na estrutura de Causo quanto seu notório fascínio pelo campo béli-

co. Mais que uma contradição, portanto, o que temos aqui é um conflito, com todas as res-



sonâncias dialéticas e psicanalíticas dessa palavra. E é impossível deixar de perceber como 

é desse conflito que se alimenta a escrita de Causo, o qual, a meu ver, trabalha-o melhor do 

que Cameron, que por vezes refugia-se num maniqueísmo meio por sobre o simplista. 

No universo ficcional causiano, por sua vez, a agressividade e o pacifismo coexistem 

num dualismo de fronteiras menos nítidas. Causo mesmo refere-se à "aparente incongru-

ência de homens armados, capazes para a destruição e empenhados em evitá-la", declaran-

do-se "um ardoroso defensor do emprego militar para a paz". Bem, Causo, amigo velho de 

guerra, me desculpe mas a incongruência não é só aparente e sua caracterização do pro-

blema apresenta a mesma estrutura semântica da autodefinição do diabo no Fausto: "uma 

força que sempre visa o mal e sempre produz o bem". É um paradoxo, como é um parado-

xo a reversão final da guerra em paz que aparece, por exemplo, em "Patrulha para o Des-

conhecido", onde as escaramuças entre alemães e brasileiros transmutam-se repentinamen-

te numa participation mystique em que cada soldado depara consigo próprio e com uma 

espécie de rizoma universal de humanidade, do qual não estão excluídos nem mesmo os 

alienígenas. 

Não haveria emblema melhor para essa temática do que os boinas azuis da ONU, he-

róis do conto "Capacetes Azuis, Verdes e Amarelos", a amostra da literatura de Causo que 

fecha o tríptico GRD. Causo definiu esse conto como "uma história com moral" e, real-

mente, por vezes, parece que estamos diante de uma fábula ecológica, como as que Kuro-

sawa compôs em seus Sonhos. Uma comparação não gratuita, haja visto as encarniçadas 

batalhas coreografadas pelo cineasta japonês em Ran e no final de Trono Manchado de 

Sangue, assim como o episódio dos soldados mortos no já citado Sonhos. 

"Capacetes Azuis" começa in media res, do que eu particularmente gosto muito, em 

meio a um combate um tanto quanto r(oc)amb(ol)esco, do que eu particularmente gosto 

menos: dois contra o mundo, ainda que com uma metralhadora e mandando a convenção 

de Genebra ao diabo, soa meio inverossímil, mas não chega a comprometer a narrativa 

predominantemente realista do autor. Realismo que, não obstante, longe de impedir uma 

leitura alegórica, praticamente a exige — como, de resto, toda ficção científica de boa qua-

lidade. 
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Assim, Santos e Ruschi, sem que em momento algum percam a caracterização psico-

lógica com que simulam ser pessoas de carne e osso, são igualmente figuras paradigmáti-

cas de duas atitudes militares básicas. "Isto aqui é a guerra", diz Santos, o calejado sargen-

to, veterano e autoritário. "Aqui não tem moral. É a lei do cão. Manda o mais forte, e o 

mais forte sou eu." Ao que Ruschi, que por sua fraqueza e ingenuidade juvenis desperta 



imediatamente a empatia do leitor, replica: "Isto não é a guerra. É uma missão de paz. A 

gente não tem que atirar em ninguém. Não tem que estuprar ninguém." 

Estamos no deserto líbio, em um futuro próximo, num mundo às voltas com escas-

sez de água e catástrofes ecológicas. Russos e americanos ainda jogam seu xadrez inter-

vencionista — a história, claro está, é anterior ao colapso da União Soviética, esquartejada 

e com seus membra disjecta entrando pela tubulação, Terceiro Mundo abaixo. Há uma 

patrulha para o desconhecido, e o desconhecido é outra vez uma caixa misteriosa, uma 

caixa de Pandora que guarda seus segredos de destruição e morte, mas também de espe-

rança. Há um jovem soldado voluntário atravessando sua iniciação: este é o deserto em um 

de seus múltiplos avatares, o deserto que já foi a Palestina de Moisés e Maomé, a tentação 

de Jesus Cristo, o cadinho onde se fundiram Paul Muad'dib e os Fremen, o deserto onde o 

olho de Deus, aquele que tudo vê, mostra-se com atordoante clareza. E aqui, a prosa de 

Causo e a poesia do misticismo ismaelita apresentam uma convergência tão inesperada 

quanto não intencional. 

Compare-se a impressionante passagem das pp. 167-168 — com aquele eloqüente 

(ela!) exclamado pelo soldado que se defronta com o transcendente no meio do deserto — 

e estes versos do místico árabe Abd al-Karim al-Jili: "Fora da Sua morada, a tropa erra no 

deserto. Que limites insuperáveis se abrem à frente da caravana que tende para Ela!" 
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Ela, bem-entendido, é Deus em sua face feminina, como é Deus que se esconde por 

trás da máscara dos extraterrestres de Causo, agentes da transmutação da guerra em paz, 

como o deserto onde os primeiros cristãos buscavam pacificar os conflitos da carne. Ami-

go, esta é realmente uma história com moral, uma moral ainda mais profunda do que se 

percebe à primeira vista. É também um dos melhores contos de Causo — e isso não é pou-

co. 



A ESTRATÉGIA DO TATUZINHO 

Existe um inseto que em São Paulo é conhecido como tatuzinho, no Rio é chamado 

de tatuí e no resto do Brasil eu não sei como é conhecido. É um bichinho cascudo, que 

quando tocado, se fecha todo, virando uma bola. O estilo de argumentação do Causo sem-

pre me lembra esse inseto. Porque assim que você começa a discutir, ele se fecha em copas 

e não ouve uma palavra do que você está dizendo. Depois, inventa uma bobagem qualquer 

que ele acha que você disse, refuta essa bobagem e sai todo satisfeito, crente que conseguiu 

te refutar. Foi o que ele fez – de novo – no último Somnium. Aproveitando a deixa que foi 

a minha resenha do livro do Fábio Fernandes, Interface com o Vampiro, Causo se dedica a 

contestar metodicamente uma série de pontos que ele atribui a mim e ao Fábio. Esse exer-

cício de meticulosidade seria até louvável, não fosse por um pequeno detalhe: nenhum, 

absolutamente nenhum desses pontos corresponde ao que nós realmente dissemos, quer na 

resenha que eu escrevi, quer nas discussões via Internet e que parecem ter sido a principal 

fonte do Causo. Uma pessoa um tantinho mais maldosa poderia se perguntar como um 

sujeito que aparentemente não consegue ler direito nem sequer um email pode ser um críti-

co literário sério. Mas como esse tipo de especulação é ocioso e só o tempo dirá dos méri-

tos de cada um, melhor me concentrar na argumentação distorcida do Causo. 
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Antes de entrar nos pontos propriamente ditos, entretanto, gostaria de responder a 

uma afirmação do autor que não sei se deve ser atribuída à maldade ou pura e simples ob-

tusidade, mas que me atinge pessoalmente: “Porém Manfredi parece entender que existe 

um mainstream acadêmico, ao qual não pertencem certos assuntos: a antologia Estranhos 

Contatos, que tem como tema a ufologia, era para ser editada por ele e por mim, mas Man-

fredi me disse que talvez não fosse interessante vincular seu nome à ufologia, agora que 

ele era um aluno de filosofia na USP, aspirando a uma carreira acadêmica (de lá pra cá ele 

abandonou o curso).” Não sei quando eu teria dito essa bobagem ao Causo – talvez numa 

dimensão paralela que só existe no fundo da cabeça dele. De fato, sabendo que eu havia 

sido ufólogo na adolescência, o Causo me convidou para co-editar a antologia Estranhos 

Contatos e, num primeiro momento, eu aceitei – apesar de deixar bem claro que havia a-



bandonado a ufologia e que não acreditava mais que o fenômeno OVNI tivesse qualquer 

relação com visitas extraterrestres. E foi justamente essa mudança de atitude perante o fe-

nômeno OVNI que me levou a desistir da proposta do Causo. Não me senti confortável 

editando uma antologia que partia de premissas com as quais eu não concordava. Portanto, 

essa desistência – que parece ter deixado o Causo profundamente magoado – não teve na-

da a ver com a intenção de zelar por uma suposta reputação acadêmica perante a qual eu 

estou, com perdão da má-palavra, cagando e andando. Do contrário, se eu estivesse preo-

cupado em manter o meu suposto bom-nome na USP, também teria desistido de estudar 

misticismo, alquimia ou cabala, teria inclusive deixado de me interessar por autores que, 

mesmo pertencendo à filosofia, são muito mal-vistos dentro da FFLCH, como Jacques 

Derrida. Pode parecer estranho ao Causo, mas existem pessoas que não estão preocupadas 

apenas em agradar ao público, seja ele acadêmico ou de ficção científica. Dito o quê, va-

mos aos fatos. 

Segundo Causo, o iceberg do qual eu e o Fábio não seríamos mais do que as pontas 

(metáfora tortuosa e sem o menor sentido, diga-se de passagem) alega, entre outras coisas, 

“que a idéia de que a FC sofreria um preconceito por parte da crítica acadêmica e de outros 

setores do mainstream literário (supostamente outra fantasia do fandom) seria uma inven-

ção nossa, sem razão de ser e com a intenção de justificar nosso isolamento”. Quem se deu 

ao trabalho de ler a minha resenha terá deparado com o seguinte trecho: “A esse preconcei-

to [acadêmico], costuma-se retribuir com a mesma atitude às avessas, um desprezo não só 

pela crítica, acadêmica ou não, mas também pela produção literária valorizada pelos críti-

cos, e que se costuma rotular como mainstream.” Em outras palavras, em momento algum 

eu disse que não existe preconceito da crítica acadêmica contra a fcb, muito pelo contrário. 

O que eu disse, no artigo como nos vários listservers de fc ligados ao fandom, foi que os 

fãs de ficção científica retribuem ao preconceito da crítica com outro preconceito de igual 

intensidade e sentido contrário, e que é essa atitude preconceituosa de parte a parte que 

aprofunda o desconhecimento mútuo. De modo que a longa lista de mazelas que Causo se 

põe a desfiar como objeção ao que ele cismou que eu estaria dizendo, longe de negar, ape-

nas confirma esse desconhecimento recíproco da crítica para com a fcb, mas também da 

fcb para com a crítica. 
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Com relação ao mainstream, na mesma resenha, eu explicava numa nota de rodapé 

qual o problema que eu vejo nesse termo: “Uma denominação esdrúxula e, na prática, des-

provida de qualquer significado porque, como inclui tudo o que para o senso comum não é 

ficção científica, acaba agrupando no mesmo saco de gatos os best-sellers de John Grisham 



e Sidney Sheldon, os romances experimentais de Beckett e Joyce, a literatura fantástica de 

Guimarães Rosa ou Júlio Cortázar, enfim, uma diversidade tão grande de obras e autores 

que é preciso um espírito tacanho para achar que têm alguma coisa em comum.” Em outras 

palavras – porque, em se tratando do Causo, é sempre bom esmiuçar duas ou três vezes, e 

mesmo assim sem a certeza de que ele vai entender, o pior cego é o que não quer enxergar 

– não é que o mainstream seja uma fantasia do fandom, mas sim que se trata de uma cate-

goria desprovida de valor objetivo, uma vez que é usada para descrever obras que não têm 

nada a ver umas com as outras, por exemplo Finnegans Wake e a última baboseira de Da-

nielle Steel. Como levar a sério uma classificação que inclui tanto Paulo Coelho quanto 

Machado de Assis só porque nenhum dos dois escreve ficção científica? 

Causo alega também que, para mim e para o Fábio, “o maior problema da fc nacio-

nal seria na verdade o fato de que os nossos autores só leriam ficção científica e nada 

mais”, e responde a isso citando uma lista de autores de fcb que lêem de Salinger a Rubem 

Fonseca, sem perceber que, dessa forma, está reforçando nossa argumentação em vez de 

contestá-la. De fato, o que é exatamente que eu dizia na minha resenha? “Essa posição de 

desconhecimento deliberado de qualquer literatura que não seja fc dificilmente poderia 

produzir outra coisa senão obras medíocres, que alimentariam ainda mais o preconceito 

dos críticos contra o gênero, o qual, por sua vez, confirmaria os preconceitos do fandom 

contra a crítica, aprofundando a atitude de desconhecimento deliberado. Poder-se-ia temer, 

dessa forma, um círculo vicioso que arrastaria a fcb cada vez mais para o abismo da medi-

ocridade, até que ela não fosse mais do que um amontoado de clichês perpetuamente repe-

tidos, feito um intestino grosso em circuito fechado.” Note-se o verbo no condicional – 

poderia produzir, poder-se-ia temer. Em seguida, porém, eu acrescentava: “Felizmente, na 

prática, isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a fcb vem ganhando cada vez mais ma-

turidade e consistência, tanto técnica quanto temática. Mas isso graças não ao ponto cego 

do preconceito, e sim a uma geração de autores cujas influências abrangem mas extrapo-

lam o campo restrito da fc, incorporando elementos de vários gêneros, correntes e escolas 

literárias.” Ora, qual é essa geração de autores à qual eu me referia? Exatamente os autores 

que Causo cita como “prova” de que eu estaria “errado” – Bráulio Tavares, Guilherme 

Kujawski, Fábio Fernandes, Carlos Orsi Martinho, etc. 
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Sem levar isso em conta, Causo vai em frente e sai-se com mais esta pérola: “Talvez 

o que aconteça é que a influência, a mistura e a fusão de perspectivas diferentes com a FC 

brasileira, ainda que se dê claramente, não se dê [sic] na direção que alguns desejam.” 

Como não tenho a mania persecutória do Causo, nem o seu excepcional talento para vestir 



carapuças, não creio que eu esteja entre esses misteriosos alguns que ele menciona, até 

porque, muito pelo contrário, e para citar de novo a minha resenha, a sensibilidade pop de 

Bráulio Tavares, o experimentalismo de Guilherme Kujawski, o maneirismo pulp de Car-

los Orsi Marinho ou o pós-modernismo de Fábio Fernandes – aos quais deve-se agora a-

crescentar o realismo mágico urbano de Max Mallman, com seu Síndrome de Quimera – 

correspondem exatamente ao que eu, como qualquer fã de literatura de qualidade, em 

qualquer gênero, esperaria para a ficção científica brasileira. 
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Quanto à lista de realizações pessoais com que o Causo encerra seu ensaio-quase-

patológico, não sei se devemos parabenizá-lo por estar abrindo tantas portas para a fcb ou 

se devemos temer que a ficção científica brasileira esteja sendo apresentada ao público 

leigo por alguém dotado de uma ótica tão peculiar – a ótica do tatuzinho, encerrado em sua 

própria carapaça, imune aos estímulos provenientes da realidade exterior. 



ACRÍLICO EM CORAÇÃO DE FISSURA 

Em dada altura de seu excêntrico libelo solitário contra Síndrome de Quimera, pu-

blicado no Megalon nº 62, Roberto Causo dispara: “Detesto quando estou certo.” Feliz-

mente para a auto-estima do Causo, não são muitas as chances que ele tem de se detestar. 

Certa vez, um importante autor da fcb (aliás, citado no artigo) disse que toda a ordem do 

universo se baseava no fato de que o Causo estava sempre errado. Se algum dia o Causo 

tivesse razão em alguma coisa, o universo entraria em colapso. A julgar por “Fissura em 

Coração de Acrílico”, porém, as pessoas podem dormir tranqüilas – a ordem do universo 

não está ameaçada. 

Mais da metade do artigo é a habitual jeremiada causiana sobre como ele sofre nas 

mãos dos autores e críticos mainstream. Dessa vez, o alvo são as oficinas literárias de João 

Silvério Trevisan e Caio Fernando Abreu, cada um dos quais, diga-se de passagem, dono 

de uma obra muito maior e mais significativa do que qualquer coisa que o Causo já tenha 

escrito. Mas experiências são experiências, é uma questão pessoal, e se o Causo conseguiu 

atravessar duas oficinas do premiado autor de Ana em Veneza sem aproveitar nada, o mí-

nimo que se pode dizer é que o problema é dele. A opinião de Causo sobre a novela de 

Max Mallman, que foi elogiadíssima na imprensa e vai muito bem de vendas, também é 

uma questão de foro íntimo. Gosto não se discute, se lamenta, embora eu desconfie since-

ramente que a apreciação de Causo sobre o livro teria sido bem mais positiva se ele não 

tivesse vestido a carapuça de um dos personagens (Semper Fidelis, que Causo viu como 

uma referência a um de seus infinitos e aborrecidos pseudônimos literários, Ronaldo Sem-

per Fidelis – embora o Max tenha me assegurado que foi mera coincidência, tanto Max 

quanto Causo se basearam na expressão latina semper fidelis, que significa “eternamente 

fiel”). 
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Acontece que, quando Causo sai da narração de seus ressentimentos e opiniões pes-

soais, e passa para o campo da teoria literária e da história da literatura, o acúmulo de bo-

bagens é tão grande que o autor, sozinho, forneceria elementos para uma quarta edição do 

Febeapá de Stanislaw Ponte Preta, o Festival de Besteiras que Assola o País. 



A principal tese do artigo – se é que se pode falar de tese num caso desses – é a de 

que o simbolismo é responsável por uma tendência à vaguidão e à falta de elementos 

narrativos e descritivos concretos, que depois passou ao modernismo, ao pós-modernismo 

e daí à literatura brasileira, que se limita a copiar acriticamente modelos estrangeiros. Para 

que ninguém me acuse de torcer o que o Causo está dizendo, cito textualmente: 

“Do Simbolismo a perspectiva migrou para o Modernismo; dos franceses simbolis-

tas para os ingleses modernistas que estavam logo ali, do outro lado do Canal da Mancha; 

desses para Franz Kafka, na Europa do Leste, e desses todos mais o Kafka para a América 

do Sul, Buenos Aires e Jorge Luís Borges, e dali para o vizinho deste lado do Rio da Pra-

ta.” 

Qualquer professor de literatura a quem Causo mostrasse essa genealogia teria uma 

síncope – a menos que fosse tão maluco quanto o próprio Causo. É verdade que o simbo-

lismo foi uma influência forte sobre o modernismo europeu e, de fato, uma das principais 

obras da crítica literária, O Castelo de Axel, de Edmund Wilson, destina-se a provar esse 

ponto. Mas essa influência de modo algum se traduz necessariamente por uma tendência à 

vaguidão — basta pensar em Proust, por exemplo, que é analisado em um dos principais 

capítulos do livro de Wilson e cuja obra pode ser acusada de qualquer coisa, prolixa, enfa-

donha, menos de vaga. 

Mesmo no caso do simbolismo, a afirmação é temerária. Dos três poetas que Causo 

cita (Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé – e, sim, Causo tem razão, eles fazem a minha ca-

beça, e a de qualquer um que goste de poesia), apenas Mallarmé procura uma escrita cada 

vez mais vaga e sugestiva. Claro que ele faz isso por um motivo específico, o objetivo é 

desfamiliarizar a experiência do leitor, mas não é o momento de discutir esse tema e nem 

eu espero que Causo seja capaz de compreendê-lo – Causo decididamente faz parte do 

time dos que consideram que os autores experimentais só fazem suas experiências para se 

exibir. 

Quanto a Baudelaire — que não era propriamente um simbolista, já que anterior ao 

movimento —, tanto os sonetos de As Flores do Mal quanto seus poemas em prosa são 

profundamente descritivos e cheios de referências diretas a Paris e a sua época, tanto que 

Baudelaire se tornou uma das principais fontes do clássico estudo de Walter Benjamin 

sobre "Paris, a capital do século XIX", no limite entre crítica literária, sociologia e história. 
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Mas onde as afirmações disparatadas de Causo se tornam particularmente risíveis 

para quem tem pelo menos uma noção mínima de literatura é quando ele diz que, dos sim-

bolistas, a vaguidão passou para os modernistas ingleses. Que modernistas ingleses, cara-



pálida? Os dois autores mais importantes do modernismo inglês são Joyce e Virginia Wo-

olf. E Ulysses, o principal romance de Joyce, é tão pouco vago que chega a descrever o 

cheiro da bosta de cavalo nas ruas pavimentadas de Dublin. A cada 16 de junho (dia em 

que se passa a ação do romance), fãs de Joyce do mundo inteiro percorrem a cidade usando 

o livro como guia, e identificam cada um dos cenários. Não existe um personagem sequer 

do livro que não tenha sido inspirado em um habitante real da cidade, não há uma anedota 

em Ulysses que não tenha acontecido de fato ou sido atribuída a uma pessoa de carne e 

osso, muitas das quais podem ser totalmente identificadas apenas pelas descrições de Joy-

ce. É claro que, não tendo lido Ulysses, Causo não poderia saber disso. Mas, com toda sua 

pretensão universalizante de crítico, Causo não poderia perder a chance de pontificar sobre 

coisas das quais ele não tem o menor conhecimento. 

No que se refere a Virginia Woolf, talvez a argumentação de Causo parecesse um 

pouco mais consistente. A preocupação assumida da autora era descrever detalhadamente 

os processos mentais de seus personagens e, assim, seus livros apresentam páginas e pági-

nas de monólogos interiores. No entanto, ninguém que leia os livros de Virginia Woolf tem 

a menor dúvida de que eles se passam na Inglaterra do final do período vitoriano. A paisa-

gem londrina, os códigos de comportamento, vestuário, linguagem, todos estão lá, nos 

mínimos detalhes. Mas, de novo, é pouco provável que Causo tenha se dado ao trabalho de 

ler Virginia Woolf — exceto, talvez, Orlando que, afinal de contas, é literatura fantástica. 
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Logicamente, Causo sempre pode argumentar que não estava falando nem de Joyce 

nem de Virginia Woolf. Nesse caso, eu gostaria muito de saber de quem ele estava falando, 

uma vez que esses autores definem os dois eixos centrais do modernismo inglês. Gostaria 

também que ele me explicasse como esses modernistas ingleses podem ter influenciado 

Kafka, que nunca leu Joyce nem Virginia Woolf. A menos, claro, que essa influência tenha 

se dado por algum tipo de processo mediúnico. E já que falamos de processo, fico muito 

curioso de saber onde é que Causo situa a vaguidão em Kafka, posto que todas as histórias 

desse autor estão repletas de referências diretas a sua Praga natal. A Metamorfose inclui 

descrições detalhadas da vida quotidiana da pequena-burguesia da cidade, que reaparece na 

Carta ao Pai, e O Processo é uma representação minuciosa do universo burocrático dos 

tribunais do Império Austro-Húngaro, que Kafka conhecia muito bem, uma vez que era lá 

que ganhava a vida. Não chegaria ao ponto de dizer que Causo não leu Kafka porque duvi-

do que alguém passe pela Faculdade de Letras da USP sem ser obrigado a ler pelo menos 

A Metamorfose. Mas se Causo leu Kafka, foi como leu quase todo o resto — de olhos bem 



fechados. Daí a vaguidão que ele encontra na literatura contemporânea, e que se situa me-

nos nas obras do que na cabeça do crítico. 
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Post-scriptum não relevante. Alguém deveria dizer ao Causo que as formas pra, pro e tá já estão di-
cionarizadas e são perfeitamente aceitáveis sem apóstrofo. Ao grafar p'ra, p'ro e 'tá, numa tentativa de parecer 
coloquial, moderninho ou seja lá que diabo for, Causo consegue apenas ser, paradoxalmente, anacrônico. E 
pedante. 



O BOITATÁ COM OLHOS DE CÉSIO 

Um boitatá de olhos de césio espreita no 
planalto central do País. 

IVAN CARLOS REGINA 
 

Vazado em prosa poética, num lirismo que deve muito de sua retórica a Oswald de 

Andrade, o Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira89 vem suscitando 

polêmicas no fandom desde sua publicação original, em 1988. A qualidade literária de seu 

texto, ao incorporar toda a polissemia inerente a uma obra de arte, abre-se a várias leituras 

possíveis e é exatamente aí que começa a polêmica. Como entender sua proposta e, mais 

importante ainda, como aplicá-la à realidade concreta da ficção científica brasileira, com-

posta de outras tantas obras de arte, igualmente polissêmicas, igualmente sujeitas a múlti-

plas interpretações, não raro até contraditórias? 

Basta uma leitura superficial para perceber que o Manifesto Antropofágico apresen-

ta-se organizado segundo dois eixos principais, que ora se alternam, ora se superpõem mas 

são claramente diferenciados. 

O primeiro desses eixos é o pressuposto metafísico, filosófico do manifesto. Seu te-

ma é a alienação do homem pela tecnologia. O segundo eixo, o que mais repercutiu junto 

ao fandom, proclama que se combata a imitação de modelos estrangeiros na ficção cientí-

fica brasileira. A relação entre os eixos não é em momento algum explicitada e ficamos 

sem saber se os dois temas são paralelos, subordinados ou se um deriva do outro. Ficamos 

sem saber, mas livres para especular. 

De acordo com o manifesto, os artefatos criados pelo homem ao longo de sua histó-

ria são tentativas vãs e estéreis de preencher um vazio existencial: "O homem foi até as 

estrelas para se encontrar e só achou vazio, vazio, vazio", diz. E prossegue: "Descobriu que 

no interior de todos os sóis se esconde a noite, e com ela, sua inimiga ancestral, a escuri-

dão." Essa descoberta se faz acompanhar de uma eclosão do sentimento de angústia: "São 

seus companheiros de viagem a morte, a dor, o riso, o sexo, a miséria, a alegria, o amor, o 
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89 Ivan Carlos Regina, "Manifesto Antropofágico", em O Fruto Maduro da Civilização, Edições GRD, 
São Paulo. 



tédio, a solidão, a desesperança, o cansaço e a preguiça." A fim de obturar esse vazio, o 

homem cerca-se de "uma pirâmide de objetos inúteis: um forno de microondas, uma garra-

fa plástica, um quilo de éter, uma blusa de náilon, uma lâmina de barbear. Objetos do dia-

a-dia". 

A descrição desse percurso é subitamente interrompida por uma palavra de ordem, 

um slogan, um trocadilho que fulgura como o espelho-relâmpago no oco do ciclone, antes 

que o tema anterior seja retomado: "Não propomos a dialética do povo, mas a estética do 

novo." Entretanto, quando ressurge depois dessa explosão, o tema anterior foi subitamente 

metamorfoseado, de um modo que não pode deixar de surpreender o leitor atento. O que 

antes era descrito como vazio, vazio, vazio, a escuridão e a noite que se escondiam no inte-

rior dos sóis e eram inimigas ancestrais do homem, de repente e sem que se dê qualquer 

explicação para isso, transformam-se na "perfeição" natural que o homem quer substituir 

por uma "aberração" tecnológica: "O homem odeia o deus e ama o robô. Seu destino é 

destruir a perfeição e criar a aberração." 

A mesma flutuação, diríamos mesmo ambivalência, marca a atitude que o manifesto 

adota perante a tecnologia. "Não viemos criticar a função da máquina", proclama Ivan, 

"mas propor a estética do homem." No entanto, alguns parágrafos acima, o que ele fez foi 

exatamente criticar a função da máquina, ao definir a tecnologia como, "em última instân-

cia, a tentativa neurótica do homem em substituir todos os seus componentes humanos por 

artificiais, criando um mundo onde ele seja o menos possível responsável". Treze pressa-

gas linhas abaixo, nova guinada: essa mesma tecnologia que acabou de ser diagnosticada 

como tentativa neurótica agora é um prêmio que o ser humano não merece possuir: "O 

homem prova, todo dia, que não é merecedor da tecnologia." 
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Afinal, o que é a tecnologia? Uma forma de preencher o vazio, um sintoma neurótico 

ou um troféu? E o mundo natural que ele pretende substituir, se é perfeito, por que provoca 

a angústia do homem? Quanto ao homem, se a tentativa de combater essa angústia é defi-

nida como neurótica, o que deveria ele fazer? Entregar-se à morte e à dor, ao riso e ao se-

xo, à miséria e à alegria, ao amor e ao tédio, à solidão, à desesperança, ao cansaço? À pre-

guiça, quer dizer, à inação? Certamente que não, ou a alegria não seria a prova dos nove, 

frase que Ivan retoma literalmente do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade e que 

reaparece duas vezes ao longo do texto. A última delas imediatamente antes daquele afo-

rismo já citado, segundo o qual o homem prova que não é merecedor da tecnologia. Duas 

provas são, assim, contrapostas: de um lado, a da alegria, que não se sabe muito bem o que 



estaria provando; de outro, a do homem, que provaria não merecer a tentativa neurótica de 

substituir os seus componentes humanos por artificiais... 

Esclareçamos desde já, não se trata de acusar o texto de Ivan de ser inconsistente, 

questão que nem vem ao caso: uma vez que ele repercutiu dentro do fandom, é evidente 

que alguma consistência se extraiu dele, pelo menos por parte de um determinado setor. 

Pode ser, por outro lado — avancemos apenas a título de hipótese — que essa ambivalên-

cia, essa flutuação de sentido, de valores, seja um traço distintivo da própria ficção científi-

ca brasileira, tal como se encontra neste momento ou ao menos no momento em que o ma-

nifesto foi lançado. 

O segundo eixo vai entrecortando o primeiro, até se tornar a nota dominante. Sua 

manifestação inicial é aquele slogan sobre a dialética do povo e a estética do novo, que 

mais tarde se desdobra numa nova declaração de intenções: "Queremos ser uma explosão 

de forma e uma revolução de conteúdo. A supernova no céu do convencional." Em segui-

da, vem a primeira ocorrência da frase sobre a alegria como prova dos nove, o diagnóstico 

da tecnologia enquanto neurose e a repentina aparição de um ente sobrenatural: "Um boita-

tá de olhos de césio espreita no planalto central do País." Certamente o leitor ainda é capaz 

de reconhecer a alusão ao incidente com o Césio 137 em Goiânia, talvez uma das fontes 

para o pessimismo tecnológico do texto. É em função desse pessimismo que vem uma 

declaração genérica sobre a ficção científica: ao lidar somente com a máquina, a fc "trans-

forma-se num gênero de cenários, um arremedo de vaudeville, estéril e inconseqüente". 

Daí que o manifesto proponha a estética do homem. No parágrafo seguinte, o foco se fecha 

e essa estética do homem deságua na realidade brasileira: "Precisamos deglutir urgente-

mente, após o Bispo Sardinha, a pistola de raios laser, o cientista maluco, o alienígena 

bonzinho, o herói invencível, a dobra espacial, o alienígena mauzinho, a mocinha com 

pernas perfeitas e cérebro de noz, o disco voador, que estão tão distantes da realidade 

brasileira quanto a mais longínqua das estrelas." É até essas estrelas, não nos esqueçamos, 

que o homem foi para se encontrar mas só achou o tríplice vazio, o mesmo vazio que Ivan 

encontra — ou encontrava à época — na ficção científica brasileira: "A ficção científica 

brasileira não existe." 
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Por que não existe? Por causa de sua subserviência ao modelo estrangeiro. Quanto a 

isso, o manifesto é taxativo: "A cópia do modelo estrangeiro cria crianças de olhos arrega-

lados, velhinhos tarados por livros, escritores sem leitores, homens neuróticos, literaturas 

escapistas, absurdos livros que se resumem às capas e pobreza mental nas colônias intelec-

tuais, que procuram, num grotesco imitar, recriar o modus vivendi dos países tecnologica-



mente desenvolvidos." Depois de acrescentar que a ficção científica brasileira não pode vir 

a reboque do resto do mundo e que a produção literária do gênero, ressalvadas as exceções, 

é de uma "mediocridade horripilante", Ivan se interrompe para dar passagem a uma nova 

assombração, uma mula-sem-cabeça que cospe fogo radioativo pelas ventas. E eis que 

ressurge o tema da tecnologia, desta vez atrelado à posição periférica que o Brasil ocupa 

enquanto país subdesenvolvido: "Emulamos tecnologias sem conhecê-las." Nova pausa, 

para que um saci-pererê com prótese de vanádio possa mascar mandioca, outra ocorrência 

da alegria como prova dos nove e a prova de que o homem não merece a tecnologia. Em 

seguida, mais uma declaração de intenções: "Queremos despertar o iconoclasta que jaz em 

todo peito brasileiro." Uma última assombração, o caipora que destroça tecnologias, aten-

temos para isto, e uma profecia final, tomada de empréstimo ao tropicalismo de Caetano 

Veloso: "Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante." O manifesto encerra-se, 

pois, com a mesma imagem que o abriu, a estrela90. Mas, se no princípio as estrelas eram 

muitas e escondiam a escuridão, no final é apenas uma, brilhante e colorida. No entanto, se 

admitirmos que a estrela final espelha as estrelas do começo, devemos admitir também que 

o índio espelha o vazio, ele é feito de vazio e sua imagem não tem outra consistência que 

não a da retórica. Um leitor com menos boa-vontade poderia supor até que os fulgurantes 

artifícios de estilo que percorrem o manifesto, com seu desfile de carros alegóricos, boita-

tás e sacis, não visa senão esconder esse vazio, da mesma forma que a pirâmide de objetos 

inúteis dos quais o homem se cerca. Mas não vamos tão longe. Contentamo-nos em apon-

tar como, numa análise estrutural do texto, o emblema mesmo do movimento antropofági-

co, a figura do índio, revela ser feito da matéria de que os sonhos são tecidos. 

                                                 

strelas. 
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90 Detenhamo-nos sobre essa estrela, detenhamo-nos sobre a palavra estrela. Uma palavra carrega atrás de 
si sua história, sua etimologia e o percurso lingüístico por meio do qual ela constitui seu sentido. Por 
vezes, esse percurso pode esconder pistas importantes para significados alternativos que pode-se extrair 
dela. Assim é que estrela vem do latim stella, que se equivoca em stela, termo homônimo que designa a 
coluna, o marco público no qual, entre outras coisas, eram apregados os manifestos. Partindo dessa con-
vergência, não é impossível concluir que a estrela marca, por assim dizer, o ponto onde o manifesto an-
tropofágico redobra-se sobre si mesmo, o significante interno ao texto e que toma sobre si a função de 
representar a própria estrutura do texto. Pois bem, de stella deriva o termo stellio, estelião, um tipo de 
lagarto que recebeu esse nome porque sua pele é mosqueada, como o céu estrelado. (Aqui abrir-se-ia uma 
nova via, o do significado do lagarto na mitologia indígena, o que é o lagarto para o índio que descerá da 
estrela.) Mas, em sentido figurado, stellio também quer dizer impostor, aquele que imita — exatamente 
como o manifesto diz que a fcb imita a ficção científica estrangeira — ou se faz passar pelo que não é — 
de novo, como o manifesto diz que a tecnologia faz ao substituir a natureza. Ora, essa estrela que assim 
torna-se o suporte alegórico da imitação, é apresentada no manifesto como o lugar da origem do índio, 
suporte alegórico da autenticidade. Em outras palavras, confrontando-se o manifesto com o campo 
semântico do termo que abre e fecha o texto, surge essa situação paradoxal, na qual a autenticidade 
origina-se da imitação — e não o inverso. Interpretação que vê-se reforçada se nos lembrarmos que o 
adjetivo stellans quer dizer "coberto de estrelas artificiais", isto é, de imitações de e



Ao que se depreende do manifesto, o problema da ficção científica brasileira está em 

sua imitação da tecnologia dos países desenvolvidos. O que estaríamos fazendo ao copiar 

os modelos estrangeiros é um pastiche tecnológico. Resumindo, um simulacro. Agora 

bem, se o leitor se recorda, na primeira parte do manifesto, essa mesma tecnologia que 

imitamos sem compreender era definida, ela própria, como um simulacro, uma substitui-

ção do natural pelo artificial. É dessa forma que se estabelece, a nossos olhos pelo menos, 

a relação entre os dois grandes eixos temáticos do manifesto. Pode-se resumir essa relação 

dizendo que, enquanto a ficção científica brasileira se limita a copiar modelos estrangeiros 

que, por sua vez, são uma aberração que se substitui à natureza, ela está condenada a não 

ser mais que a sombra de uma sombra.91 

Conseqüentemente, estamos longe de patrulhamentos ideológicos ou declarações 

programáticas sobre o que um escritor deve ou não escrever. Ao contrário do que pensa-

ram seus primeiros leitores, defensores e entusiastas, ao contrário até do que o próprio tex-

to do manifesto dá a entender numa leitura superficial, o que se propõe não é uma estética, 

mas sim uma metafísica. Mesmo quando parece nos levar por meandros históricos ou labi-

rintos sociais, a preocupação básica do manifesto continua sendo de caráter ontológico. É a 

falta-de-realidade a que o homem se condenou quando substituiu a natureza pela tecnolo-

gia que interessa a Ivan. É na duplicação dessa irrealidade, em sua potenciação ao quadra-

do, que reside a crítica do autor à imitação dos modelos estrangeiros. Resta saber se essa 

crítica, sim ou não, se justifica. 

Essa questão se desdobra em uma série de ramificações que, talvez, não possam ser 

totalmente exploradas no espaço deste artigo. Antes de mais nada, indo do geral para o 

particular, é preciso lembrar que a arte como um todo, literatura inclusive, sempre teve 

uma relação meio ambígua com a imitação. Basta lembrar que, na Poética de Aristóteles92, 

o objetivo da atividade estética já era definido como a imitação, mímese da natureza, e esse 

ponto-de-vista praticamente dominou a arte ocidental até o sec. XVII. Foi quando os artis-

tas barrocos passaram a valorizar mais o grotesco, o extravagante e o ilusório do que a 

                                                 
91 Não podemos deixar de notar, no entanto, que o Manifesto Antropofágico da FCB é uma imitação do 
Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que por sua vez é uma imitação do Manifesto Surrealista 
de André Breton, o qual já é uma imitação do Manifesto Comunista de Marx. Assim, o próprio texto do 
Ivan insere-se como elo final de uma cadeia imitativa que rapidamente abandona as referências nacionais 
para se originar de modelos estrangeiros. Nunca é demais lembrar, Monteiro Lobato acusava o inspirador-
mor de Ivan, Oswald de Andrade, de copiar acriticamente o modernismo estrangeiro, a mesma acusação 
hoje feita pelos que se arvoram em defensores do movimento antropofágico. 
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92 Aristóteles, Poética, Ars Poetica Editora, São Paulo. O texto de Aristóteles referia-se especificamente à 
literatura e ao teatro, mas os comentadores se encarregaram de estender o sentido a todas as artes. 



fidelidade à natureza.93 Mais tarde, com o classicismo do sec. XVIII, a arte voltou a recair 

na concepção aristotélica, mas por pouco tempo. O advento do romantismo no sec. XIX 

permitiu que se desenvolvesse na arte o conceito de ironia, que era ainda imitação, sem 

dúvida, mas imitação perversa, imitação destinada a questionar o objeto imitado, mais do 

que reproduzi-lo fielmente.94 Fingindo afirmar o mundo pela imitação, a obra de arte irôni-

ca de fato negava-o, afastava-se dele, criando uma realidade estética autônoma. Da ironia 

romântica e por caminhos que não vem ao caso mapear, desenvolveu-se a paródia moder-

nista e, mais tarde, o pastiche pós-moderno.95 O que une essas três modalidades de imita-

ção — o pastiche, a paródia e a ironia — é o fato de assumirem uma postura crítica em 

relação àquilo que imitam. Deleuze resumiu tudo ao dizer que a função do simulacro é 

questionar o pretenso original.96 

Existem, pois, imitações e imitações. Nem todas podem ser consideradas subservien-

tes, aculturadas ou colonizadas. E em última análise, é possível que nenhuma imitação 

mereça um julgamento tão severo. Porque é preciso nos perguntarmos em que medida esse 

efeito subversivo do pastiche depende do querer-dizer do autor, de sua consciência, de uma 

consciência e de um querer-dizer contra os quais ergue-se todo o pensamento filosófico 

contemporâneo.97 Tudo leva a crer, pelo contrário, que esse efeito de desconstrução seja 

uma propriedade estrutural inerente ao simulacro, que se faz atuante independente da von-

tade do autor e que talvez até funcione melhor na medida mesmo em que permanece nos 

bastidores. Caso em que, como ironia final, teríamos que admitir que a mais servil cópia da 

space-opera americana, pelo ridículo mesmo que evoca em sua transposição acrítica de 

modelos, faz mais para questionar esses modelos do que a mais engajada narrativa antro-

pofágica. E no limite, mais do que questionar padrões culturais, pode ser até que a subver-

são mais ampla se dirija àquela natureza original que um certo manifesto considerava si-

nônimo da perfeição. 

                                                 
93 Sobre o barroco, pode-se consultar com proveito o clássico estudo de Walter Benjamin, Origens do 
Drama Barroco Alemão, Ed. Brasiliense, São Paulo, bem como a monografia de Gilles Deleuze sobre 
Leibniz, A Dobra — Leibniz e o Barroco, Ed. Papirus, Campinas. Tanto Benjamin quanto Deleuze, cada 
qual a sua maneira, mostram como, embora o discurso teórico do barroco continuasse aristotélico na 
aparência, na prática seguia-se exatamente na direção contrária. 
94 Sobre a ironia romântica, o texto canônico é a obra de Kierkegaard, O Conceito de Ironia, mas desco-
nheço se existe tradução. 
95 Para a relação entre a ironia romântica e o pós-modernismo, ver Donald Barthelme, "Kierkegaard Injus-
to com Schlegel", em Vida de Cidade, Artenova, Rio de Janeiro. 
96 Gilles Deleuze, "Platão e o Simulacro", em A Lógica do Sentido, Ed. Perspectiva, São Paulo. 
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97 Cf. por exemplo, Jacques Derrida, Limited, Inc., Ed. Papirus, Campinas. 



O VAMPIRO E O SANTO 

1 

Há mais que uma alusão velada a lesbianismo na intensa atração que une Carmilla e 

Laura, a tal ponto que esta chega a se perguntar se sua amiga não seria de fato um homem 

disfarçado para fazer-lhe a corte. Mas o que há de sexual nessa atração é, no limite, a for-

ma sublimada de uma voracidade onipotente: "Queridinha, não me julgues dura por ceder 

à lei irresistível que faz a minha força e a minha fraqueza. Se o teu coração está ferido, 

também o meu sangra com o teu. Vivo da tua vida quente, e tu morrerás — docemente 

morrerás — da minha. É assim, nada posso contra isto. Tal como vou para ti, irás por tua 

vez para outros e provarás a embriaguez desta crueldade, que afinal de contas é amor."98 

Mesmo essa oralidade recobre algo de mais primitivo, aqueles fantasmas de corpo 

despedaçado que sinalizam o abismo antecedente à formação do sujeito e que são o que há 

de mais recalcado nas histórias de vampiros, emergindo apenas de forma ritualizada nos 

procedimentos para a destruição do morto-vivo. A angústia que esses fantasmas suscitam 

pode ser lida em filigrana pela anticlimática rapidez com que LeFannu descreve o fim do 

vampiro, e que não pode ser menos que frustrante, após a copiosa efusão lírica das páginas 

precedentes. 

Como um bom histórico de caso psicanalítico, a narrativa de Laura começa na pri-

meira infância, com uma cena de sedução (vampiresca, naturalmente) da narradora por 

uma mulher que virá a ser Carmilla. Com certeza, o Freud que há no leitor não deixará de 

assinalar, com relação a essa cena, que tanto Carmilla quanto a mãe de Laura estão afinal 

mortas, e isso desde o começo da história. Uma sessão de psicanálise aplicada acabará 

concluindo, por certo, que é o che vuoi materno que transparece detrás do amor de Carmil-

la por Laura: "Esta emoção, esta linguagem, eram para mim incompreensíveis." 

Seja como for, desejo materno ou a Coisa inominável, é desde um abismo que Car-

milla estende seus tentáculos para Laura, um abismo que se situa aquém da linguagem, 

paralisando a fala num choque de terrível reconhecimento: "Porém, ao abeirar-me dela, 
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98 Sheridan LeFannu, Carmilla, Publicações Europa-América, Lisboa. 



quedei-me muda e recuei um passo, cheia de pasmo. Acabava de reconhecer o seu rosto. 

Era o próprio rosto do pesadelo da minha infância, esse rosto que ficara inscrito no meu 

cérebro e sobre o qual, anos a fio, meditara com horror. [...] Decorreu um minuto de silên-

cio, depois ela falou. Por mim, teria sido incapaz de o fazer." 

São essas profundezas de um desejo voraz e emudecedor que as belas formas de 

Carmilla ocultam, remetendo às considerações de Lacan sobre a beleza como barreira ao 

gozo da Coisa. Em mais de uma passagem, LeFannu dá a entender o caráter de simulacro 

dessa beleza, sugerindo que o verdadeiro aspecto de Carmilla seria algo de indizivelmente 

terrível. De notar especialmente que, enquanto a negra criatura movia-se "com a sinistra 

agitação de um bicho enjaulado", sua forma humana comporta-se como uma estátua: "Um 

bloco de pedra não se apresentaria mais rígido." Novamente, quando o General Spielsdorf 

reconhece em Carmilla a assassina de sua filha e avança para ela de machado em punho, a 

máscara se desfaz: "O rosto de Carmilla alterou-se brutalmente ao vê-lo. De traços desna-

turados por uma horrenda metamorfose, ela recuou, aparentando abater-se, achatar-se so-

bre si mesma." O contraste entre o que aparenta ser e o que é inscreve-se em Laura como a 

nota final da narrativa: "E ainda hoje a imagem de Carmilla retorna à minha memória sob 

aspectos difusos e alternados. É por vezes a donzela jovial, despreocupada e formosa, ou-

tras vezes o monstro disforme da igreja em ruínas." 

Particularmente digno de interesse é o fato de o simulacro humano do vampiro defi-

nir-se em função de um nome próprio que lhe fixa os limites: "Em certas situações, o vam-

piro está aparentemente submetido a condições especiais. Assim, Mircalla parecia conde-

nada a usar um nome que reproduzisse por anagrama, sem omissão ou adição de uma sim-

ples letra, o seu próprio." Carmilla para Laura, Millarca para Spielsdorf, Condessa Mircalla 

de Karnstein para os que a conheceram em vida, o destino da vampira pende suspenso da 

permutação combinatória dessas oito letras. 

A vertente lacaniana da psicanálise vem de demonstrar a importância do nome pró-

prio na constituição do sujeito, evidenciando ser o prenome o núcleo simbólico ao redor do 

qual cristaliza-se o eu. É a partir do nome próprio que o sujeito se insere na rede de associ-

ações simbólicas que atravessa e sustenta o mundo. É a partir do nome próprio que o vam-

piro de LeFannu simula essa inserção, e é por isso que constrói sua pseudo-identidade hu-

mana em torno do prenome. 
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O escritor inglês diz que esse prenome seria o usado em vida pela vampira, Mircalla. 

Mas, na arquitetura do romance, o nome primário, a partir do qual geram-se os anagramas, 

é Carmilla, que traz já inscrito em suas sílabas o carmim do sangue, esse sangue que arras-



ta Mircalla através dos séculos, até encontrar sua consumação final no esfacelamento do 

corpo. Ao contrário de Drácula, Carmilla não ostenta expressões de paz no rosto decapita-

do. Aqui, não é o vampiro que se redime, é o mundo. 

 

2 

Comentando a cena do Drácula de Coppola em que o príncipe romeno, em Londres, 

depara com o cinema nascente, Inácio Araújo diz que essa é uma boa metáfora para o pró-

prio cinema, que vampiriza a vida real em suas imagens. Mas isso é igualmente válido para 

todos os meios de comunicação — segundo McLuhan, o significado de um medium é o 

medium anterior, de cuja forma ele se apropria: para a televisão, que crava suas câmeras no 

cotidiano como se fossem presas fálicas; para a fotografia, da qual os primitivos temem, 

talvez com razão, que lhes roube a alma; e até mesmo para a pintura, cuja força vampiresca 

é salientada em O Retrato de Dorian Gray de Wilde e, principalmente, no estupendo "O 

Retrato Oval" de Poe, aquele Poe que, segundo Décio Pignatari, cantou o horror e a angús-

tia do homem que se descobre transformado em signo. 

Falta a literatura? Falta — mas por excesso. Mergulhar na essência vampiresca da li-

teratura, na sua coagulação a partir da carne e do sangue da experiência concreta do autor, 

daqueles que ele conhece, dos que apenas ouviu falar, exigiria uma ampla e extensa análi-

se. Por ora, registremos apenas, como emblemas, a maciça transfusão biográfica de Proust 

e Joyce para suas obras e a figura do vampiro-escritor Lestat: "Estavam estabelecendo coi-

sas novas. Ninguém faria mais alguém, e ninguém escreveria mais livros, embora natural-

mente soubessem que era exatamente isso que eu estava fazendo, retirando deles silencio-

samente tudo que podia; e que não pretendia obedecer a quaisquer regras impostas a mim 

por qualquer pessoa, e que nunca o fizera."99 

Segundo a lenda tradicional, escrupulosamente registrada por Bram Stoker100, o 

vampiro pode tomar a forma de uma névoa luminosa ou de pontos de luz — esta última 

versão em Fiorescu e McNally, Drácula — Mito ou Realidade?101 —, o que lhe dá a con-

sistência das figuras nas telas do cinema e da TV, compostas de fótons, bem como a das 

imagens fotográficas (fotográfein, "desenhar com luz"): na verdade, isso se aplica a todos 

os objetos que vemos, não mais que o rastro dos fótons na retina, pontos de luz dançando 

no fundo do olho. 

                                                 
99 Anne Rice, A Rainha dos Condenados, Rocco, Rio de Janeiro. 
100 Bram Stoker, Drácula, L&PM Editores, Porto Alegre. 
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101 Fiorescu e McNally, Drácula — Mito ou Realidade, José Olympio, Rio de Janeiro. 



O castelo histórico de Vlad Tepes, o Drakul, é vizinho do, se não for o mesmo, que 

inspirou Júlio Verne em O Castelo dos Cárpatos, no qual um homem tenta ressuscitar sua 

amada através de imagens que se quer antecipem a televisão. É uma fotografia de Mina 

que primeiro atrai a atenção de Drácula para a noiva de Jonathan Harker. Os vampiros de 

Anne Rice, capitaneados por Lestat, emitem imagens uns para os outros, captam-nas do 

cérebro dos mortais e deixam-se atrair fascinados para o mundo colorido e brilhante do 

cinema e da MTV.102 E quando sugam, o essencial não é o sangue que bebem, mas as i-

magens que, no processo, recebem das mentes de suas vítimas: como na fisiologia de Des-

cartes, em que o sangue produzia os espíritos animais responsáveis pela percepção sensori-

al103. Associar vampiros e morcegos é quase um contrasenso: pode um animal cego repre-

sentar um personagem tão marcado pela visualidade, especificamente a visualidade do 

simulacro? 

Em verdade, a própria gênese do simulacro descrita por Jean Baudrillard pode ser 

encarada como um ato de vampirização do signo, que adere a seu pretenso referente, su-

gando-o e esvaziando-o de sua potência interna. Visto por esse prisma, o vampiro é uma 

alegoria do próprio simulacro. O que lança uma nova luz sobre as características do mito 

que parecem marcados por uma conotação religiosa, os traços que o vampiro compartilha 

com os santos (suar sangue, cadáver que não se decompõe, estigmas, etc.), o simbolismo 

cristão que o reveste. 

Pois não era o cristianismo, antes da iconoclastia protestante, uma religião predomi-

nantemente imagética? Não foi o barroco cristão uma tentativa de atingir a salvação por 

intermédio do trompe l'oeil? Simulacros de santos, ditas relíquias, não desempenham um 

papel tão fundamental no catolicismo? 

"Um senso do místico e misterioso impregnou a cultura italiana por milhares de a-

nos, um hieratismo pagão que torna a florescer no catolicismo, com suas estátuas policrô-

micas de santos martirizados, ossos de cotovelos e queixos de santos lacrados em pedras 

de altar, corpos mumificados em iluminada exposição. Numa cúpula de Nápoles, contei 

recentemente 112 cofres de ouro com mofados ossos de santos, empilhados como uma 

parede transparente do chão ao teto. Em outra igreja, encontrei uma pintura do estripamen-

to público de um santo paciente, os intestinos metodicamente enrolados numa grande má-

quina semelhante a uma máquina de fazer macarrão. Pregados como cardumes de peixes 

em paredes de igrejas, há centenas de minúsculas orelhas, narizes, corações, seios, pernas, 
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102 Não por acaso, Lestat acabou mesmo no cinema, encarnado pelo ícone Tom Cruise. 



pés e outras partes do corpo feitas em prata, oferendas votivas de paroquianos em busca de 

cura."104  

A mesma autora acrescenta: "Os amuletos apotropaicos são comuns na Itália, onde 

ainda é forte a crença no olho ruim. Mãos douradas ou cornos vermelhos pendem de pes-

coços e são pendurados nas cozinhas junto a réstias de alho, para repelir os vampiros. O 

Mediterrâneo jamais perdeu seu cultismo ctônico." 

Mais que paralelismos, é uma cadeia identificatória que se estabelece. Ligados ou 

não a esse fundo ctônico que atrai e apavora a muitas vezes desencontrada Camille Paglia, 

simulacros são vampiros e vampiros são santos. Segue-se, então, pela regra lógica do ter-

mo médio (se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C), que simulacros são san-

tos, isto é, que apesar do nihilismo e da perversidade aparentes, dos quais o vampiro é uma 

vez mais a metáfora mais adequada, a um nível mais profundo os simulacros preenchem, 

naquilo mesmo que os define como anuladores de qualquer essência, uma função que é 

essencialmente religiosa. 

                                                                                                                                               
103 Cp. René Descartes, El Tratado del Hombre, Alianza Editorial, Barcelona. 
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104 Camille Paglia, Personas Sexuais, Companhia das Letras, São Paulo. 



A CLARA LUZ 

Supondo-se que a verdade seja feminina — 
e não é fundada a suspeita de que todos os 
filósofos, enquanto dogmáticos, entendem 
pouco de mulheres? Que a espantosa seri-
edade, a indiscrição delicada com que até 
agora estavam acostumados a afrontar a 
verdade não eram meios pouco adequados 
para cativar uma mulher? O que há de certo 
é que essa não se deixou cativar — e os 
dogmáticos de toda a espécie voltaram-se 
tristemente frente a nós e desencorajaram-
se. 

NIETZSCHE, Além do Bem e do Mal 
 

1 

Um homem e uma mulher se encontram e se reconhecem. Nunca se viram antes, ou 

antes se viram mas quase não se encontraram, e no entanto se reconhecem. Do contato 

entre eles, alguma coisa brota, uma luz primordial, de clareza assustadora, um espaço fe-

chado que os isola do mundo e absorve-os com uma exclusividade intensa, devastadora. 

Um homem e uma mulher se encontram e se reconhecem. Assemelham-se. São o mesmo. 

A revelação é insuportável, ele recua, tenta arrastá-la para dentro do mundo, de uma famí-

lia, de uma relação. Ela recusa, não quer que a realidade cinzenta e opaca apague essa faís-

ca que salta entre eles. Ele recua. A exclusividade que lhe preencheria o vazio é demais 

para ele. Quer o mundo, que não preenche mas torna o vazio suportável. 

É o mito platônico do andrógino que preside à composição de Nada em Mim é Riso-

nho, de Luciana Prado Betti. Não é difícil reconhecê-lo e o próprio livro declara-o sem 

subterfúgios: "Ele disse que eram a mesma pessoa. Ela sabia disso. A única diferença era 

que seu refúgio era a solidão e o dele, a companhia; qualquer uma que o deixasse em paz. 

Ela sabia que o que não dissesse, ele diria. Sabia que o que ele não fizesse, ela faria. Em 

ambos existia o sim e o não. Quando juntos,  assumiam alternadamente a totalidade de 

cada um desses determinantes. E viviam tudo e nada ao mesmo tempo." 
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Até aqui, nada de novo. Há muito se sabe que a imagem do andrógino é a fantasia 

primordial por trás do anseio dos amantes de se fundirem. Símbolos, alegorias, variações 



sobre esse tema: o homem como símbolo do espírito, a mulher como corpo; a mulher co-

mo alma, o homem como mente. Yin e yang, positivo e negativo, luz e sombra. Homem e 

mulher sabem-se, pensam-se como partes de um todo que só se completa quando estão 

juntos. E a separação lhes é tão penosa que, no limite, só a morte pode superá-la. De onde 

o pacto suicida de Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, e tantos outros clones e avatares do 

par romântico central. Mas, atenção! O romance de Luciana não se limita a acrescentar 

mais uma versão, mais uma glosa, mais uma variante. Entre o último "viveram felizes para 

sempre" e Nada em Mim é Risonho, algo se introduz, algo que não é da ordem da comple-

tude e que, pelo contrário, levanta-se como uma barreira intransponível a esse anseio: 

"Nesse espelho invertido, um é reflexo do outro. Ela teme que ele perca o medo. Quando 

era ela que temia, foi quando ele teve mais coragem. Não é uma pessoa dividida em duas 

metades. É metade dividida em duas pessoas." 

Se a busca, em Platão, tinha por meta restaurar uma totalidade perdida, em Luciana 

Prado Betti, essa totalidade está destinada a jamais se consumar, impedida pela própria 

semelhança que a impele. Se as duas metades não podem se completar, não é por serem 

diferentes, mas por serem iguais. O Outro é irredutível ao Mesmo precisamente porque é 

um outro Mesmo. Como em Narciso, a reunião de um rosto e seu reflexo resulta em catás-

trofe e a unidade que assim se restaura é morte e destruição: "São parecidos. Por ora notam 

apenas a semelhança física. Magros, louros e altos. Depois vão se dar conta da semelhança 

maior, que se une também separa. Essa eles ainda não podem ver, mas podem pressentir. 

Só não pressentem a dor. Se pudessem pressenti-la, eles se separariam neste instante. O 

único em que não seria tarde demais." De onde o gesto fundamental dos personagens ser o 

encontro, mas um encontro faltoso, encontro incompleto, gesto que se interrompe e no qual 

cada aproximação é também um recuo: 

"O primeiro encontro quase se tornou o único. Ele passou por ela, olhou, viu, parou, 

mas não teve coragem de se aproximar. Ela o viu passar e parar,  mas depois se distraiu 

com o movimento da rua. Quando olhou de novo, ele não estava mais lá. 

"O segundo encontro quase se tornou o último. Um passou pelo outro. Eles se olha-

ram e se viram, mas cada um seguiu em uma direção. Ambos olharam para trás.  

"O terceiro encontro será o primeiro. Ele está parado em frente à loja em que ela vai 

entrar. Quando o vê, ela pára. Abaixa a cabeça e cruza os braços; parece que se defende e 

nem sabe de quê." 
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Eles querem se aproximar um do outro, sentem-se atraídos, crêem-se iguais e, no en-

tanto, o movimento que os leva, ele para ela, ela para ele, transforma-se, por artes de uma 



qualquer estranha alquimia às avessas, em curva que os afasta. A conjunção não passa de 

miragem e, se os coloca lado a lado, é apenas em nome de uma disjunção maior, mais pro-

funda e irremediável, a alteridade mais irredutível é a que melhor se mascara de ipseidade. 

Fossemos lacanianos e poderíamos resumir a dinâmica de Nada em Mim é Risonho segun-

do a lapidar fórmula de Lacan: "Não há relação sexual." 

2 

A história de amor clássica sempre se alimentou da promessa de reunião no final — 

seja no casamento, seja na morte. Daí a estrutura narrativa que ela assume ser a da peregri-

nação ou da prova iniciática: separados pelo destino, os amantes devem superar toda uma 

cadeia de provações impostas pelo mundo exterior — a família, a sociedade, o rival — e 

que só fazem fortalecer o vínculo entre eles, até a última página do romance, a última cena 

do filme, quando a vitória sobre a realidade adversa é celebrada com um beijo. Mas como 

dar conta, literariamente falando, de uma estrutura que não se fecha, de uma narrativa que 

não apenas não se completa com uma reconciliação última do casal, como é ela própria 

composta por esse não-fechamento? 

Diferentes autores deram diferentes respostas a esse problema. Luciana Prado Betti 

recorre à técnica do monólogo interior, desenvolvida pelo modernismo, e que pressupõe 

um sujeito fechado em si mesmo, isolado do mundo exterior, com o qual toda comunica-

ção imediata é desde logo impossível. Como nos romances de Joyce ou Virginia Woolf, o 

eu é uma mônada, sem contato externo, habitante solitário de um espaço que cria unica-

mente a partir de suas sensações subjetivas:  "Eles passaram mais uma tarde juntos. A casa 

estava vazia e eles se amavam. Estavam calados, um escutando o silêncio do outro. Ele não 

estava em sua casa. Ela, apesar de morar ali, também não. Ambos estavam num novo lu-

gar, recém-descoberto e ainda não totalmente explorado." Mas, em contato com o mito do 

andrógino, ele próprio desconstruído pela autora, essa estrutura monadológica sofre igual-

mente uma torção. Pois esse sujeito lacrado em sua própria solidão, lembremos, não é uma 

pessoa, mas duas. Ou, melhor ainda, duas metades de um sujeito único. E é esse sujeito 

cindido, esquizóide, que se fecha em si mesmo: 
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"Onde quer que estivessem, estavam sempre alheios ao ambiente. Só estavam cons-

cientes da presença um do outro. Os assuntos pouco se referiam à vida real. Nada sabiam 

um do outro a respeito do cotidiano não compartilhado. Falavam de sua vida interior. Suas 

angústias, aspirações, dores... Eram dramáticos; às vezes, até um pouco patéticos. E se 

acostumaram a manter a conversa nesse tom." 



Assim, ao contrário do romance de amor tradicional, a narrativa de Nada em Mim é 

Risonho não forma uma linha. E ao contrário do romance modernista clássico, tampouco 

forma um círculo ao redor do sujeito. A figura que melhor descreveria a estrutura deste 

livro é uma elipse, uma curva absolutamente fechada, traçada ao redor de dois focos. É em 

volta desses focos que se distribui a matéria do romance, os (des)encontros, os lapsos, os 

hiatos. É em função desses focos que a narrativa conduz ao impasse que determinará a 

separação final dos amantes, a constatação da impossibilidade ontológica que carregam em 

suas almas. Se cabe uma metáfora astronômica, o casal romântico por excelência aspira a 

ser buraco negro, concentrar o universo inteiro apenas na relação entre os dois, até que a 

própria luz seja engolida e o mundo seja apaziguado numa confortável escuridão final. 

Mas, para os personagens de Luciana, esse apaziguamento é impossível, não só porque são 

dois os focos da órbita que o casal descreve, duas estrelas que unem e dividem, atraem e 

repelem, mas ainda porque uma dessas estrelas ameaça converter-se em supernova, substi-

tuir a implosão escura do buraco negro pela explosão irradiante de uma luminosidade a-

vassaladora: "Luzes. Ela acendia luzes na sua cabeça. Seu nome avisava: aquela que ilu-

mina. Na claridade que ela proporcionava, ele se enxergava. Ah! ele não queria ver tudo 

tão claro. Não gostava do que via, não se suportava na claridade. Enquanto as luzes eram 

poucas, era maravilhoso. Mas depois a claridade ficou insuportável. Chega, não quero mais 

ver...  Ainda que ela tentasse parar, era inútil. A luz estava sempre acesa, mesmo à sua 

revelia. Ela se transformou em um foco de luz, revelando coisas que estavam melhor no 

escuro." 

3 

Logo que morre, diz o Livro dos Mortos Tibetano, o espírito confronta-se com a Cla-

ra Luz da realidade primordial, que dissipa as ilusões kármicas e lhe permite, pela primeira 

vez, ver as coisas como realmente são. Mas, para as pessoas apegadas a suas noções ilusó-

rias sobre o eu e o mundo, esse momento é assustador. É como se a Clara Luz queimasse 

suas entranhas com uma intensidade dolorosa, e elas recuam, assustadas, refugiando-se 

uma vez mais em suas pequenas delusões quotidianas. É isso, ensina o budismo tibetano, 

que nos mantém atados à roda interminável de nascimentos e renascimentos, à repetição 

cega dos mesmos gestos estereotipados e desprovidos de sentido, numa palavra, ao samsa-

ra. 
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É esse o percurso descrito pelo protagonista masculino de Nada em Mim é Risonho: 

"Não suporto a exigência que é olhar para você. Como me pede assim tão calada? Seus 

olhos entram nos meus e me desvendam para mim. Veja o que quiser, mas não me mostre 



o que eu não quero ver. Chega! Vai embora. Leva com você a luz, que eu quero de volta o 

aconchego do escuro. Prefiro o escuro que esconde; quero me esconder de você. De 

mim..." Incapaz de se confrontar com essa clara luz que os revela a ambos em sua nudez 

essencial, ele recua, recusa, esconde-se, dela e de si mesmo. Volta-se para a rotina da vida 

familiar e profissional, com suas balizas bem demarcadas, ainda que irreais, seus pontos de 

referência sólidos, por mais que falsos. "Nesse momento", ensina o Livro dos Mortos, 

"sons, luzes, raios se manifestam a ele, ocasionando receio, medo e terror, e causando-lhe 

muita fadiga." E ao próprio morto, adverte: "Se não conheces esta chave absoluta de todos 

os ensinamentos — não sendo capaz de reconhecer: sons, luzes e raios — deverás errar no 

Samsara." A chave absoluta a que se refere o texto é o reconhecimento de que essas luzes, 

é ele próprio que as projeta, são as luzes de sua própria essência se manifestando tal qual 

são, para além de todas as máscaras psicológicas e rótulos sociais, o que a filosofia ociden-

tal sempre chamou de o ser em si. "Ela tinha a sensação de que, até encontrá-lo, vivera 

sempre no escuro. Até que ele chegou, e com ele veio a luz", diz o romance de Luciana. 

"Ele dizia que era ela que trazia a luz, mas ela sabia que não. A luz vinha do encontro, que 

iluminava como se eles fossem  a eletricidade e a lâmpada. Ninguém trazia a luz, ela se 

acendia quando se encontravam." 

Mas ele não reconhece, não quer reconhecer, a realidade revelada por essa clara luz. 

Ao contrário da personagem feminina: 

"Ele fugiu da luz. Ela gostou do que viu quando tudo se iluminou. Aquilo era vida. 

Conheceu a felicidade, a dor, a tristeza e a paixão. Sentimentos que conhecia apenas dos 

livros. Ela gostou tanto que não queria sair de perto dele, e o buscava com o desespero dos 

famintos.  

"Até que ele se foi de vez e alguma coisa também se apagou dentro dela. Seus o-

lhos, ofuscados pela luz, já não conseguiam enxergar no escuro. Como suportar a antiga 

banalidade? Ela não queria apenas a felicidade de volta. Queria tudo, a dor também. Só 

não suportava o vazio da escuridão." 
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É dessa assimetria que nasce o romance, é dessa assimetria que nasce o fim do ro-

mance. Do romance enquanto texto e do romance enquanto relação. Porque ele, a atitude 

que o define, é a negação, o não quero saber, não quero saber disso. É o que mais o ouvi-

mos dizer ao longo do livro, e isso praticamente desde o princípio. Não quer ser mal-

interpretado, não queria ver tudo tão claro, não quero mais ver, as expressões se sucedem: 

"Ela falava o que ele queria ouvir, mas quando ouvia percebia que não queria mais." E não 

queria mais porque, no contato com a luz que nasce do encontro dos dois, via a fragilidade 



de seu próprio ego, construído a duras penas desde a infância e que, no entanto, como to-

dos os egos, não tem mais consistência que a espuma do mar: "Queria fazê-la sua, mas não 

queria ser dela. Ele sentia que desaparecia quando estava ao seu lado..." 

De onde a decisão de fugir de uma relação que exige tanta autenticidade da parte de-

le, o imperativo de não ser senão isso que ele realmente é. Mas ser o que se é, isso ele não 

quer. Quer se cercar de relações estáveis, com fronteiras bem delimitadas, com todos os 

símbolos de status que ele vem colecionando avidamente ao longo de sua vida, a fim de 

exorcizar, pelo apego à aparência, a sensação de irrealidade, de instabilidade ontológica, 

que o obseda desde quando criança: "Um dia, quando ainda era criança, alguém lhe disse 

que ele não era nem nunca seria nada na vida. Ele passou a vida lutando contra essa frase, 

refrão desagradável que não saía de seus ouvidos. Quis provar que era alguém." Caiu na 

armadilha fundamental da condição humana, alienou-se de si mesmo ao definir o ser pelo 

ter, numa versão perversa do cogito cartesiano — tenho, logo sou. Possuo, portanto existo: 

"Ele se preocupa com a imagem mais do que gosta de admitir. Dá grande valor à beleza, ao 

dinheiro, ao prestígio, ao sucesso. Quer ter tudo que impressiona. Carros luxuosos, roupas 

elegantes, conversa inteligente e interessante. Talvez seja ele o mais impressionável." 
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O que ele vê sob a clara luz, a visão que seus olhos acham tão insuportável, é a fu-

tilidade de todos esses esforços que nortearam sua vida, a vaidade de tudo isso, vaidade até 

em sentido etimológico: o quanto essa imagem laboriosamente esculpida é vazia, despro-

vida de essência, de sentido, de verdade. Como os habitantes da caverna platônica, seu 

primeiro contato com a luz o ofusca, atemoriza, deixa-o cego. Mas, diferente do homem 

ideal platônico, que se acostuma aos poucos com a claridade, até que seus olhos conse-

guem suportá-la, o personagem de Luciana prefere correr de volta para a caverna, refugiar-

se nas sombras, fazer de conta que elas são o mundo real e não o simulacro insubstancial 

que verdadeiramente são. E na economia do romance, essas sombras deixam-se personifi-

car na esposa, que o abandona e que ele procura de volta tão logo percebe-se incapaz de 

sustentar a relação com a protagonista: "Sua mulher aceitava. Sabia que apenas dividiam a 

cama. Enquanto dormia com ela, sonhava com outras. Ela dizia que sabia que ele não a 

amava e não se importava. Queria apenas que ele estivesse sempre ao seu lado. Dizia que o 

que ele procurava, nunca iria encontrar; por isso não faria diferença para ela que ele conti-

nuasse a busca. Ela conhecia muito bem o marido que tinha. Um homem sem força para 

tomar qualquer atitude que rompesse a ordem estabelecida. Se ele quisesse sonhar, que 

sonhasse, desde que continuasse dormindo com ela. Uma mulher sem dúvida inteligente. 

No fundo, sabia que as mulheres responsáveis pelo afastamento do marido eram as mes-



mas que o traziam de volta. Era para ela que ele voltava sempre. Era ao lado dela que se 

sentia seguro. Era com ela que dormia e acordava. Ele disse, e ela sabia, que ela era seu 

porto seguro, o refúgio para o qual sempre retornava quando se sentia ameaçado." 

Na Epopéia de Gilgamesh, o mais antigo livro conhecido da humanidade, o herói 

empreende uma peregrinação à terra dos deuses, em busca da verdadeira vida, a vida eter-

na, acima da decadência e corrupção do mundo sensível. Em seu caminho, encontra uma 

mulher que, como as sereias, tenta Gilgamesh a abandonar sua busca, casar-se com ela e se 

contentar com uma vida convencional, no papel de marido: "Gilgamesh, para onde te pre-

cipitas? Nunca acharás aquela vida que estás procurando. Quando os deuses criaram o ho-

mem, destinaram-no à morte, mas a vida, retiveram-na consigo. Quanto a ti, Gilgamesh, 

enche teu ventre de coisas boas; dia e noite, noite e dia, dança e alegra-te, festeja e rejubila-

te. Que tuas roupas sejam frescas, banha-te na água, acaricia a criancinha que segura tua 

mão e faz tua mulher feliz em teu abraço; pois esta também é a sorte do homem." O herói 

da Epopéia de Gilgamesh recusa a tentação; não alcança a imortalidade que procura, mas 

na busca encontra a si mesmo. O anti-herói de Nada em Mim é Risonho aceita a tentação; 

tampouco encontra o que procura mas, ao abandonar a busca, perde também a si mesmo. 

4 

Mas andaríamos em erro se concluíssemos que, por se definir o personagem mascu-

lino através de uma negação, a postura da protagonista feminina seria afirmar. Se o roman-

ce se apresentasse dessa forma, recairia inevitavelmente, ainda que através de um desvio, 

no mito da complementaridade entre os sexos do qual, pelo contrário, ele se afasta. "Não 

há relação sexual" significa, entre outras coisas, que não há simetria entre os sexos. O fe-

minino não é o contrário do masculino, mas outra coisa, uma coisa diferente — uma outra 

coisa que, no romance de Luciana também toma a forma de uma negação. Uma, se qui-

sermos definir em termos hegelianos, uma negação da negação: "Eu não quero nada", diz 

ela, subentendendo-se: "nada do que você quer". 

Por meio desse nada que ela não quer, que ela rejeita, configura-se uma verdadeira 

fenomenologia dos papéis femininos, as funções sociais que uma mulher é chamada a de-

sempenhar, as figuras ideais que habitam o imaginário masculino, os estereótipos e másca-

ras nos quais o ser da mulher habitualmente se enreda e aliena: 
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"Não queria que os valores dos pais, que eram diferentes dos seus, interferissem nas 

atitudes dele. Eles não a viam como a mulher que era e era como mulher que queria ser 

tratada. Ela queria que as coisas continuassem como estavam. Queria que ele a conhecesse 

como indivíduo, fora de qualquer contexto. Queria manter os papéis sociais e familiares, 



que eram obrigados a representar, longe da relação deles. Ela queria se apresentar e se a-

firmar. Ela — mulher. Não filha de seus pais, irmã de seus irmãos, amiga de seus amigos. 

Queria que ele conhecesse seu rosto sem máscaras." 

Se não quer ser filha nem irmã, tampouco quer ser mãe, esse papel que durante tanto 

tempo foi visto como o destino biológico, inexorável, da mulher: "Desde criança sabia que 

não seria mãe. Ela não comportava esse tipo de relação. Não se imaginava multiplicada, 

não queria se ligar de forma tão definitiva a ninguém." Não aceita nem mesmo o tom edi-

piano, maternal, que os homens freqüentemente emprestam a suas relações com as mulhe-

res: "Ela não queria ser mãe dele. Ela tinha sua família, que ele tivesse a dele também. Não 

importava. Queria tê-lo sem o peso das carências insatisfeitas. Não queria ser  alívio de dor 

alguma. Não queria compensar nenhuma ausência incompensável." 

Como seria de esperar, a recusa da personagem estende-se igualmente ao papel de 

donzela em perigo, à espera de seu salvador masculino: "Eu não quero ser cuidada. Não 

precisamos disso. O forte cuida do fraco. O dono cuida do animal. O senhor cuida do es-

cravo. Não quero fazer esses papéis que te dariam segurança. Desculpe, não preciso ser 

salva. Parece que te fizeram acreditar que você é valorizado por aquilo que puder dar. Eu 

não quero nada. Sua mulher, você disse que salvou. Da família medíocre, da falta de di-

nheiro, da ausência de perspectivas. Não precisa me salvar. Não faça nada por mim. Seja 

quem você é e me permita ser quem sou. Esqueça palavras como salvação, gratidão, obri-

gação. Não é por acaso que todas rimam com prisão." 

Estamos, pois, diante de um romance feminista, onde os homens são seres fracos e 

pusilânimes, que através de mil subterfúgios tentam exorcizar o temor da feminilidade, 

aprisionando a mulher numa prisão ideológica que a impede de ser mulher? Nada em mim 

é risonho será, talvez, um livro escrito por uma mulher para outras mulheres e do qual o 

leitor masculino não participaria senão lateralmente, na medida em que tomasse consciên-

cia das estratégias que ele mesmo foi ensinado a empregar? É, para resumir tudo, uma his-

tória sobre a condição feminina? 
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De modo algum, e tenho certeza que Luciana seria a primeira a protestar contra uma 

leitura crítica que tentasse confiná-la nessa prateleira. É a condição humana que a interes-

sa, e se ela a aborda enquanto mulher, de uma perspectiva feminina, não quer dizer que 

suas premissas e conclusões não interessem a todos, indistintamente. Como Clarice Lis-

pector, como Virginia Woolf, é a alienação do ser humano enquanto tal que está em jogo 

nestas páginas. No limite, homem e mulher não passam de outros tantos estereótipos, ou-

tros tantos papéis — seminais sem dúvida, já que é deles que todos os outros emergem, 



mas nem por isso menos contingentes. E o que Luciana lhes opõe, novamente como Clari-

ce, é a afirmação pura e simples do ser. Não do ser "homem" ou ser "mulher", mas apenas 

ser. Um ser que se apresenta com tonalidades saborosamente nietzscheanas: "Escuto a voz 

do meu corpo, uma voz que em silêncio me dirige. É como uma mensagem que envio e 

recebo. Não sei o que é, obedeço. Sou eu, a parte de mim que compreende aquilo que se eu 

tentasse compreender, não compreenderia. É um olhar que eu não controlo. Um olho que 

se fecha quando não quer ver e que se abre quando preciso enxergar. Sou eu e sou deus. 

Meu deus! Sou ovelha e pastor; cabe tudo em mim. Meu deus não precisa de igrejas, sou 

sua morada. Não precisa de fiéis além de mim: sozinha sou todo um rebanho. Não precisa 

de rituais senão aqueles que meu corpo organiza. Corpo que é alma e fala para quem escu-

ta." 
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Assim é Nada em mim é risonho — uma fala para quem escuta. 



QUIMERAS SUMÉRIAS: 
UMA ENTREVISTA COM MAX MALLMAN 

Max Mallman pode ser considerado, atualmente, como um dos mais bem-sucedidos 

autores de literatura fantástica brasileira. Síndrome de Quimera, seu terceiro romance — 

primeiro por uma editora de distribuição nacional — foi publicado pela Ed. Rocco em 

2000 e de cara conquistou uma indicação ao Prêmio Jabuti, colecionando resenhas entusi-

ásticas da imprensa. O livro se prepara também para iniciar uma carreira internacional de 

prestígio: vai ser publicado em francês pela Éditions Joëlle Losfeld, com tradução 
de Maryvonne Lapouge, tradutora de ninguém menos do que Guimarães Rosa.  
É, assim, o primeiro livro produzido por um membro do fandom a efetivamente furar o 

gueto e conquistar respeitabilidade fora do mundinho da FCB. Partindo-se do princípio, 

claro, de que exista um gueto. Max Mallman não está muito convencido disso e explica 

porque na entrevista a seguir, onde também fala de seu novo livro, de sua carreira como 

roteirista de televisão e, como sempre, dá um banho de humor e elegância. 

Lúcio: Pra começar pelo óbvio, de onde te veio a idéia inicial do Síndrome de 

Quimera, com todos aqueles personagens bizarros e situações surrealistas?  

Max: Síndrome de Quimera é, na essência, uma metáfora sobre a angústia e sobre o 

absurdo das relações familiares. A metáfora-síntese do livro é a serpente enrolada no cora-

ção do protagonista. Foi a partir dessa imagem que todo o resto surgiu: a ambientação, os 

personagens secundários e o enredo. 

Por outro lado, meu imaginário é esse mesmo. O absurdo me fascina. Assim como 

também me fascinam lendas que poderiam ser reais e mentiras bem contadas. 

Lúcio: Quais são os teus autores preferidos? E quais são os autores que mais te in-

fluenciaram? São duas perguntas diferentes, porque você pode perfeitamente adorar um 

autor e não absorver nada dele em termos de estilo e, reciprocamente, incorporar traços 

de autores que não são necessariamente os teus favoritos. 
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Max: Bom, meus autores preferidos são o Machado de Assis, o Mário Quintana, o 

Jorge Luis Borges, o Érico Verissimo, o Anthony Burguess e o Edgar Alan Poe. E os que 

mais me influenciaram foram esses daí mesmo, e mais o Ray Bradbury, o José Saramago, 



o Luis Fernando Verissimo... Por aí. Se eu fosse fazer essas listas outro dia, certamente 

surgiriam outros nomes. 

Lúcio: Apesar de você ter um estilo todo próprio, Síndrome de Quimera às vezes 

lembra um pouco o espírito de Neil Gaiman, com uma mistura de poesia, nonsense e iro-

nia. Os quadrinhos exerceram algum tipo de influência sobre a tua sensibilidade?  

Max: Talvez. Mas eu diria que minha influência mais forte dos quadrinhos vem do 

Carl Barks, criador do Tio Patinhas, dos sobrinhos do Donald... 

Lúcio: Você é ao mesmo tempo um escritor de ficção científica e um roteirista de te-

levisão. E se sai com bastante competência em ambas as áreas. Queria que você falasse 

um pouco sobre diferenças e semelhanças entre a escrita pra tevê e a escrita literária.  

Max: Acho que a escrita pra tevê e a escrita literária são duas habilidades diferentes. 

Claro, trata-se de contar uma história, nos dois casos. Mas os métodos, os truques e os ob-

jetivos, me parece, são outros. Na literatura, o texto é o fim em si. Não há intermediação 

entre o texto escrito e a pessoa que vai fruir esse texto. Já um roteiro é um manual de ins-

truções que serve para uma equipe enorme de pessoas produzir, gravar e meter no ar um 

programa de tevê. Um roteiro não é um fim, é o começo de um processo industrial seme-

lhante à fabricação em série de carros ou de sapatos. Como escritor, me posiciono como 

artista (embora isso não queira dizer, necessariamente, que o que eu escreva possa ser 

chamado de arte), invoco meus fantasmas, libero o imaginário, solto a voz no mundo. Co-

mo roteirista, tenho consciência de que estou criando um produto comercial (um produto 

comercial que, mesmo sem querer, pode, de vez em quando, chegar perto do que poderia 

ser chamado de arte). 

 Lúcio: Ainda sobre tevê e literatura, você tem planos pra adaptar Síndrome de 

Quimera pra televisão ou pro cinema? Afinal, teus personagens caberiam perfeitamente 

em uma novela ou minissérie de realismo mágico, como Saramandaia. Eu acho que a tevê 

precisava de um rasgo de ousadia como foi a novela do Dias Gomes e, na minha opinião, 

Síndrome de Quimera tem potencial suficiente pra isso, você não concorda?  
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Max: Todos nós, roteiristas, sentimos uma falta danada do Dias Gomes e do que ele 

representava na televisão brasileira. Você e eu somos de uma geração que se profissionali-

zou pouco antes da morte do Dias Gomes. Pegamos a maré vazante... Mas o público brasi-

leiro sempre recebeu muito bem o realismo fantástico, e as novelas do Aguinaldo Silva 

estão aí pra provar isso. 



Se eu tivesse chance, gostaria de adaptar Síndrome de Quimera para minissérie, tele-

novela, ou ainda para o teatro. Mas não penso muito nisso, ultimamente. Estou tão envol-

vido com meu novo livro... 

Arrá! Pois é. Comecei um novo livro, ainda antes de terminar de escrever Coração 

de estudante, a novela das seis. E, agora que já entreguei as últimas cenas da novela, estou 

mergulhando mais fundo no livro. Já tenho umas oitenta páginas, mas, segundo os diagra-

mas que fiz, ainda não cheguei na metade.  

Lúcio: Síndrome de Quimera é teu terceiro romance, e os outros dois são quase im-

possíveis de conseguir. Devido ao sucesso de Síndrome, você acha que a Rocco poderia 

relançar teus livros anteriores com uma tiragem melhor e uma distribuição mais ampla?  

Max: A Rocco poderia fazer isso, sim. Mas não sei se eu quero fazer isso. Sei lá... 

sou muito crítico com meus trabalhos mais antigos, principalmente com meu primeiro li-

vro, Confissão do Minotauro, que escrevi aos dezoito anos. Para relançar a Confissão, eu 

me sentiria obrigado a reescrever o livro todinho. E não sei se é o caso. Os trabalhos mais 

recentes me apaixonam mais. 

Lúcio: Como você define o tipo de literatura que você faz? É ficção científica, 

fantasia, realismo mágico — numa palavra, qual é a tua praia? 

Max: Ih, vou tão pouco à praia... 

Mas, falando sério, não é bom a gente se grudar muito em rótulos, não. Os rótulos 

é que tem que se grudar na gente. A metáfora que me vêm à cabeça é a daquelas malas 

de viagem que, em cada porto, recebiam uma etiqueta. Quanto mais etiquetas você tem 

na bagagem, melhor. São mais países que você conhece. 

Se eu fosse procurar um rótulo pra descrever o que faço... deixa ver, pode ser fic-

ção científica, mas também pode não ser, porque o que tenho escrito atualmente não se 

encaixa muito bem no que é geralmente apontado como ficção científica. Pode ser fan-

tasia, mas também pode não ser, porque fantasia é um termo associado demais à elfos, 

cavaleiros, hobbits e a toda uma fauna tolkeniana que, certamente, não é da minha praia. 

Pode ser realismo mágico, mas também pode não ser, porque realismo mágico é uma 

expressão datada, circunscrita a um tipo de literatura alegórica que se fazia na América 

Latina dos anos setenta. 

No fim das contas, se tivesse que definir o que escrevo, diria que faço realismo 

fantástico. Ou então neo-surrealismo. Ou, quem sabe, pós-pós-modernismo. 
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 Lúcio: Você concorda com o princípio de Octavio Aragão, que estabelece que 

tudo é ficção científica? Por quê?  



Max: Concordo. Em primeiro lugar, porque ele é meu vizinho. E, em segundo, 

porque essa é uma afirmação que se pode provar facilmente com um pouco de bom-

senso e meia-dúzia de argumentos. Claro que a afirmação contrária, a de que nada é 

ficção científica, também poderia ser provada mais ou menos com a mesma facilidade. 

Mas, entre as duas proposições, tenho mais simpatia pela defendida pelo Octavio. Tudo 

é ficção científica e estamos conversados. 

 Lúcio: Que tipo de relação você acha que a arte em geral — e a literatura em 

particular — mantém com o que chamamos de realidade? A ficção é uma forma de 

realidade ou a realidade é uma forma de ficção? Ou nenhuma das alternativas?  

Max: Na minha opinião, a realidade, pra todos os fins práticos, é aquilo que me 

cerca e que me atinge de alguma forma. Assim, um texto literário, pelos sentimentos 

que desperta, pode ser mais "real" do que uma matéria jornalística sobre um país distan-

te. 

O que provoca emoções mais intensas: "A queda da casa de Usher", do Poe, ou a 

notícia de que o primeiro-ministro do Japão visitou a Coréia do Norte? 

Lógico, que, nesse mundo instantâneo em que a gente vive, existem cada vez me-

nos países "distantes". O atentado contra o World Trade Center, em 11 de setembro do 

ano passado, era tão real que podia ter sido ali na esquina. O bombardeio do Afeganis-

tão também. Mas, por outro lado, tratam-se de acontecimentos em si tão absurdos que 

provocam um certo distanciamento, como no caso do seqüestro do ônibus 174, no ano 

retrasado, que ocorreu efetivamente a poucas quadras daqui de casa. Acompanhei tudo 

pela televisão. Era logo ali, mas era tão inacreditável que parecia estar ocorrendo do 

outro lado do mundo. 

Agora que estou escrevendo um novo livro, meus personagens são, pra mim, mais 

reais do que os rostos anônimos que vejo na rua. Meus personagens tem nome, endere-

ço... dois deles têm até um domínio registrado na Internet. 

Só pra voltar à pergunta original, não sei se a realidade é uma forma de ficção. 

Mas as tentativas de interpretar a realidade, como a Filosofia, a História, a Antropolo-

gia a Economia, a Sociologia e as religiões todas certamente são formas de ficção. 

 Lúcio: A FCB existe? Em que consiste? 
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Max: Existe. E consiste na gente. Em você, em mim, no Octavio, no Gerson, no 

Marcello, nos assinantes do Megalon, na Intempol, no Clube de Leitores de Ficção Ci-

entífica... Gente que escreve e gente que lê o que os outros escrevem. 



A questão é que a literatura "de gênero" nunca vingou no Brasil. E isso vale tanto 

para a ficção científica quanto para a literatura policial, o horror, a fantasia, etc. Esse 

papo de gênero é coisa de anglo-saxão. Aqui nos trópicos, a gente não vê graça em se-

guir as regras do jogo sem trapacear um pouquinho que seja. Daí, não temos uma tradi-

ção de literatura policial, por exemplo. Temos o Rubem Fonseca. Ele é um gênio. Mas é 

um só. E nenhum dos filhotes de Rubem Fonseca que a literatura brasileira produziu 

consegue se ombrear com o velho. 

Também não temos uma tradição de ficção científica no Brasil. Mas temos alguns 

escritores talentosos espalhados por aí. E, de vez em quando, essa gente se reúne pra 

tomar chope. Não acredito muito que a FCB vá se consolidar como "gênero". Mas acho 

que muita gente que faz parte da comunidade da FCB, mais cedo ou mais tarde, vai se 

consolidar na carreira de escritor. 

 Lúcio: Você acha que existe mesmo um preconceito do chamado mainstream 

contra a FC&F? Aliás, você acha que existe mesmo o chamado mainstream? 

Max: Não. Não existe esse tal de mainstream. Costumo dizer que, em última ins-

tância, a arte é, mesmo em suas manifestações mais sofisticadas, uma forma de entrete-

nimento. Mas, para fins práticos, dá pra afirmar que existem dois tipos de literatura: a 

"séria", que é respeitada pelo meio acadêmico e pela crítica jornalística, e a "de entrete-

nimento" que é mal falada pela crítica mas vende muito mais do que a literatura "séria". 

Rubem Fonseca, Dalton Trevisan e Lígia Fagundes Telles fazem literatura "séria". Pau-

lo Coelho, J. K. Rowling e Sidney Sheldon fazem literatura "de entretenimento". 

Nenhuma dessas duas categorias é em si má ou indesejável. E há, claro, uma 

grande zona cinzenta entre elas. Porém o mais interessante é que elas se complementam. 

Uma grande editora, pra sobreviver no mercado, precisa de duas coisas: dinheiro e pres-

tígio. Publicar só literatura "de entretenimento" dá dinheiro, mas não dá prestígio. Pu-

blicar só literatura "séria" dá prestígio, mas geralmente não dá dinheiro. Então uma 

grande editora precisa publicar os dois tipos de livro. Com parte dos lucros fartos e ime-

diatos da literatura "de entretenimento", a editora consegue publicar livros "sérios" cujo 

retorno financeiro é mais lento ou quase inexistente. 
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Acredito que chega um momento na carreira de um escritor em que é útil avaliar 

em qual dos times se está. Se na literatura "séria" ou na literatura "de entretenimento". 

Ou, em outras palavras, é bom decidir se você está em busca de prestígio ou em busca 

de grana. 



Existe, lógico, uma terceira possibilidade, que é ser as duas coisas: sucesso de crí-

tica e de público. Alguém se habilita? 

O preconceito contra a ficção científica e a fantasia, se preconceito há, está em 

que, se um editor se depara com um livro cheio de robôs e naves espaciais, certamente 

vai classificar esse livro como literatura "de entretenimento". E a literatura "de entrete-

nimento" tem que cumprir um requisito básico, que é vender muito, mas muito mesmo. 

Se o autor é brasileiro e desconhecido, é difícil que a primeira edição do livro venda 

grandes coisas. E, para um editor, um livro "de entretenimento" que não vende é a 

mesma coisa que uma bicicleta sem rodas. 

Resumindo, o preconceito dos editores não é contra a FC&F. O preconceito é con-

tra livros que deveriam vender, mas não vendem. Como vender livros é um problema 

crônico no Brasil, ironicamente é muito mais fácil por aqui ser um escritor "sério" do 

que ser um escritor "de entretenimento". Basta ler muito, ter algum talento, praticar 

mais do que um astronauta da Nasa e cultivar uma autocrítica azeda e feroz. 

 Lúcio: Você se sente um morador do gueto?  

Max: Qual gueto? 

A única minoria oprimida da qual faço parte é a dos roteiristas de TV. Aliás, como 

você sabe, Lúcio, pertenço à Diretoria da ARTV, a nossa associação de classe, e, com a 

ajuda da Giovana [secretária da Associação], sou o responsável pela aprovação de no-

vos associados. Será que tem algum roteirista lendo a gente? 

Quanto ao pessoal que escreve e lê FC&F, bom, me considero amigo de todos, 

sem exceções, mesmo que eu já tenha participado ou sido pivô de uma ou outra polêmi-

ca. Nunca me senti num gueto. 

 Lúcio: Todo autor tem uma visão de mundo, um conjunto de premissas filosófi-

cas que está por trás de tudo que ele escreve. Qual é a tua? 

Hmmm... deixa ver. 

— A vida não faz sentido; 

— Só o prazer nos redime; 

— Tudo se resume a sexo; 

— A família é a instituição mais absurda que a humanidade já criou. 

— Certezas são como ereções. Algumas duram muito tempo. Mas nenhuma dura 

pra sempre. 

 Lúcio: A Internet mudou alguma coisa na tua relação com a escrita? 

 83 

Max: A Internet mudou minha relação com o mundo. 



Mas, só pra manter o papo no âmbito da escrita literária, a Internet me ensinou 

uma forma nova de dominar a informação. Nos tempos remotos em que era necessário 

fazer pesquisas em enciclopédias, bibliotecas ou arquivos de jornal, você só dominava a 

informação depois de armazená-la no cérebro. Hoje, é possível coletar informações de 

qualquer lugar do mundo, armazená-las na memória do computador e só usá-las quando 

necessário, na quantidade necessária. 

Por exemplo, para escrever o meu novo livro, estou aprendendo sumério. Dois 

personagens centrais tem nomes sumérios, os capítulos são numerados em algarismos 

sumérios e eu precisava saber compor ao menos uma frase em sumério, um bilhetinho 

de amor escrito há cinco mil anos. 

Através da Internet, consegui, de graça, um dicionário sumério-inglês. Consegui 

também várias cópias de textos sumérios. E consegui um programa que cria fontes de 

computador. Com tudo isso, criei uma fonte que me permitiu numerar os capítulos, es-

crever os nomes dos personagens e ainda compor a frase de que eu necessitava. Não me 

tornei especialista em antigas civilizações da Mesopotâmia. Obtive apenas a informação 

que queria, no momento em que precisei e na quantidade que me bastava. 

Internet é isso.  

 Lúcio: Você escreve tudo no computador ou faz um rascunho a mão? 

Max: Sempre no computador. Só escrevo à mão na hora de preencher cheques. E, 

com todas essas modalidades de pagamento eletrônico de hoje em dia, uso cada vez 

menos o talão de cheques. 

 Lúcio: Como é o teu processo de escrita? Você tem algum hábito, ritual ou ma-

nia para centrar o foco no ato de escrever? 

Não. A vida de roteirista, com prazos sempre menores do que o razoável, me en-

sinou a sentar e escrever, mesmo que o mundo em volta esteja desabando. Só preciso ter 

o cérebro em condições mínimas de funcionamento e entrar na sintonia certa. Para obter 

a sintonia, às vezes bebo uma ou duas xícaras de café. 

 Lúcio: Teus sonhos e pesadelos têm algum peso nas tuas histórias? 

Max: Não. Raramente me lembro de meus sonhos e nunca tive um que me inspi-

rasse uma história. 

 Lúcio: As histórias — tuas e dos outros — têm algum peso nos teus sonhos e 

pesadelos? 
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Max: Certamente. Mas meus sonhos e pesadelos não fazem parte do meu material 

de escrita. Quando muito, fazem parte das minhas sessões de terapia. 
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 Lúcio: O universo numa casca de noz? 

Max: Deve ser meio apertado, né? 

Essa expressão vem do Hamlet. Mas os meus dois personagens de Shakespeare 

preferidos são o Macbeth e o Ricardo III. Hamlet é genial, é um universo inteiro, mas a 

história da peça toda poderia ser resumida em duas frases: "Filho mimado entra em crise 

porque a mamãe deu pro titio. No final, morre todo mundo." 

 


