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de Mary Shelley, já foi empregada centenas ou milhares de vezes pelo gênero. Nem por isso o futuro
uso de drones capazes de voar, escolher seus alvos
e decidir sozinhos se matam ou não, antecipado pelos
planejadores militares, deixa de preocupar a comunidade internacional. Um texto dos editores da revista
Scientific American pede abertamente: “Banir robôs
assassinos, como se faz com armas químicas e biológicas, é extremamente necessário.” O editorial, que
recorda as situações do filme de James Cameron
O Exterminador do Futuro, aponta que setores já se
articula para esse fim. Cita a Campanha para Parar
Robôs Assassinos, “uma coalizão de 89 ONGs de 50
países”, e uma proposta apresentada na Conferência Conjunta Internacional sobre Inteligência Artificial
(em Estocolmo, 2018) que visa firmar o compromisso
de “não participar ou apoiar o desenvolvimento, fabricação, comércio ou uso de armas autônomas letais”, assinado por 244 organizações.5
No Universo GalAxis, tal banimento já ocorreu
entre as espécies alienígenas com presença espacial
mais antiga que a humanidade. Apenas os incógnitos
vilões tadais não participam desse consenso.
SPACE OPERA E DARWINISMO SOCIAL
Existe nesse conceito tão repetido pela FC uma
radicalização do darwinismo social — a noção da sobrevivência do mais forte levada ao plano político e
social — pela presença de armas de destruição em
massa em escala cósmica. Não é coincidência que
todos os exemplos literários mencionados acima
tenham sido escritos durante a vigência da “guerra fria” e sua ameaça constante de ataque nuclear.
Mesmo na posterior new space opera dos britânicos
Ken MacLeod e Alastair Reynolds, a perspectiva é levada a extremos — com vilões que se apoderam de
depósitos de ADMs e heróis que exigem o extermínio
preventivo de outras civilizações.
MacLeod propôs uma aproximação do aspecto
teleológico do materialismo histórico marxista com
o darwinismo social, presumindo o socialismo como
fim do processo histórico/evolucionário: “Não acho
que já tenha havido alguém que tenha sugerido esta
base moral, ou amoral, para uma sociedade socialista”, ele declarou em entrevista para a revista
inglesa SFX, a respeito da ambientação política que
vinha explorando desde o romance The Sky Road
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(1999). “O princípio do cada um por si. É darwinismo
social [...]. A coisa engraçada aparece quando você
na verdade resolve qual tipo de sistema social seria estável entre pessoas egoístas com um poder
tremendo, que todos naquele mundo possuem, em
razão da natureza perigosa da tecnologia; teria de
ser um mundo que fosse satisfatório para todos,
um mundo no qual ninguém se tornaria fanaticamente enraivecido.”6 Um tipo de argumento embutido em obras antigas de cunho libertariano (filosofia
político–social que MacLeod satiriza em The Cassini
Division), como As Casas de Armas de Ishtar (1951),
de A. E. van Vogt, em que o fim de um regime opressivo vem quando as pessoas, não importando suas
intenções ou posicionamentos políticos, são misteriosamente providas com armas high–tech.
A space opera é devota de especulações de fundo
darwinista social. Ela pressupõe tamanhos avanços
tecnológicos, que outros mundos podem ser alcançados rapidamente e formam–se civilizações capazes de ocupar sistemas solares e grandes regiões
da galáxia. As energias necessárias para esse tipo
de viagem (muitas vezes descrita como mais rápida
que a luz) podem ser dirigidas à guerra e à destruição de planetas inteiros, justificando a mesma lógica
do tudo ou nada: genocídios preventivos e aborto
forçado da ascensão de novas potências espaciais.
Certamente, uma prática terrível como essa seria
uma resposta ao Paradoxo de Fermi — o fato de ainda
não termos detectado sinais de civilizações alienígenas no universo. No romance In the Ocean of Night
(1977), Gregory Benford brinca com a hipótese de o
paradoxo ser explicado por comunicações entre espécies alienígenas empregando um tipo de partícula
desconhecida da ciência humana, mas conclui que
civilizações computadorizadas estão lá fora destruindo biosferas inteiras, explodindo sóis em “ataques preventivos” (expressão que usa literalmente)
contra potenciais civilizações biológicas.
A tendência persiste século XXI adentro. Agora
em 2019, o crítico americano Russell Letson definiu
a série Polity, do autor inglês Neal Asher, como “um
universo dominado por forças evolucionárias e pós–
evolucionárias que favorecem a predação e o conflito
como seus mecanismos principais”.7
Uma alternativa muito inteligente e instigante
a esse estado especulativo de coisas está na série

Elevação,8 e David Brin, em que civilizações avançadas adotam seres não sencientes e os “elevam” como
espécie, tratando–os como seus servos ou associados, e não como competidores ou inimigos. Está clara
a analogia com povos “clientes” ou proxies, parte da
problemática imperial e colonialista de europeus e
norte–americanos, e a subordinação político–cultural
de outros povos. Mas neste caso e dentro da lógica de evitar a acesso de civilizações a uma perigosa
hipertecnologia, tem–se a sugestão de uma subordinação preventiva, no lugar do extermínio preventivo.
O espaço, no qual se projetam as espécies elevadas, funciona, neste caso, como a modernidade que,
no nosso mundo contemporâneo, está expressa no
contexto global de contínua demanda por integração,
com o qual as culturas tradicionais ou divergentes
têm sido forçadas a se defrontar.
COOPERAÇÃO, COMPETIÇÃO E GUERRA
Não tenho muita simpatia pelo darwinismo social.
Em meu livro Ficção Científica, Fantasia e Horror no
Brasil: 1875 a 1950 (Editora UFMG, 2003), não o abordo como algo positivo, ao analisar a presença dessa
tendência de pensamento na FC americana do período: “[O] reconhecimento [de uma] conjuntura [particular brasileira] fundamenta a rejeição de conceitos
importados, como o darwinismo social, que ainda sobrevive como discurso ideológico nos países desenvolvidos, mas um discurso que não tem providência
quanto ao subdesenvolvimento. Para o darwinismo
social, os países subdesenvolvidos não são mais que
os perdedores da história em uma disputa determinista. Não há razão na convivência entre um discurso
darwinista social, e uma conjuntura de neocolonialismo — como vimos a respeito da FC brasileira do final
do século XIX e início do século XX — salvo dentro de
uma postura elitista interna ao país.”9
O sociólogo afro–americano Rutledge M. Dennis
faz, no artigo “Social Darwinism, Scientific Racism,
and the Metaphysics of Race” (1995), um histórico
desse conceito: “Embora Darwin se focasse primariamente na evolução biológica de espécies animais
e quase nunca tratasse das consequências culturais
ou sociais dessa evolução para os humanos, outros,
como Herbert Spencer, que primeiro cunhou a frase ‘sobrevivência do mais apto’, argumentou que os
princípios darwinistas pretendiam apoiar o caso de

que a evolução biológica poderia ser aplicada igualmente às sociedades humanas.” Além disso, Spencer
argumentou que “as sociedades humanas, como as
espécies biológicas, operam de acordo com princípios de seleção natural, sendo governadas por competição e aptidão, e evoluem a partir de um estado
indiferenciados (homogêneos) e primitivos, para um
de diferenciação (heterogêneo) e progresso.”
Essas reflexões possuem uma face cruel e determinista. Ainda na interpretação de Rutledge Dennis,
sobre os conceitos de Spencer: “Aqueles fracos ou
mal–equipados demais para competir, ou aqueles
que não têm a disposição ou a capacidade para fazê–
lo, […] não deveriam receber um impulso artificial
para mantê–los no campo de batalha da Natureza. As
ideias de Spencer sobre a evolução e o funcionamento das sociedades humanas eram sustentadas
em conjunção com suas fortes crenças no governo
de laissez–faire e no individualismo.”
Por sua vez, John C. Greene (1963), historiador da
ciência citado por Dennis e autor de Darwin and the
Modern World View (1963), “associa Spencer mais
diretamente a ideias equiparadas ao pensamento
racista, ao notar que a crença de Spencer, de que
o conflito racial era a chave para o progresso social
porque acarreta ‘um contínuo domínio dos menos
poderosos ou menos adaptados pelos mais poderosos ou mais adaptados, uma condução das variedades inferiores para os habitats indesejados, e
ocasionalmente, um extermínio das variedades inferiores’.”10 Essa é, a propósito, a visão dramatizada em
O Mundo Perdido (The Lost World; 1912), de Sir Arthur
Conan Doyle, em que hominídeos descobertos em
um platô amazônicos são exterminados pela equipe de heróis brancos, auxiliando os indígenas locais
(mais “modernos” que os hominídeos) em sua disputa. E igualmente por Monteiro Lobato no romance
de FC O Presidente Negro ou O Choque das Raças,
de 1926, com seu visor temporal que permite o testemunho das eleições presidenciais americanas no
ano 2228, marcadas pelo conflito racial.
“O alarme de Spencer quanto à ameaça potencial dessas variedades inferiores para a civilização
ocidental foi uma consequência lógica do seu desejo
de promover uma sociedade de cidadãos intelectualmente superiores”, prossegue Rutledge Dennis.
“De fato, o grande temor dele era o de que governos
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interviessem para manter os menos poderosos com
a cabeça fora d’água, com recursos artificiais como
políticas de bem–estar social, desse modo perturbando o processo de seleção natural [...]”.11
Obviamente, não aprovo tais justificativas de fundo científico. O próprio mundo científico tem acautelado quanto à transferência superficial de observações do campo da biologia para o da psicologia ou
da antropologia. No artigo “Equívocos da Psicologia
Evolutiva Popular” (2009), o Prof. David J. Buller afirma que o conceito central da sociobiologia surgida na
década de 1970 é o de que “o comportamento evoluiu sobre a seleção natural e sexual (em resposta à
competição pela sobrevivência e reprodução, respectivamente) da mesma forma que o organismo físico. A partir daí a sociobiologia estendeu o estudo da
adaptação para incluir o comportamento.” A seguir,
ele nota que “a onda da vez é a psicologia evolutiva,
segundo a qual a adaptação integra os mecanismos
psicológicos que controlam o comportamento, e não
os próprios comportamentos. [...] E embora alguns
estudos da psicologia evolutiva sustentem alegações
despretensiosas com uma cuidadosa pesquisa empírica, uma variante dominante, a psicologia evolutiva
pop [...], oferece ao consumo popular alegações completas e abrangentes sobre a natureza.”12
Muita FC certamente replica conceitos dessa
psicologia evolutiva pop, e ao advertir o leitor quanto
aos excessos da “PE Pop”, Buller lembra que a ideia
de que as questões de adaptação humana no Período
Pleistoceno dariam pistas sobre a estrutura da nossa
mente não passa de especulação.13
Para além dessa problemática, outros desenvolvimentos na área da biologia têm lembrado que
a perspectiva darwinista de competição não é hegemônica, ao apontarem a importância da simbiose
na própria evolução das espécies — como faz Frank
Ryan em Darwin’s Blind Spot: Evolution Beyond Natural Selection (2002). "A simbiose complica o ponto de
vista unitário ensinado nos cursos de biologia, mas
ela traz uma maravilhosa perspectiva nova sobre a
vida em geral e a sociedade humana em particular",
Ryan escreveu na introdução do livro. “Desde o início, a teoria evolucionária tem sido aplicada a muitos
campos dos assuntos humanos, como a sociologia,
a psicologia e mesmo a política. Tais interpretações,
vistas apenas de uma perspectiva darwiniana, levam
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a uma ênfase excessiva na competição e no conflito.
Mais danoso de todos, o darwinismo social da primeira metade do século XX levou diretamente aos
horrores da eugenia. O surgimento, mais uma vez,
do darwinismo social é portanto uma fonte de preocupação para muitos cientistas e sociólogos.” Ele
então propõe que um “entendimento mais amplo da
evolução, levando em conta não apenas interações
entre espécies, mas também a cooperação dentro
da nossa espécie humana apresentaria algum senso
de equilíbrio à nossa compreensão desses aspectos
altamente controversos, do comportamento social e
psicossexual humanos.”14
Ao mapear a inserção das ideias darwinistas de
seleção natural pela competição e conflito no plano
político e sociológico, Ryan observa que o darwinismo
social se instaura em um contexto britânico de imperialismo e divisão de classes que dificilmente poderia
aceitar algo diferente desse teor. De fato, uma ideia
nova não desloca por completo as ideias vigentes
no momento da sua inserção. Pelo contrário, tem a
tendência de se compor com ideias e procedimentos
já instalados, de maneira análoga ao processo linguístico da composição de adstrato e substrato na
formação de uma nova língua.
Algo semelhante pode ser observado quanto à
sociedade americana, sempre competitiva e individualista, e na qual o darwinismo social se instala em
um contexto de luta por hegemonia territorial e racial
sobre indígenas e mexicanos. Ryan cita o biólogo canadense Jan Sapp, que, em 1990, observou: “a coisa
interessante é que a simbiose certamente desafia
o individualismo, e à luz disso parece relevante que
nunca tenha havido um encontro [de acadêmicos e
cientistas] sobre simbiose, nos Estados Unidos.”15
Comentário que, no mínimo, atesta a projeção de um
pensamento científico sobre o plano social.
Felizmente, o argumento a favor da cooperação
inspirada na simbiose já alcançou a ficção científica. Em The Martian Race (1999), de Gregory Benford,
duas equipes da iniciativa privada disputam um prêmio de 30 bilhões de dólares para aquela que conseguir pousar e retornar em segurança do planeta
Marte, após realizar pesquisas científicas de peso
em sua superfície. A competição e o sigilo em torno
das pesquisas leva à morte de dois astronautas — e
à necessidade de cooperação entre os sobreviven-

tes. O pivô das mortes é uma estranha forma de vida
marciana, simbiótica, formada de micro–organismos
coletivizados e capazes de um comportamento coerente e complexo. A certa altura, a heroína, a bióloga
Julia, declara aos colegas — uma mulher que não pode
partir sozinha depois de perder os colegas, e quatro tripulantes que não podem decolar em sua nave
avariada — que não estão enfrentando um impasse
marciano, e sim “uma solução marciana”.16 Julia elabora: “De certo modo, é uma solução da velha Terra.
Antes que as forma multicelulares que usam oxigênio elevassem as apostas competitivas, as anaeróbicas usavam um sistema diferente. Bem, na verdade
ainda usam. Bactérias confrontadas com um veneno
no seu meio ambiente não têm que esperar por uma
mutação aleatória que as ajude. Elas apenas pegam
um gene útil de uma outra bactéria. E não só de outras cepas da mesma espécie, mas até de espécies
não relacionadas estreitamente. [...] Só estou dizendo
que as anaeróbicas trabalham juntas em vez de em
propósitos contrários. Ao invés de competirem com
organismos diferentes em uma corrida para chegar
na frente, elas todas avançam juntas. Acho que é isso
que [a forma de vida marciana] tem feito. É isso o que
também estamos fazendo.”17
Na série As Lições do Matador, em duas instâncias eu questiono o darwinismo social quase que
abertamente: em “Descida no Maelström” (2009), e
em “A Alma de um Mundo” (2012). Na primeira dessas
duas noveletas, Jonas Peregrino discute com o Almirante Otterholm, da Aliança Transatlântico–Pacífico,
a atitude de genocídio por atacado dos tadais. Ele é
forçado a ouvir isto de Otterholm: “Mas veja que uma
estratégia como essa faz sentido, Peregrino, e pertence à experiência humana. É a lógica da competição
levada à escala galáctica...”18
Na segunda, Peregrino discute com a Capitã Leyla
Márquez a ênfase dada à cooperação pelos alienígenas conhecidos como o Povo de Riv. O planeta dos
alienígenas não possuía luas que estabilizassem o
seu eixo de rotação: “Uma das principais estratégias de sobrevivência das espécies no planeta seria,
quando o ecossistema se alterava com a oscilação do
eixo, a associação com outras espécies. Cooperação
e até simbiose. Cada vez que ocorria uma mudança
no eixo de rotação, as espécies se reagrupavam, refazendo ou criando novas associações pra enfrentar

a catástrofe.” Márquez não se convence e argumenta
que as associações formadas teriam de continuar
competindo entre si. Diante disso, ele responde: “Acho
que tudo depende de como competição ou cooperação, desconfiança ou confiança, entram na ideologia.
Até os substantivos na língua deles costumam ser
compostos... Enquanto nós tivermos que lidar com
darwinismo social, disputa ideológica, competição
entre as nações, divisão em castas e luta de classes,
o Povo de Riv escolheu outra base para o seu pensamento.”19 A declaração evoca o relativismo cultural no pensamento pós–modernista, para o qual não
existem absolutos culturais nem imperativos deterministas. Mas ao mesmo tempo, o argumento sobre o
Povo de Riv preserva uma lógica evolucionária.
Até mesmo a guerra, ápice do conflito e, como
“continuidade da política por outros meios” (nas palavras de Carl von Clausewitz), da competição entre
as nações, tem sido analisada por uma perspectiva
que nega os imperativos do darwinismo social. Ryan
levanta o caso da cidade antiga de Caral, descoberta
em 1994 no território do Peru e datada como possuindo algo como cinco mil anos — “de longe, a cidade
mais antiga encontrada em qualquer lugar das Américas”. A ausência de evidências de qualquer conflito
armado em grande escala em Caral deixou perplexo
o arqueólogo Jonathan Haas, “o maior proponente do
conflito como a força central por trás das origens
das cidades, [que] encontrou mecanismos baseados
na agressão onde quer que olhasse, das cidades da
América Central ao Egito, Mesopotâmia, Índia e China.” Isso o fez “avançar a teoria de que o medo do
conflito forçara pequenos grupos a se juntar, buscando proteção mútua”.20 Sem achar evidências de
conflito ou de violência em Caral, mas apenas de
comércio, Haas admite: “Você precisa mudar todo o
seu pensamento sobre o papel da guerra naquelas
sociedades. Parece que a troca emerge agora como
a teoria mais efetiva que temos hoje para explicar
como esse sistema se desenvolveu.”21
Além do exemplo espantoso de Caral, uma reportagem recente na Scientific American Brasil — “Por
que nós Lutamos”, de R. Brian Fergusson — resume a
polarização existente em torno da questão do surgimento da guerra: “Em uma [posição], a guerra é uma
inclinação resultante da evolução para eliminar qualquer concorrente em potencial. Segundo esse cená-
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rio, desde os tempos dos nossos ancestrais comuns
com chimpanzés, os humanos sempre guerrearam.
A outra posição defende que o conflito armado só
surgiu nos milênios mais recentes, quando mudanças nas condições sociais forneceram a motivação e
a organização para matar coletivamente.”
O argumento darwinista tradicional está embutido, é claro, na primeira postura. Alguns dos seus
proponentes atribuem à guerra perdas humanas
superiores a 25%, nas sociedades antigas: “Com
perdas dessa magnitude, argumentam psicólogos
evolucionistas, a guerra serviu como mecanismo de
seleção natural em que os mais aptos triunfam para
conquistar companheiros e recursos.”22 Um desses psicólogos, Bradley Thayer, explica a tendência
para a xenofobia e o etnocentrismo nas relações
internacionais a partir desse mesmo raciocínio. Não
obstante, as evidências arqueológicas tomadas globalmente sugerem que as culturas guerreiras “se
tornaram comuns apenas nos últimos 10 mil anos
— e, na maior parte dos lugares, muito mais recentemente do que isso”.23 Se a guerra tem data de
surgimento e depende de condições sociais de concentração de recursos e de hierarquização social
nas comunidades (como os resultados sugerem), ela
não é um fato natural da condição humana, resultado
da evolução da espécie.
É preciso reforçar que o pensamento darwinista
social enraizou–se de modo particularmente forte nos Estados Unidos. Rutledge Dennis lembra que
durante o período anterior à Guerra da Secessão,
William Graham Sumner “foi o principal darwinista
social da nação; ele também foi o primeiro sociólogo da nação. Sumner adotou as ideias de governo de
laissez–faire, seleção natural e sobrevivência do mais
apto de Spencer e as aplicou à sociedade americana. Essencialmente, ele sustentava que o que é acaba
representando o selo de aprovação da Natureza sobre o que deve ser.”
Essa posição de fundo basicamente conservador
foi usada por Sumner para justificar a escravatura:
“Sumner argumentava que, pela escravidão permitir
aos grupos superiores a liberdade para construir e
desenvolver mais culturas refinadas, ela na realidade avançava a causa da humanidade [...].” Interessantemente, para a nossa visada sobre personagens
que vão de Rhett Butler a Han Solo,24 ele enxergava
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a sociedade dos Estados Unidos, “particularmente a
classe comerciante americana, como representativa
da ordem natural das coisas e exemplo vivo da tese
da aptidão de Spencer.” Ainda a respeito de Sumner
e da tendência que ele veio a representar, Dennis
sentencia: “Quando as rígidas crenças políticas de
Sumner são combinadas com sua visão da escravatura, o que emerge não é só uma postura anti–humanista, mas também uma que promove indiferença
e crueldade social.”25
O escritor americano de FC Poul Anderson (1926–
2001) divide o protagonismo da sua “história do futuro” entre o militar e agente secreto Dominic Flandry e o comerciante e aventureiro espacial Nicholas
van Rijn. No livro O Viajante das Estrelas (Trader to
the Stars; 1964), narrando aventuras de van Rijn,
Anderson inclui excerto de um texto fictício, Margem
de Lucro, que descreve em termos econômicos liberais o papel dos mercadores na sua Technic Civilization Saga: “Um truísmo, a estrutura da sociedade
é basicamente determinada por sua tecnologia. Não
em sentido absoluto — pois é possível que existam
diferentes culturas que utilizem ferramentas idênticas —, embora as ferramentas determinem as
possibilidades: impossível o comércio interestelar
sem espaçonaves. Uma raça limitada a um planeta,
que possua um grande conhecimento de mecânica,
cujas máquinas básicas, de comércio e guerra, exijam, entretanto, um grande investimento de capital,
tenderá, é inevitável, para o coletivismo, não importa
o nome que ostente. A livre iniciativa necessita de
espaço para manobrar.”26
A última afirmativa explica o interesse dos escritores de linha liberal econômica e libertariana pela FC
espacial e pela ideia da expansão a outros planetas.
O libertarianismo e o anarquismo podem ser teorias
políticas interessantes em sua defesa da liberdade
como princípio maior, mas o estado mínimo ou ausente, num contexto de superpopulação e escassez
de recursos, dá margem a agressão ao vizinho ou
ao meio ambiente em escalas que logo roubariam
dessas opções qualquer aura de racionalidade ou
romantismo. No colonização de outros planetas, retorna–se a uma demografia rarefeita e, pelo viés da
FC americana, ao romantismo do Oeste Selvagem.
Anderson desenha as condições (ficcionais) para
isso: “A automação transformou a manufatura em
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algo barato, e o custo da energia mergulhou de cabeça quando da invenção do conversor de prótons.
O controle da gravidade e a hiperpropulsão abriram
uma galáxia à exploração; e forneceram a válvula de
segurança: todo cidadão, que se julgasse oprimido
pelo governo, poderia emigrar para onde desejasse.
O fato veio fortalecer os planetas libertários [libertarianos], cuja influência, por sua vez, relaxaram [sic]
as fronteiras dos antigos mundos.” Logo adiante, ele
evoca as vantagens do “equilíbrio do terror” imposto
na época pelos arsenais nucleares de Estados Unidos e União Soviética: “São tão grandes as distâncias interestelares, e tão próprias as idéias [sic] de
cultura das raças inteligentes, que não houve união
universal. Nem houve, tampouco, muita guerra: muito
destrutiva, com pouquíssima chance, para qualquer
dos lados, de escapar à ruína e muito pouco por
que lutar. Uma espécie não consegue ser inteligente
sem conter, em si mesma, uma quota exorbitante de
crueldade. Portanto, nem tudo foi doçura e fraternidade... entretanto, o equilíbrio de poder permaneceu
razoavelmente estável. E houve uma demanda ativa
para o escambo de mercadorias. [...] Em tais condições, o capitalismo exuberante estava prestes a fincar raízes. Prestes, também, a descobrir interesses
mútuos, a constituir alianças, a determinar esferas
de influência. Poderosas companhias juntaram–se
para espremer a concorrência, para majorar os preços e, de um modo geral, para fazer, de uma coisa
boa, o melhor. Os governos foram restritos, cada um,
no máximo, a uns poucos sistemas planetários; pouco puderam fazer para controlar seus mercadores
cosmopolitas. Um a um, por suborno, coerção, ou por
mero desespero, desistiram da tentativa.”
Anderson faz uma paráfrase do economista
Adam Smith (1723–1790), o “Pai do Capitalismo”, ao
afirmar: “O egoísmo é uma força poderosa. Os governos dedicados, em termos oficiais, ao altruísmo,
permaneceram divididos.” Depois de definir a liga dos
mercadores como uma “sociedade horizontal, que
atravessava todas as fronteiras políticas e culturais”,
ele arremata com a sugestão dogmática de que a livre iniciativa conduz ao equilíbrio das forças econômicas: “enquanto ordenhava a Via–Láctea, muito fez,
mais que todos os diplomatas da galáxia, no sentido
de disseminar uma civilização verdadeiramente universal e reforçar uma Pax duradoura.”27
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Na noveleta “Território” (“Territory”; 1963), o herói
comerciante van Rijn resgata uma jovem idealista
de um mundo altruísta que tenta salvar um planeta alienígena de uma era glacial, buscando a cooperação com os nativos. Para isso, ele usa táticas
comerciais que canalizarão as disputas internas
dos E.T.s para a indústria e o comércio. “Mas não
viemos aqui para explorá–los!”, exclama a mulher.
A resposta de van Rijn: “[Eu], com certeza, vim.” É
como se Anderson afirmasse, com a sua história,
que impor aos povos “primitivos” o comércio e a
livre iniciativa era solução mais racional que esforços altruístas do tipo Peace Corps: “Uma outra
vantagem é que transformar isso tudo numa operação lucrativa para todos é garantir, com maior
segurança, que o trabalho continuará por tempo
suficiente para salvar o planeta”, seu personagem
argumenta. “E você, que pensava que seu governo
seria capaz de salvá–lo? Bah! Os governos são uma
chateação! Qualquer mudança de ideologia, ou até
mesmo de humor, e... pronto! Lá se vai todo o projeto! A ação privada, porém, onde todos os envolvidos
são necessários aos ganhos de todos os demais,
é estável. A política, vai e vem, mas a ganância é
imortal.”28 Anderson deixa de mencionar alterações, substituições e esgotamentos de mercados
que tornariam desinteressante a empreitada no
planeta em questão, e em outros, largando–os à
própria sorte.
Na história “A Chave Mestra” (“The Master Key”;
1964), o escritor exprime o seu darwinismo social,
separando a humanidade entre homens livres/animais selvagens e escravos/animais domesticados.
A última palavra de van Rijn afirma essa divisão
a partir de uma rajada de perguntas: “E quantas
pessoas, hoje em dia não são, no mínimo, animais
domésticos? Que desejam que outra pessoa diga–
lhes o que fazer, que tome conta de suas necessidades, e que as proteja, não apenas contra os
companheiros? Por que toda a sociedade humana
livre teve duração tão curta? Não seria porque os
homens ‘animais selvagens’ nascem [de maneira
tão terrivelmente rara]?”29
NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Na atualidade, o efeito mais perverso do darwinismo social é a promoção da indiferença diante

da pobreza, da desigualdade social e de renda, da
opressão e dos seus mecanismos violentos. Segundo o filósofo francês Grégoire Chamayou, em Teoria
do Drone (2013), o uso dos veículos aéreos não tripulados em ataques aéreos e assassinatos tem o
efeito semelhante de naturalizar a violência sobre
pessoas a quem se nega qualquer condição além de
“simples alvo”. O mandato de proteger “vidas americanas” se estende a “combatentes” que se abstêm
de comparecer ao campo de batalha, desse modo
roubando do inimigo a chance de provar–se mais
forte ou capaz. Esse inimigo é prontamente visto
como menos que humano, derrotado no processo
natural de afirmação pela competição e pelo conflito, de superioridade de uns sobre os outros: “O
que poderia ainda se apresentar como um combate converte–se em simples campanha de abate”,30
escreve Chamayou, sobre aquilo que alguém chamou de “caça ao homem preventiva".31
A teoria de Chamayou aborda a questão dos
drones a partir da guerra aérea surgida nos século
XX, que institui uma verticalização do poder militar
e uma projeção de intenções de agressão estratégica pouco mediada pela presença de soldados
no terreno. O bombardeio aéreo não apenas ataca
o inimigo em terra, como destrói infraestrutura e
capacidade industrial. Quando dirigido a populações
civis, busca abalar o moral da sociedade que sustenta o esforço de guerra. A verticalização que faz
com que a tripulação do bombardeiro não veja de
perto o resultado dos seus atos se espelha em uma
distância horizontal em que não é preciso mobilizar
uma enormidade de tropas e recursos para invadir
e ocupar um território inimigo, e causar os efeitos
estratégicos desejados. Com o drone, o piloto pode
se encontrar no seu próprio território nacional, enquanto o aparelho ataca o território de outro país. O
piloto combate sem ser mobilizado, deixa seu turno
de trabalho em tempo para pôr os filhos na cama ou
ir à igreja ou às compras com a família. A violência
está costurada em seu cotidiano.
De modo semelhante, os políticos e militares que
fazem uso dos serviços do piloto de drone esquivam–
se das questões políticas que marcaram a democracia moderna americana desde a guerra do Vietnã: a
rejeição popular do alistamento compulsório, a vulnerabilidade política trazida pela cobertura da im-

prensa, o retorno do soldado física ou mentalmente
lesado ao seio da sociedade para se transformar, direta ou indiretamente, num propagandista antiguerra.
Existe aí uma distância entre os combatentes de
que Chamayou não trata, mas que está implícita na
oposição “soldados cidadãos” — aqueles que deixam
a sociedade para combater e retornam a ela sem
necessariamente terem alterado seus valores ou
pontos de vista — e tropas de forças especiais que
operam num ethos de excepcionalismo e de segredo que abafa tais riscos políticos. O soldado cidadão
pode dizer “não”, recusar–se a matar fora das regras de engajamento ou da Convenção de Genebra,
e retornar à sociedade para lamentar ou denunciar
atrocidades. Os membros das forças especiais podem fazer o mesmo, mas a ocorrência é bem mais
rara. Tanto que o jornalista Jeremy Scahill os coloca
no centro da sua investigação das guerras sujas dos
Estados Unidos neste século, como parte de um aparato secreto de assassinato.
“As características da guerra à distância poderiam servir para calar as críticas antiguerra que
tentam deter seu desenvolvimento”, afirmou em 1973
um artigo anônimo na revista Science for the People,
citado em Teoria do Drone. “Os brinquedos não têm
mães, nem esposas para protestarem contra suas
perdas. A guerra à distância é muito barata. [...] A
única coisa que resta a protestar é o assassinato e
a subjugação dessas pessoas que o exército norte–
americano chama de ‘comunistas’, gooks [termo racista para os asiáticos] ou simplesmente ‘o inimigo’.
Mas sem dúvida, para o exército norte–americano,
em princípio o mundo inteiro é inimigo potencial.”32
O artigo se refere a aviões bombardeiros e a
baterias de mísseis, mas antecipa a lógica por trás
da adoção dos drones de ataque, cujo uso é racionalizado em termos de uma projeção de poder sem
projeção de vulnerabilidade.33 Mas a projeção não
constitui uma estratégia antiterrorista ou contra–insurgente em si mesma, de modo que os resultados
são frequentemente opostos aos desejados. Citando
David Kilcullen & Andrew McDonald Exum em coluna
no New York Times, Chamayou aventa que os ataques
de drones “não fazem mais do que jogar a população civil nos braços de grupos extremistas que lhes
parecem, em suma, ‘menos odiosos que um inimigo
sem rosto que trava guerra a distância e em geral
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mata mais civis do que militantes’”.34 Além disso, “ao
recorrer maciçamente a um gadget tecnológico e não
a uma verdadeira estratégia, o aparelho de Estado
corre o risco de uma alienação política acelerada”.35
Ele abandona o objetivo de conquistar a simpatia da
população mirada pelos insurgentes como base de
apoio, colocando, ao invés, as fichas numa política de
resultado sobre o terrorista presumido e de desmoralização da sua suposta base de apoio. “São armas
de um terrorismo de Estado”, sentencia Chamayou.36
Para além de alienar a população civil do território atacado, o uso dos drones busca alienar o Estado do seu próprio povo, criando um distanciamento
cognitivo sobre a ação bélica que contorna as bases jurídicas da guerra, o escrutínio da imprensa e
os olhos da sociedade civil. A circunstância máxima
dessa operação seria o drone autônomo, capaz não
apenas de decolar, voar e pousar sozinho, mas também de localizar seus alvos e decidir se ataca ou não.
Um desenvolvimento que pertence ao horizonte do
possível. Chamayou cita o roboticista Ronald Atkins,
e o divulgador do conceito da inteligência artificial,
Marvin Minsky, que declarou: “A longo prazo, qualquer
passo rumo à telepresença” — como no veículo aéreo
pilotado à distância — “é um passo rumo aos robôs”.37
O que está em jogo nesse processo iniciado com
os drones é a atribuição de responsabilidade e a naturalização da violência armada: “Um robô comete um
crime de guerra. Quem é o responsável?”, Chamayou
indaga. “O general que o enviou? O Estado que é seu
proprietário? O industrial que o produziu? Os analistas de sistemas que o programaram? [...] Além de não
haver mais atribuição simples de responsabilidade,
esta, ao se difratar nessa rede acéfala de agentes
múltiplos, tende também a se diluir em sua qualificação, passando do intencional ao não intencional, do
crime de guerra ao acidente militar–industrial.”38
A vítima ou “inimigo”, implicitamente reduzido a
uma entidade menos que humana por ter os seus
direitos negados, torna–se simplesmente alguém
presente no momento e no lugar errados, vítima de
uma ação que é pouco mais que um acidente, inalcançável para quem questionar a sua justiça.
LIBERTARIANISMO E FICÇÃO CIENTÍFICA
Definido na terceira edição (online) de The Encyclopedia of Science Fiction como um movimento
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político “originado e largamente confinado aos EUA,
o libertarianismo é uma forma de anarquismo […]
que enfatiza a competição (não–violenta) ao invés
da cooperação voluntária proposta pelo ramo mais
antigo do pensamento anarquista [...].” Responsável
pelo verbete, Neil Tringham também observa que, de
“forma única entre os movimentos políticos, muitos
dos textos mais influentes do libertarianismo foram
escritos por escritores de fc”.
Ele cita como exemplos influentes A Revolta de
Atlas (Atlas Shrugged; 1957), de Ayn Rand, e “a maioria das primeiras obras de Robert A. Heinlein (até e
culminando em The Moon Is a Harsh Mistress […] e,
em grau menor, The Syndic de C. M. Kornbluth […].
Tais trabalhos poderiam ser chamados de ‘protolibertarianos’ em natureza — uma descrição que se
aplica particularmente a Rand, fundadora da filosofia aliada do Objetivismo. Ficções explicitamente libertarianas, com suas sociedades e sistemas
econômicos alternativos detalhados caracteristicamente não começaram a aparecer até os anos
1970, com a publicação de Alongside Night (1979) de
J. Neil Schulman e da trilogia Illuminatus! (1975) de
Robert Shea & Robert Anton Wilson.”
Um outro trecho assinala a aproximação do libertarianismo com o pensamento darwinista social:
“Enquanto os não simpatizantes possam ser repelidos pela frequente concentração da fc libertariana
em aventura antes da caracterização, sua atitude às
vezes casual quanto à violência, e sua associação
solta com os princípios do Darwinismo Social, os
escritores libertarianos podem argumentar que têm
um compromisso genuíno e honesto com sua visão
da liberdade humana.” E Tringham opina que parece
“provável que a influência do movimento dentro da
fc irá crescer”.39 A existência de um prêmio, o Prometheus, organizado pela Libertarian Futurist Society40 e voltado para o reconhecimento da produção de FC com esse teor, sublinha o relacionamento
entre o gênero e essa corrente de pensamento.
De fato, um segmento substancial da ficção científica hard e da space opera — com o recurso frequente do ataque preventivo e do robô exterminador genocida — foi “colonizado” pelo libertarianismo;
como vimos, inclusive, pelas citações precedentes de
Poul Anderson. Nas Lições do Matador, a presença
da casta de ciborgues militares dos Minutemen re-

conhece e meio que satiriza esse fato. Ela apareceu
pela primeira vez em “A Alma de um Mundo” como
força mercenária enviada para capturar um povo de
refugiados alienígenas e entregá–los ao bloco político da Aliança Transatlântico–Pacífico, junto no qual,
muito provavelmente, serão submetidos a tortura e
a experimentos científicos. Recorrendo aos escritos
de um dissidente, Peregrino entende que “a utopia
libertária era rural, familiar e isolacionista”. Quando
sua interlocutora pergunta por que colocar “todas as
suas fichas numa casta militar”, ele responde: “Pela
ilusão do excepcionalismo [...]. Pela ideia de que a ausência do estado ou de um governo estrito, e de que
um mercado livre auto–organizado leva a uma sociedade e a um indivíduo superior aos outros. [...] Os
Minutemen, super–homens por direito próprio, são o
ápice desta visão.”41
Já na série Shiroma, Matadora Ciborgue, a heroína realiza o assassinato, durante um exercício militar,
de um oficial Minutemen acusado de cometer atrocidades contra civis, mas fora do alcance da justiça.
Em Mestre das Marés (2018), o segundo romance da
série, a personagem Beatrice Stahr é uma ex–Minutewoman que conta a Jonas Peregrino algumas das
circunstâncias sociais da casta, que incluem casamentos arranjados entre casas familiares.
Contudo, em vários momentos Peregrino expressa alguma simpatia por uma parte da visão de
mundo libertariana — aquela que valoriza o posicionamento do indivíduo perante o poder, rejeitando a
coerção e valorizando intenção, diálogo e disposição de cumprir os contratos sociais. Segundo David
Boaz em Libertarianism: A Primer (1997), na “visão
libertariana, todos os relacionamentos humanos
deveriam ser voluntários”.42 De modo semelhante,
o influente pensador americano do século XIX Ralph
Waldo Emerson, muitas vezes reivindicado pelo libertarianismo como um ilustre representante dessa
corrente,43 definiu um individualismo quase zen que
resiste a consensos coletivos quando eles representam ignorância, opressão e injustiça: “É fácil no
mundo viver pela opinião do mundo; é fácil na solidão
viver por si mesmo; mas o grande homem é aquele
que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão.” Ênfase em doçura...
Enfim, o libertarianismo como pensamento político e econômico não é monolítico nem intrinseca-

mente negativo. Já foi definido, inclusive, como liberal
em termos econômicos mas progressista em termos
de direitos individuais.44 A sua ênfase no direito à
propriedade, que pode justificar abusos contra o
meio ambiente, a memória histórica ou os direitos
dos trabalhadores, é equilibrada pelo “libertarianismo
de esquerda”, que entende que esse direito deve ser
relativizado em prol da coletividade.
É um risco raramente registrado, escrever dentro
de um espaço ficcional colonizado por uma determinada ideologia ou tendência política. Ainda mais uma
tão característica de outro país — e um país que domina a produção mundial de ficção científica. Daí, inclusive, a new space opera britânica oferecer abordagens diferentes, em geral buscando perspectivas
socialistas. Do lado da FC brasileira, vale lembrar o
fio de anarquismo clássico que encontramos em
obras tão distintas como Zanzalá (1936), de Afonso
Schmidt; Piscina Livre (1980) e Amorquia (1991), de
André Carneiro; A Casca da Serpente (1989), de José
J. Veiga; Não Somos Humanos (2005), de Domingos
Pellegrini; e Labirinto Digital (2005), de Mario Kuperman. Uma primeira necessidade, de qualquer modo,
é reconhecer a existência desse espaço colonizado,
e em seguida problematizá–lo de algum modo, na
própria literatura.
Além disso, o Brasil e o mundo estão mudando
rapidamente na direção do liberalismo econômico
e do seu fundo darwinista social — sem mencionar
do fascismo velado ou descarado da “nova direita”.
Basta recordar as ocorrências, nas recentes manifestações que ganharam as ruas brasileiras durante
o governo de Dilma Rousseff, do slogan “Quem É John
Galt?” — expressão idiomática que remete ao herói
ubíquo de A Revolta de Atlas, um homem que se insurge contra a sociedade coletivista futura em que
vive e, como filósofo, celebra em seu pensamento e
atitude o egoísmo racional do indivíduo.
Recentemente,45 o Prof. José Eduardo Farias, da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
declarou que o atual governo, “hostil à constituição”,
encaminha as coisas no Brasil para o darwinismo
social, com uma atitude menos liberal e mais libertariana, como ocorre nos Estados Unidos.
Abordar, com uma visão clara, tais sistemas de
pensamento pode nos ajudar a compreender melhor
essas mudanças, e a nos posicionarmos diante delas.
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Em julho de 2018, a Profª Drª Marissel Hernández Romero esteve no Brasil para um congresso
no Rio de Janeiro, mas deu um pulo em São Paulo
para conhecer pessoalmente os escritores de ficção científica Fabio Kabral e Roberto Causo. Ela foi
a coordenadora da equipe universitária que traduziu o romance Glória Sombria para o espanhol.
Causo conversou com Marissel em 28 de julho
na loja Geek.etc.br, no térreo do famoso Conjunto
Nacional, na Avenida Paulista, sobre a
tradução e o interesse dela pela ficção
científica brasileira.
Marissel formou–se em Português
com bolsa de estudos na França, mas
queria trabalhar como palhaça de circo
e veio ao Brasil em 2003 estudar esse
ofício na Intrépida Trupe, do Rio de Janeiro, quando também fez capoeira. “E
assim começou a minha paixão pela
cultura brasileira”, ela afirmou. Atualmente, é professora assistente visitante
de Espanhol e Português no Middlebury
College, em Middlebury, Vermont, nos
Estados Unidos, com passagens pela University
of Puerto Rico em Rio Piedras e pela Université La
Sorbonne Paris III. Obteve seu doutorado em Língua
e Literatura Hispânica e Luso–Brasileira no Graduate Center da City University of New York. O doutorado foi em cima do movimento Literatura Marginal e centrado no escritor Ferréz, um conhecido
de Roberto Causo, que em 2010 o visitou em Capão
Redondo na Capital de São Paulo, acompanhado do
autor americano de FC cyberpunk Bruce Sterling
e sua esposa Jasmina Tesanovic. O próximo curso
dela, a ser ministrado em 2019, será sobre afro–futurismo no mundo lusófono.

A oportunidade de traduzir Glória Sombria para o
espanhol surgiu depois que Roberto Causo teve seu
conto “Brasa 2000” publicado em Qubit: Antología de
la nueva ciencia ficción latinoamericana, organizada
por Raúl Aguiar para o Fondo Editorial Casa de Las
Americas, de Havana, Cuba, e lançada em 2011. Depois de um contato da parte de Causo, Aguiar interessou–se pela possibilidade de publicar o primeiro
livro da série As Lições do Matador. Por uma feliz
coincidência, Marissel foi convidada para traduzi–lo.
Na University of Puerto Rico, Marissel deu cursos
de Português intermediário e avançado, e trabalhou
a figura do marginal na cultura brasileira, incluindo
aí literatura, música e audiovisual. O curso seguinte
foi sobre ficção científica brasileira. “Isso foi interessante”, ela diz, “porque o curso estava lotado,
35 estudantes, e eu pensava que eles gostavam de
ficção científica. Eles não sabiam nada! Foram para
aprender. Então acabou sendo introdutório à ficção
científica, pra depois falar do Brasil. A minha ideia
sobre o curso mudou, mas foi bem legal.”
Causo perguntou a ela o que foi usado no curso. “A Rainha do Ignoto, de Emília Freitas”, Marissel
disse, lembrando ainda, com um sorriso, que Causo
chegou a opinar sobre um tweet de uma das suas
alunas, que observou que esse romance pioneiro
de 1899 não seria ficção científica. “Usei também
O Presidente Negro, de Monteiro Lobato, e aí conversamos sobre a antecipação dele [a eleição de
um presidente negro nos Estados Unidos] e os seus
preconceitos também. E usamos o seu livro, Glória
Sombria, e sua introdução à antologia Os Melhores
Contos Brasileiros de Ficção Científica. E assistimos
à série 3%. A tarefa deles foi escrever um manifesto, um novo manifesto da ficção científica brasileira,
como trabalho final.”

No século 25, a humanidade já avança profundamente em direção ao
núcleo da galáxia, a partir do seu
berço, o Sistema Solar.
São quatro as Zonas de Expansão
Humana, mas é na quarta — a mais
rica e vasta, conhecida como “A
Esfera” — que os diversos blocos
políticos da Terra encontram o seu
maior desafio: armadas de navesrobôs empenhadas em aniquilar
todas as civilizações espaciais que
cruzem o seu caminho, em nome
da supremacia absoluta dos seus
criadores.

Mais sobre a série
As Lições do Matador

“Causo é prolífico e sua obra variada... Um promotor incansável da
ficção científica e da literatura de
gênero no Brasil, o trabalho de
Causo exemplifica o foco nacional da
Segunda Onda [da Ficção Científica]
do Brasil.”
—The Encyclopedia
of Science Fiction

Roberto de Sousa Causo é autor
dos romances A Corrida do Rinoceronte e Anjo de Dor, e das
novelas premiadas Terra Verde (III Festival Universitário de
Literatura) e O Par: Uma Novela
Amazônica (Projeto Nascente 11).
Suas histórias de ficção científica e fantasia apareceram em onze
países, incluindo Cuba, França,
Grécia, Portugal e Rússia. Vive em
São Paulo com esposa e um filho.
Visite o site do autor em http://robertocauso.com.br
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Capa: Vagner Vargas
Design da capa: Tino Chagas

nhuma delas sabia nada de ficção científica, e muito
Como ela tomou contato com a FC brasileira? “Há
menos do assunto militar” — que é uma das tônicas
uma professora em Porto Rico, Maria Tereza Ortiz,
de Glória Sombria, romance que pode ser definido
que foi convidada para falar em Cuba no evento
como space opera militar.
organizado por Raúl Aguiar, sobre o início da ficção
Perguntada sobre qual foi sua reação ao ler o
científica em Porto Rico. E ela me convidou para ir
romance, Marissel disse, sorrindo: “Eu estava pronta
falar sobre ficção científica brasileira ou fantasia.
já para a união da América Latina e o Caribe, e dá
Eu: ‘Claro, por que não?’ Fiz um pouco de pesquisa,
vontade de sair a lutar. O conceito da América Latina
mas na verdade eu não tinha nada. Mas entrei nesunida chamou bem a atenção.” No Universo GalAxis,
se mundo e fiquei apaixonada. Está sendo a minha
a América Latina — ou Latinoamérica — forma um
vida. Foi um relâmpago: ‘É isso o que quero fazer.’
bloco político com suas próprias leis e autonomia na
Foi desde 2015 que estou trabalhando com ficção
colonização de outros mundos, tendo suas próprias
científica. Naturalmente, procurei o que me apaiforças armadas — um ponto que, por outro lado,
xona mais, e encontrei no afro–futurismo a minha
trouxe dificuldades a Marissel.
nova linha de pesquisa.”
“Foi difícil, porque todos esses termos militares...
Glória Sombria foi justamente o seu primeiro
Eu não gosto das forças armadas, então entrar nescontato com a ficção científica brasileira. Em uma
se mundo, pesquisar, foi uma
conversa depois do conpesquisa de um outro mundo,
gresso de FC em Cuba, Raúl
Transferido para a Esfera, onde os
humanos e membros de diversas
raças
nãoalienígenas
só osãodafustigados
ficção científica,
Aguiar a abordou com o ropor naves-robôs, o Tenente Jonas
Peregrino enfrentará não apenas
também
mance e jogou a ideia de uma
osmas
seus próprios
limites, masoas militar. Para
divisões internas dentro das Forças
Armadas.
mim foi difícil. Para elas, eu
tradução: “‘Eu gostaria muito
Peregrino era só mais um oficial
júnior
da Patrulha
no disacho
queColonial,
gostaram
direto de
de fazer mas não tem quem
“Causo, um dos grandes nomes da FC hard brasileira, nos conduz por uma trama
tante século 25. Sua carreira pare“Talvez um dos melhores escritores da
envolvente nas profundezas da Via Láctea. Glória Sombria prende o leitor da
ce condenada à mediocridade, até
ficção científica brasileira da atualidade.”
primeira à últimatraduza’,
página enquanto o herói
se envolve
em batalhas
espaciais,
fazer
a
pesquisa,
algumas
tiele
disse”,
Marissel
que suas capacidades para o pladisputas políticas e o jogo do poder em uma força militar do futuro. Um digno
Ronaldo Bressane
nejamento de operações especiais
sucessor de Tropas Estelares de Heinlein e da Guerra Eterna de Haldeman.”
chamam a atenção do comandante
nham familiares que estavam
“‘Ah,
euPadrões
faço!’
E foi as— Jorgeconta.
Luiz Calife, autor
da Trilogia
de Contato.
máximo da Esquadra Latinoamericana na Esfera, a maior área em
“Glória Sombria é o ótimo início de uma saga épica protagonizada por Jonas Pereconflito
a humanidade
enconnasqueforças
armadas,
aí ficou
sim.
A
tradução
demorou
um
grino, herói de perfil clássico (honrado e incorruptível), seguindo seu
trou em seu avanço pelos braços
destino numa esfera de civilizações em expansão. O conflito com os tadais é intenso, mas não é o único. Outros, de natureza moral, cercam o matador-peregrino,
da Via Láctea.
mais fácil para elas. Eu tive
euparaera
pondo à prova suapouco
inteligência e porque
integridade. Um herói
temposnova
sombrios, na
Enquanto os obstáculos se acumucom o qual os leitores gostarão de se identificar.”
lam, a sua primeira missão é prepa—Nelson de Oliveira, autor de Poeira: Demônios e Maldições.
mais
Universidade de Porto Rico
rada:
formar dificuldades
uma nova unidade de para entrar
Glória Sombria combina ficção científica hard e space opera militar,
elite, os Jaguares, e evacuar um plaeme
uma estava
intrincada aventura
de
tirar
o
fôlego.
neta
ameaçado de destruição
naduplotradução.”
terminando minha
total pelas naves-robôs dos tadais
— alienígenas implacáveis que nunA
dificuldade
endissertação. Tinha que entreca mostram a maior
sua verdadeira
face.
Mas como ser um matador, se o inimigo
se
esconde
atrás
de
enxames
de
contrada pela equipe de tragar isso primeiro, para só ennaves-robôs?
Comandados
Peregrino, os
dução,porporém,
foi a escolha
tão começar, e aí propus um
Jaguares partem para Tukmaibakro,
um sistema estelar onde eles seespanhol.
espanhol
curso sobre tradução. Propor
rãodo
testados
até ao limite das “‘Qual
suas
forças, e de seu senso de dever e
honra.
a gente vai usar?’ O espafazer o curso foi bem fácil. ‘Eu
nhol de Porto Rico é muito
quero dar esse curso’, e eles
diferente, por causa do inglês. Nós somos colônia
gostaram. A justificativa era que já tinha a proposta
dos Estados Unidos, temos muita influência do inde um curso de ficção científica brasileira, então
glês, temos muitas palavras que são anglicismos. E
era tipo uma continuação do que estavam aprenaí ficamos entre decidir em usar um espanhol que
dendo aqui, e eles podiam também pôr em prática.
chamamos ‘espanhol Univisión’, falado em um canal
A universidade gostou da ideia, por abrir possibilide televisão, ou um espanhol caribenho ou latino–
dades, e os alunos também gostaram. Eu não esamericano. Aí decidimos pelo caribenho — até por
perava tanto, mas seis alunas entraram no curso.
causa de Cuba.”
Só moças. Havia só um rapaz, mas acho que ficou
A presença de palavras em inglês no romance
intimidado quando viu a lista com as meninas...”
também exigiu outras decisões. “Não sabíamos se
Marissel também observa que o curso foi inera melhor deixar o inglês, ou mudar na tradução,
teressante porque muitas das inscritas há muito
mas decidimos deixar em inglês. E a última foi uma
tempo que não faziam um curso de Português. “Enpalavra que ninguém sabia o que era: ‘tunelamento.’”
tão o português delas estava um tanto fraco. Ne-

Mais sobre a série
As Lições do Matador em GalAxis:
www.galaxis.aquart.com.br
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Marissel sabia se tratar de um termo científico, do
inglês tunneling, mas “essa foi a última palavra, que
deixamos para o final”.
Causo observou que as maiores dificuldades
parecem ter sido mais estruturais do que específicas do romance. Marissel contou que algumas
das moças nem tinham visto Star Wars! A primeira tarefa que Marissel impôs a elas foi ver o filme
no fim de semana, para discutirem no curso. “Elas
começaram a se envolver mais com esse mundo,
para conhecer melhor. Foi legal.” As alunas–tradutoras também entenderam que Glória Sombria é o
primeiro de uma série, e querem ler o segundo livro.
Causo perguntou se houve alguma rejeição de
qualquer um dos conceitos do romance, especialmente os referentes aos militares e o predomínio
deles no contexto da Esfera, a zona de atuação para
a qual o herói Jonas Peregrino é transferido. Ou ainda quanto às intrigas políticas. Mas a única questão
levantada foi uma crítica de fundo feminista! Além
disso, elas reclamaram muito das orações longas,
da narrativa. “Mas assim que a gente logrou entrar
no texto”, ela lembra, “foi fácil”. “Acho que como era
algo novo para elas, tornava o curso interessante.”
O curso incluía o trabalho de três horas por semana em cima da tradução, com muitas discussões
e a divisão das seis alunas em duas “empresas”,
de forma a dar uma orientação profissionalizante
para a atividade, como parte integral dos seus objetivos pedagógicos. Questões técnicas, como o que
diferencia uma tradução literária ou uma tradução
médica, por exemplo, também foram exploradas.
“Que liberdade a gente tem numa tradução literária? Algumas coisas mudaram bastante, porque
a gente também é escritor, não? A parte criativa
sendo o que o autor quer dizer e o que posso dizer,
na minha língua?”
Marissel avalia que o resultado do curso foi positivo, notando uma evolução entre o primeiro rascunho e o rascunho final da tradução. “Além disso,
elas também melhoraram o vocabulário em português e melhoraram a escrita em espanhol! Acho que
o propósito do curso, além de ter um produto final,
elas queriam um aperfeiçoamento da língua delas
mesmas. E uma e outra conseguiu um serviço de
tradução de um outro livro, então acho que foi legal
para elas, foi positivo.”
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TRADUZIR O BRASIL INTERGALÁCTICO
Anissa M. Ortega Díaz
Michelle Guzmán Rivero
Elaine M. Delgado Cruz
Tradutoras de Glória Sombria
Universidade de Porto Rico
Nas aulas de tradução da universidade, a gente já tinha
traduzido trechos de contos e ensaios, entretanto não
lembramos de termos tido chance de traduzir um romance. Sem
dúvida alguma, a tradução de um texto literário é um desafio. No
caso de Glória Sombria, do escritor brasileiro Roberto de Sousa
Causo, mais do que um desafio de tradução, foi um desafio de
incorporação de vozes. O desafio maior desta tradução, de um
grupo de porto–riquenhas traduzir do português ao espanhol,
foi integrar oito vozes, oito opiniões, e tentar chegar a um
acordo para conceber uma interpretação coesa. A tradução
em grupo de Glória Sombria foi um desafio, dado que nem
sempre concordávamos. Mas essa dinâmica foi crucial para
fazer a tradução mais próxima, pois o intercâmbio de ideias
delimitou a nossa visão geral do texto. Acreditamos que fomos
bem–sucedidas em manter o sentido que o autor quis transmitir
no texto original. Nós, as tradutoras, mergulhamos nesta viagem
intergaláctica com muita emoção e algumas questões.
Nós já tínhamos lido romances em português, mas nunca
de ficção científica; nem sequer na nossa língua, o espanhol,
tínhamos lido um livro desse gênero literário. Para nós, levar a
cabo esta tradução foi uma provocação. Entretanto, a experiência
foi muito gratificante. Tivemos que pesquisar terminologias
relacionadas às forças armadas, ao mundo espacial, e à
ficção científica. Mesmo assim, por causa da situação política
colonial em Porto Rico, nós temos uma relação estreita com as
forças armadas dos Estados Unidos e foi possível entender as
condições e posições hierárquicas apresentadas no texto. Muita
gente pode achar muito esquisito o fato de que mulheres foram
as pessoas que traduziram um livro desse gênero. No entanto,
para nós tradutoras mulheres, esse preconceito não nos impediu
de fazer nosso trabalho. Como tradutoras, seguimos um método
no momento de traduzir, e o método não muda só porque o tema
seja tipicamente relacionado ao âmbito dos homens. Existem
muitos exemplos na sociedade e na história de mulheres que já
foram e são parte do mundo militar e espacial. Além disso, todas
nós tínhamos algum tipo de conhecimento de Star Wars e Star
Trek, e esse conhecimento serviu como referente e nos ajudou a
entender melhor esse romance.
Deste trabalho maravilhoso levamos a satisfação de ter
podido traduzir um Brasil para o resto da América Latina e o
Caribe. O projeto de tradução de Glória Sombria permitiu o
enriquecimento intelectual ao reduzir a distância linguística.
Muitas vezes, nós excluímos este país bonito, o Brasil, só porque
não compartilhamos a mesma língua, mas que culturalmente
compartilhamos muito mais. O projeto de tradução de Glória
Sombria rompe uma fronteira imaginária e torna possível a
colaboração entres os países do Caribe, Cuba e Porto Rico,
e o Brasil. Como tradutoras, foi importante compreender as
diferenças linguísticas e culturais para poder traduzi–las em
outras línguas. Igualmente, foi muito importante manter algumas
palavras no português, porque queríamos alguma conexão com a
língua original do texto, para o benefício dos leitores.

PERFIL

ROBERTO CAUSO

VAGNER VARGAS
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Desde 1992, Vagner Vargas tem sido um dos
destaques do campo da arte de ficção científica,
e portanto, um dos ilustradores há mais tempo em
atividade dentro dessa área editorial no Brasil. Foi
o primeiro artista brasileiro a fazer capas para
livros da franquia Star Trek, no início da década
de 1990, sendo chamado pela Editora Aleph para
substituir as capas originais americanas, quando a
editora não as considerava à altura. Para a Aleph,
fez também as capas da antologia Dinossauros! e para o livro de não ficção
Dicionário da Língua Klingon. Seu talento
e sua constância no campo fizeram com
que fosse homenageado como Artista
Convidado de Honra da V InteriorCon, a
Convenção de Ficção Científica do Interior do Estado de São Paulo, realizada
em Sumaré–SP, em 1997.
Nascido em São Paulo em fevereiro
de 1966, Vagner nos diz: “Tenho me dedicado aos campos da ilustração e das
belas–artes há muito tempo. Inicialmente, participei de exposições coletivas, mas o meu trabalho tem sido mais expressivo
e frutífero na área editorial, com capas de livros,
ilustrações internas, romances gráficos, posters,
cards e outros projetos.”
Ainda criança, gostava não apenas de desenhar,
mas também de montar coisas. Livros ilustrados e
histórias em quadrinhos tiveram papel em despertar seu interesse, inclusive ilustrações de livros de
Jules Verne e também livros de arte, descobrindo
neles um interesse pelo surrealismo. Em casa, seu
pai, Emílio Vargas, e sua avó Dolores, que fazia pintura artesanal, forneceram alguma orientação e
estímulo — além do material de pintura. Aos 14 anos,

Vagner teve acesso a uma coleção de fascículos
que ensinavam a desenhar rostos e figura humana,
escritos por Renato Silva e presenteados por seu
primo José, passando a estudar com mais afinco.
É curioso, mas Vagner morou no Mato Grosso,
vivendo no Pantanal com a família, levada pelo irmão de seu pai, Marino. Não é incrível que o artista
tenha vivido na terra de Jonas Peregrino, o herói
das Lições do Matador? O pai de Vagner foi sócio
de Marino por dois anos, o tempo que moraram no
Mato Grosso, às margens do Rio Paraguai. Vagner
mais tarde fez desenhos e pinturas da paisagem
selvagem do Pantanal, e enquanto esteve lá fez
modelagem em argila no colégio salesiano em que
estudava. Um barco viking feito por ele aos 13 anos
foi roubado da exposição de que participou. “Não
tive notas boas dos jurados da exposição, mas sim
dos ladrões!”, ele brinca.
Vagner ressalta ainda: “A maior parte do meu
aprendizado foi autodidata, com muita pesquisa e
exploração, sempre com muita paixão. Embora eu
respeite as várias tendências e escolas dentro das
belas–artes, sou a favor de uma busca de novas
formas de expressão. Por isso, sempre tento novas
técnicas e maneiras de produzir a minha arte visual,
mas sem desistir daquelas abordagens tradicionais
e já testadas, que sustentam as minhas visões.”
Sua trajetória artística toma um rumo ainda mais sólido quando ele ingressa, em 1989, aos
21 anos — já casado com Regina Franch Vargas e
trabalhando em uma empresa metalúrgica de São
Paulo —, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.
Avançou rápido, comendo alguns módulos de seis
meses do curso de três anos. Estudou com os professores Philip Hallawell e Cirton Genaro, que se
tornaram seus amigos. Ambos gostavam do que

produzia, afirmando, a certa altura, que ele não
precisava mais se focar na técnica, e sim encontrar o seu estilo e temática. Já na época, Vagner
se voltava para o fantástico, despertando respostas positivas dos professores, embora os dois se
preocupassem que ele fosse mais atraído para a
ilustração, desejando que buscasse uma identidade
como artista de galeria.
Seu primeiro trabalho remunerado foi o cartaz
para uma campanha da Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo, por indicação de uma amiga, Marlene Santana. Em 1990, Vagner abandonou o emprego para apresentar seu trabalho em
agências de publicidade e editoras. Não se sentiu
muito atraído pelo trabalho para agências — nem
pelas condições empregatícias, que não atendiam,
em muitos casos, à sua necessidade de manter a
família. Ao voltar–se para o campo editorial, encontrou um potencial maior. Logo, emplacou um relacionamento com a Editora Global, recebendo uma
encomenda no mesmo dia em que visitou a editora
para mostrar seu portfolio.
A área dos livros didáticos foi inicialmente um
pouco mais complicada. Mesmo assim, ele tornou–
se colaborador de empresas importantes, como
Scipione — que lhe ofereceu o primeiro trabalho
nesse campo, e para a qual ilustrou uma coleção de
livros–jogos de RPG escritos por Rosana Rios. Também produziu para Moderna, Ática, Ediouro e Atual,
com foco em ciências, particularmente geologia,
biologia e física.
Ainda sobre a ilustração editorial, ele observa:
“Nessa área, meu campo favorito de exploração é o
universo do fantástico e do surreal, onde tento introduzir temas e assuntos que pertencem à minha
arte pessoal. É por isso que meu trabalho favorece
a ficção científica. No começo dos anos 1990, tive a
chance de fazer capas de livros de Star Trek para a
Editora Aleph.” Seu primeiro contato na Aleph foi com
o editor Pierluigi Piazzi (1943–2015), que lhe propôs
fazer arte de capa para a Coleção Star Trek, em uma
franquia da qual é fã, inclusive. “A maioria das capas
foi feita em cima de briefings passados pelo Pier,
que também deu várias referências em revistas e
livros”, recorda.
Na mesma época, Vagner se aventurou pelas histórias em quadrinhos. “Fiz o romance gráfico pinta-

do Piers Anthony’s Incarnations of Immortality: On a
Pale Horse, para o mercado americano.” O processo
foi o mesmo: ele, a partir do contato com um livro de
quadrinhos, visitou o estúdio Art&Comics. Foi atendido por Helcio de Carvalho, que viu seu portfolio e
propôs que Vagner fizesse HQs pintadas. Depois de
um teste, Vagner recebeu a incumbência de pintar
On a Pale Horse, romance gráfico baseado em um
livro do popular escritor americano de fantasia, Piers
Anthony. A Art&Comics fazia traduções e retoque de
HQs para o mercado local, mas também agenciava
artistas brasileiros para o mercado norte–americano, incluindo Marc Campos, Mozart Couto, Ivan Reis e
o agora famoso Mike Deodato. O trabalho de Vagner
foi oferecido então para a americana Inovation, a
editora da adaptação do romance de Piers Anthony
publicado originalmente em 1983.
“Em parte, foi bom porque pratiquei muito desenho e pintura”, ele lembra. “Mas a maioria dos
desenhos não era eu que fazia. Eu fazia mais a
pintura mesmo, em algumas capas fiz o trabalho
completo. Foi muito legal no sentido de aprendizado, e você ganhava em dólar — mesmo! — mas era
estressante por causa da pressão pela qualidade e
volume de trabalho impostos pelo agente.” Vagner
precisava produzir dez páginas em duas semanas,
numa arte semirrealista, com aerografia e lápis
de cor... Como seu objetivo era fazer arte em geral, e não apenas quadrinhos propriamente, ele se
dividia apresentando trabalhos em salões de arte
e atuando como capista, de modo que sua experiência com as HQs ficou basicamente resumida a
On a Pale Horse — de qualquer, modo um trabalho
muito distinto. Tanto que Vagner chegou a ser pago
por um colecionador para autografar um exemplar
enviado dos Estados Unidos.
Muitas vezes, o prestígio de um ilustrador editorial se mede pelas oportunidades que ele tem
de trabalhar com grandes obras e autores. A sua
contratação para realizar a capa de um título importante revela a confiança e a apreciação que a
editora deposita nele. Sobre isso, Vagner observa:
“Mais tarde, já no século XXI, pude produzir capas
de livros para romances clássicos ou importantes
de Arthur C. Clarke, Orson Scott Card, Bruce Sterling e de Jorge Luiz Calife, todos em edições lançadas pela Devir Brasil.”
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I

MIS TERIO DE DEUS

“Causo não é competente apenas na criação de admiráveis sonhos
futuros. Seu talento é inegável também na confecção de potentes
pesadelos metafísicos. Os assombrosos romances Anjo de Dor e
Mistério de Deus, ambos sobre a relação imprecisa que há entre o
bem e o mal, comprovam que o suspense e o horror são ferramentas
que o ficcionista brasuca domina tão bem quanto o maravilhoso
e o tecnológico da ficção científica.”
—Nelson de Oliveira, autor de Subsolo Infinito e Distrito Federal

Estas onze aventuras da ciborgue mais perigosa da galáxia, levam o leitor
a uma sucessão de situações-limite, na Terra ou em outros mundos.

“Conto a conto, a personalidade de Shiroma vai-se construindo aos olhos do leitor, ao
mesmo tempo suscitando indagações a respeito de ética, identidade e humanidade frente
a um mundo dominado pela tecnologia. Recomendo este livro aos amantes da boa ficção
científica e que, sem abrir mão da ação e do entretenimento, também apreciem refletir sobre
as questões universais de que sempre se ocupou a literatura.”

ROBERTO DE SOUSA CAUSO

m dos mais experientes autores braeiros de ficção especulativa (horror,
ntasia e ficção científica), Roberto
uso é um vencedor do Projeto Nasnte, do Festival Universitário de Litetura e do Prêmio Jerônimo Monteiro.
us contos, mais de oitenta, apareram em onze países – incluindo Arntina, França, Portugal e Cuba. Entre
us romances estão os elogiados A
rrida do Rinoceronte e Glória Soma. Causo cresceu em Sumaré, a cidaem que Mistério de Deus se passa,
vive atualmente em São Paulo com
posa e filho.

“Em Mistério de Deus, Roberto Causo utiliza um cenário tipicamente
brasileiro com suas mazelas, criminosos e heróis anônimos, para
contar de forma vívida uma história de arrepiar a espinha de qualquer
fã de terror moderno. Leia com todas as luzes acesas!”
—Giulia Moon, autora de Kaori: Perfume de Vampira

“Com este novo livro, Roberto de Sousa Causo amplia ainda mais um dos mais ricos e
vibrantes universos da space opera contemporânea. Shiroma segue a mesma estirpe ética e
arrojada de Jonas Peregrino, do romance Glória Sombria: A Primeira Missão do Matador, e
se estabelece como uma grande personagem da ficção científica brasileira.”
— Marcello Simão Branco
co-autor do Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica
Introdução de Nelson de Oliveira

Mais sobre Shiroma
em GalAxis:
www.galaxis.aquart.com.br
Arte da capa: Vagner Vargas
Design da capa: Tino Chagas
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DEV333113

Ambientado em 1991, momento do
país marcado por crise econômica e discussões do impeachment do Presidente
da República, com denúncias de corrupção em larga escala no executivo e de
violência descontrolada nas grandes cidades, Mistério de Deus mergulha nessa
estranha circularidade para ecoar as dores do presente de um país assombrado
pelas mazelas do atraso social.
Em uma pequena cidade, pistoleiros
motorizados fazem vítimas entre peROBERTO
DEindigentes,
SOUSA CAUSO
quenos
criminosos,
prostiAutor de Glória Sombria
tutas... Os assassinos
vêm em um carro
preto, matam impunemente e levam
os corpos com eles. Como no Brasil de
hoje, as autoridades não se empenham
na resolução dos crimes, como se essas
vidas não tivessem importância.
Mas um grupo de jovens, eles mesmos
sentindo-se à margem, unem-se e buscam os meios para enfrentar os matadores — incluindo armas de fogo e um
carro que precisa ser tão veloz quanto
o dos pistoleiros. O lutador e ex-presidiário Alexandre Agnelli, a relutante vidente Soraia Batista, o leão-de-chácara
e corredor de rua João Serra, e o jovem
policial militar Josué Machado recusam-se a ficar no lugar em que a sociedade exigem que fiquem. Mas não sabem que a linha de chegada da corrida
de morte em que se meteram reserva
o confronto com uma ameaça vinda de
uma dimensão além do imaginável.

DEV333120

te da capa: Vagner Vargas
esign da capa: Tino Chagas

Após a publicação de Anjo de Dor —
romance finalista do Projeto Nascente,
da Universidade de São Paulo, que lhe
rendeu comparação com Stephen King
—, Roberto Causo retorna ao gênero
do horror com Mistério de Deus, uma
exploração épica do encontro da violência urbana brasileira com o terror
sobrenatural.

Do autor de Anjo de Dor e A Corrida do Rinoceronte

Brutais assassinatos em série abalam uma pequena cidade. Os matadores fogem com os cadáveres num veloz carro preto. As vítimas são
indigentes, prostitutas, pequenos criminosos. Mortes que não mobilizam as autoridades. Mas três jovens aliam-se a Alexandre Agnelli,
sobrevivente de um dos ataques, e passam a agir contra os assassinos.
Criam suas próprias soluções de velocidade e poder de fogo para
enfrentá-los. Mas não sabem que a pista expressa em que estão
conduz a uma ameaça sobrenatural, maior e mais misteriosa do que
poderiam imaginar.

ROBERTO DE SOUSA CAUSO

PERFIL

Mistério de Deus é um livro com
rsonalidade: apesar de trazer o cono de forças incompreendidas pela
aioria dos humanos e de apresentar
eterna luta entre o bem e o mal, não
cumbe ao clichê dogmático no qual
uitas histórias perdem o brilho... Um
hamaço de páginas que passam
m piscar de olhos, inundando noss sentidos com ronco de motores,
eiro de borracha queimada, a fricção
corpos entrelaçados e o medo de
r a próxima vítima.”
Eduardo Kasse, autor da série Tems de Sangue

Um dos mais experientes escritores brasileiros
de ficção científica, Roberto de Sousa Causo
publicou pela primeira vez em 1989. Escreveu
os romances Glória Sombria: A Primeira Missão
do Matador e A Corrida do Rinoceronte, ambos
pela Devir Brasil. Autor de mais de 80 histórias,
apareceu em revistas e antologias de Cuba,
China, Finlândia, França, Grécia, Rússia e outros quatro países. Seu primeiro livro de contos,
A Dança das Sombras, foi lançado em Portugal em
1999. É o ganhador do Projeto Nascente 11, da
Universidade de São Paulo e do Grupo Abril, com
O Par: Uma Novela Amazônica:.

Uma criatura sobrenatural que escraviza almas e exige um quota de sacrifícios
humanos, para então estender o seu
poder entre os vivos...

21/02/2017 08:36:25
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PERFIL
Na sua arte pessoal, Vargas às vezes busca o
surrealismo, tendência que também pôde expressar
na capa do clássico de Arthur C. Clarke, A Cidade e
as Estrelas, e de maneira mais próxima na narrativa visual “Eu, Possessão”, sua recente criação para
a antologia original de Ademir Pascale, Possessão
Alienígena, livro que ele também ilustrou com excelência. A colaboração com Pascale começou com
esse escritor e editor procurando–o para participar
de um projeto de e–book. Vagner aceitou e produziu
uma arte visando estimular os autores a escreverem para o que se tornaria a antologia Possessão
Alienígena. Esse desenho em grafite foi a base da
incrível arte digital que brilha na capa do livro, que
tem book design de Marcelo Bighetti. Para além da
capa, o projeto já previa que o livro teria ilustrações
internas criadas por Vagner.
Logo no começo, o artista planejou ilustrar as
histórias da antologia, mas também participar ele
mesmo com uma narrativa visual, que chamou de
“Eu, Possessão”. Sua proposta tanto para a ilustração do livro quanto para a sua narrativa era de ter
imagens mais numerosas e, no caso de “Eu, Possessão”, com colorido. Mais tarde, limitações editoriais reduziram esse escopo. A certa altura, Vagner,
que já era colaborador da Devir Brasil, achou interessante apresentar a antologia a Douglas Quinta
Reis (1954–2017), um dos sócios fundadores da
empresa. Ademir Pascale foi bastante aberto quanto a essa guinada no projeto.
“Como muitas coisas na ficção científica, você
tem mensagens por baixo da fantasia, com certas
colocações relacionadas à psicologia humana e à
filosofia”, Vagner observa, “e acho que Possessão
Alienígena teve muito disso nos contos, e tentei colocar algo assim nas ilustrações”. “Eu, Possessão”
representa a sua tendência de empregar os recursos da pintura para transmitir as mensagens que
deseja passar, muitas vezes comentando certas
características humanas e os seus próprios sentimentos. “Nessa série de imagens, a ideia foi mostrar que muitas vezes a pessoa está em guerra com
alguma coisa que existe nela, às vezes o próprio
comportamento ou algo que ela cria e acaba entrando em conflito consigo mesma.” Inquietante e
violenta, a narrativa visual de “Eu, Possessão” tem
muita ironia e algo da estética surrealista.
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Curiosamente, a arte de pin–ups também tem
influência no seu trabalho, com figuras femininas
muito bem realizadas, em uma série de quadros
em que mulheres se misturam a elementos essenciais da natureza, reconhecendo a força e a beleza
femininas. A influência da arte de pin–ups é sublimada nas poses e na centralidade da figura, mas
sem o aspecto insinuante e sexualizado das pin–ups
clássicas. De qualquer modo, nesses e em outros
projetos, Vagner escapa do aspecto exclusivamente
decorativo da arte.
Ele sempre gostou da ficção científica pela força
da sua visualidade, considerando–a um gênero que
abre muitas possibilidades. É muito positivo trabalhar com algo que ele aprecia. “Para mim, a ficção
científica trouxe, principalmente, inspiração”, afirma. “Acho que tem sido uma troca interessante, pois
também devolvi essa inspiração como arte de ficção científica. Quero fazer algo a mais agora, com
um interesse que vai além da ilustração: os jogos.”
Um artista completo e versátil, Vagner é tão bom
com a figura humana quanto com naves e paisagens
espaciais ou ambientes high–tech. Funde habilmente os elementos 3D que constrói, dentro da qualidade artística das suas ilustrações. O seu interesse
pela beleza feminina aparece na sua arte pessoal,
naquela série em que as mulheres se identificam
com a aura mais sublime da natureza. Mas também
nas capas dos livros de FC que ilustrou, como os de
Jorge Luiz Calife, considerado o “Pai da Ficção Científica Hard Brasileira” e criador da heroína espacial
Angela Duncan. Em 2015, Vagner assinou a ilustração de capa na revista francesa de ficção científica
Galaxies, que também trouxe um perfil dele — fato
raríssimo para um artista brasileiro de FC.
De onde vem a sua versatilidade? “Primeiro,
não se trata tanto da facilidade de fazer as coisas”,
responde. “Nunca achei que tivesse muita facilidade para pintar ou desenhar. É mais a vontade. Em
alguns casos, talvez eu não fosse a pessoa mais
indicada para fazer um trabalho, mas buscava as
soluções para fazer. A questão é se esforçar para
alcançar o resultado desejado.” A versatilidade vem
de gostar de muitas coisas, e de aceitar os desafios.
A experiência com projetos publicados pela Editora Pensamento com a autora Celina Fioravanti,
e fazendo capas para a Ground e outras editoras

de livros esotéricos frequentemente se traduz em
uma qualidade etérea e contemplativa que traz uma
profundidade sutil às composições espaciais ou
futuristas da sua arte de ficção científica. “São coisas diferentes, mas visualmente as duas áreas têm
muito em comum”, ele acredita. “O esotérico fala
muito de coisas subjetivas, simbolizadas por imagens, mas não necessariamente numa representação, sendo bem próximo, esteticamente, da arte
fantástica e de FC.”
A experiência na área esotérica se concentrou
muito na Editora Ground, na época dona de uma linha forte de esotéricos, místicos e de alimentação
natural. “Foi interessante principalmente por ter
temas que eu gostava, como os relacionados com
a natureza, relacionados com a figura humana. Por
exemplo, cheguei a fazer uma série sobre alimentação natural em que pintei frutas, flores, crianças
e mulheres. É um exercício bem interessante para
quem gosta desses temas.” A atuação na área resultou em casos divertidos, como uma leitora que o
procurou porque havia sonhado com uma de suas
imagens. “Não foi só esse caso, pois outras pessoas me procuraram afirmando ter tido algum tipo de
influência espiritual, a partir das minhas pinturas.
É um retorno mais gratificante. Um trabalho com
mandalas, por exemplo, resultou em mais de mil
mensagens por e–mail.”
E quanto ao Universo GalAxis? Como é trabalhar
com esse material? Vagner acha surpreendente ter
conhecido essa space opera, coisa de que ele gosta
muito. “Talvez eu não tenha lido muita space opera,
mas acompanho muito por séries de TV, Galactica,
Star Trek; eu conheço a maioria das que existem
hoje em dia, porque quero ver como as coisas são
resolvidas. Trabalhar com o Universo GalAxis é um
pouco como quando trabalhei com Star Trek, participar em algo tão interessante e bem construído. Eu
ainda acho que vai ter muita coisa para acontecer
nesse universo.” Ele completa: “É muito gratificante
acompanhar de perto e até participar da criação de
um universo fantástico e tão criativo quanto GalAxis,
repleto de possibilidades inspiradoras. Acredito que
muito pode acontecer e estou empolgado com as
possibilidades de outras mídias, como jogos.”
Vagner combina a habilidade e o bom gosto artístico, com um trabalho de programação e web-

design. Seu próximo passo é entrar na área de desenvolvimento de jogos. O que o interessa na área
é o seu apelo visual, e como esse lado se integra
com a história e a música. “Essa integração é muito
bacana”, diz. “Tudo tem que estar trabalhando junto,
com um bom nível de qualidade. E geralmente quem
se interessa por essa área está focado no mercado
de trabalho. Eu, no entanto, vejo o projeto como meu
objetivo e então acabo aprendendo coisas novas em
função dele.”
Vagner parte, portanto, de um interesse prévio, que acredita que seria positivo levar para essa
área. No caso do Universo GalAxis, ele está bem
animado com dois projetos, um de jogo de tabuleiro, baseado nas situações da série As Lições do
Matador; outro de jogo digital, com base na série
Shiroma, Matadora Ciborgue. “Acho que tem tudo
pra dar certo”, afirma. Fora do GalAxis, ele tem
mais dois projetos, a partir de um texto de seu filho
Victor Franch Vargas, Isidora; e o de um aplicativo
focado nas suas artes de mandalas.
A ilustração editorial de ficção científica tende
a enfatizar o monumental, a especulação tecnológica e o estranhamento. Vagner Vargas acrescenta
a esse conjunto — de modo profundo, mas despretensioso — emoção e contemplatividade. O lado humano nunca é abandonado por ele.
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O

primeiro ciclo da série Shiroma, Matadora Ciborgue completou–se com as 11
histórias, contos e noveletas, reunidas
no livro Shiroma, Matadora Ciborgue,
narrando as aventuras da trans–humana Shiroma. Nesse ciclo, acompanhamos Shiroma — nascida Bella Nunes no Brasil do século XXV — desde
o seu rapto aos cinco anos de idade por um casal
de operativos secretos, seu treinamento e suas
primeiras missões de espionagem e assassinato
realizadas em diversas partes da Via Láctea. Também testemunhamos sua ansiedade em livrar–se do
jugo dos seus captores e agenciadores, culminando
com Shiroma herdando uma base secreta localizada

“Rosas Brancas”. Conto. Na revista Portal Solaris, Nelson de Oliveira, ed., julho de 2008. (Também
na revista Trasgo Nº 3, junho de 2014, e também
na coletânea Shiroma, Matadora Ciborgue. Devir
Livraria, dezembro de 2015.)
“Concha do Mar”. Conto. Na revista Portal
Neuromancer, Nelson de Oliveira, ed., dezembro de
2008. (Também na coletânea Shiroma, Matadora
Ciborgue.)
“O Novo Protótipo”. Conto. Na revista Portal
Stalker, Nelson de Oliveira, ed., julho de 2009. (Também na coletânea Shiroma, Matadora Ciborgue.)
“Cheiro de Predador”. Conto. Na revista Portal Fundação, Nelson de Oliveira, ed., dezembro de
2009. (Também na coletânea Shiroma, Matadora
Ciborgue.)
“Arribação Rubra”. Conto. Na revista Portal
2001, julho de 2010. (Também na coletânea Shiroma,
Matadora Ciborgue.)
“Tempestade Solar”. Conto. Na revista Portal
Fahrenheit, dezembro de 2010. (Também na an-

SÉRIE SHIROMA, MATADORA CIBORGUE

SEÇÃO

em um planeta que vaga entre sistemas solares e
tendo que se defender de um grupo de mercenários
espaciais a serviço de uma organização criminosa
com tentáculos em várias Zonas de Expansão Humana. Embora novos contos e noveletas de Shiroma
devam aparecer nos próximos anos, o segundo ciclo
das suas aventuras será desenvolvido principalmente sob a forma de romances. Neles, Shiroma,
agora atuando como uma agente solitária, tem de
enfrentar a organização criminosa que cobiça os
seus cibersistemas únicos — e um grupo de segurança privada que tentará recrutá–la à força para
empregá–la em suas ações violentas e inescrupulosas na galáxia humana.

tologia Todos os Portais: Realidades Expandidas,
Nelson de Oliveira, ed. Terracota Editora, novembro
de 2012, e também na coletânea Shiroma, Matadora Ciborgue.)
“Elocução Final”. Conto. Na antologia A Voz dos
Mundos, Paulo Soriano & Valentim Fagim, eds. Editora Através, fevereiro de 2016. (Também na coletânea Shiroma, Matadora Ciborgue.)
“Os Fantasmas de Lemnos”. Conto. Na antologia Possessão Alienígena, Ademir Pascale, ed. Devir Livraria, novembro 2018. (Também na coletânea
Shiroma, Matadora Ciborgue.)
“Homem de Lata”. Noveleta. Na coletânea Shiroma, Matadora Ciborgue. Devir Livraria, dezembro de 2015.
“A Extração”. Noveleta. Na coletânea Shiroma,
Matadora Ciborgue.
“Renegada”. Noveleta. Na coletânea Shiroma,
Matadora Ciborgue.
“Phoenix Terra”. Noveleta. Na revista Universo
GalAxis Anual 2020. Mojuganide, selo Jhoda, 2019.
Arte: “Shiroma, Matadora Ciborgue”, de Vagner Vargas
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ROBERTO CAUSO E A GALIZA

xima realidades tão distintas. Shiroma e Peregrino
são diferentes até na semelhança psicológica: ambos lidam com os conflitos morais mais complexos,
quase indecidíveis.
A promessa de que um dia se encontrarão mexe
com minha fantasia erótica. A matadora ciborgue e
o comandante dos Jaguares: amigos, antagonistas,
amantes? Mal posso esperar.
Esta é uma coletânea densa, que merece mais de
uma leitura. Reunidos, os onze contos que a compõem se iluminam, oferecendo muitas camadas secretas. Eles tecem ao redor de Shiroma um casulo
de violência e nostalgia, uma jaula emocional cuja
única chave pode estar nas lembranças despertadas por uma concha do mar.

NELSON DE OLIVEIRA

O conto “Rosas Brancas” foi um presente maravilhoso de Roberto de Sousa Causo para o nascente Portal Solaris (primeiro dos seis números do
Projeto Portal). Esse conto dá início à arrebatadora
série protagonizada por uma órfã — Bella Nunes —
obrigada a crescer e sobreviver entre assassinos
profissionais. Muito mais tarde, em sua primeira
missão (“O Novo Protótipo”), Bella se transforma em
Shiroma. Essa narrativa ambientada no bairro da
Liberdade é uma de minhas prediletas.
Enfim, tive a sorte de acompanhar, em
primeira mão, o nascimento e o desenvolvimento de uma protagonista bastante incomum.
Nessa época, Regina Dalcastagnè, da
Universidade de Brasília, divulgava seu
estudo sobre o espaço social no roUm dos mais experientes escritores brasileiros
mance tupiniquim, denunciando o estede ficção científica, Roberto de Sousa Causo
publicou pela primeira vez em 1989. Escreveu
os romances Glória Sombria: A Primeira Missão
reótipo de protagonista (homem branco,
do Matador e A Corrida do Rinoceronte, ambos
pela Devir Brasil. Autor de mais de 80 histórias,
hetero, de classe média). Ficou claro que
apareceu em revistas e antologias de Cuba,
China, Finlândia, França, Grécia, Rússia e outros quatro países. Seu primeiro livro de contos,
esse clichê ficcional também domina o
A Dança das Sombras, foi lançado em Portugal em
Estas onze aventuras da ciborgue mais perigosa da galáxia, levam o leitor
1999. É o ganhador do Projeto Nascente 11, da
a uma sucessão de situações-limite, na Terra ou em outros mundos.
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“Shiroma é guerreira, mas às vezes aparece
bastante fragilizada emocional e fisicamente,
e esse é um ponto importante em toda a série.
Isso humaniza a heroína ciborgue... Suas aventuras
nas Zonas de Expansão Humana são uma lufada
de ar fresco no ambiente modorrento da literatura
contemporânea... Uma coletânea densa, que merece mais de uma leitura. Reunidos, os onze contos
que a compõem se iluminam, oferecendo muitas
camadas secretas.”
—Da introdução de Nelson de Oliveira, autor de
Subsolo Infinito
Sequestrada ainda criança, Bella Nunes é o protótipo de um novo tipo de ciborgue com sistemas
biocibernéticos supereficientes e indetectáveis. Sob
o controle de um misterioso casal de criminosos, ela
cresce para se tornar a temida matadora de aluguel e
espiã Shiroma, protagonista de uma série de histórias
primeiro publicadas no Projeto Portal, uma coleção
de seis revistas de ficção científica, do consagrado
escritor Nelson de Oliveira.
As seis primeiras histórias de Shiroma — somadas
a mais cinco narrativas inéditas — estão reunidas
neste livro, de forma ampliada e compondo um arco
narrativo completo, com a fase inicial das aventuras
da personagem nas três Zonas de Expansão Humana
pela Via Láctea.

ROBERTO DE SOUSA CAUSO
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Cumprindo sua primeira missão na Terra — no Bairro
da Liberdade, em São Paulo —, Shiroma mais tarde
elimina vilões em um dos planetas mais vigiados da
galáxia, durante um exercício militar da mais temida tropa de elite humana, no covil de um grupo de
revolucionárias armadas de artefatos nucleares, e
em uma cidade-parque temático controlada pela
implacável organização criminosa conhecida como
“T’ien-Ti-Hwey da Era Galáctica”. Provada até o limite
em situações de vida e morte, Shiroma tem como seu
maior teste não ceder à loucura.

ROBERTO DE SOUSA CAUSO
Autor de Glória Sombria

Do mesmo autor de Glória Sombria, romance
indicado ao Prêmio Argos de Literatura Fantástica 2015 e primeiro volume da série As Lições do
Matador, as dramáticas ações de Shiroma conduzem
o leitor por uma galáxia repleta de intriga, violência e
crime. O livro é parte do mesmo universo ficcional das
Lições do Matador, protagonizado por Jonas Peregrino, herói de Glória Sombria.

Era o ano de 2013.
Numa bela tarde de verão — digo “tarde” porque, apesar de o meu relógio marcar 19h30, o sol
declinante ainda irradiava um quê de exuberância
quase tropical —, Rodrigo Vizcaíno, editor da Urco
Editora, apresentou–me a um seleto público. Eram
leitores que, deixando de lado a deliciosa corrida
aos bares e cafés de Santiago de Compostela, de
boa vontade, em plena quase noite de sexta–feira,
acorreram à charmosa Livraria Ciranda para me
ouvir falar um pouquinho sobre a literatura brasileira, sobretudo a de coloração fantástica. Ainda
hoje agradeço a João Facal e Joseph Ganime, por
tanta disposição!
Eu não tinha em mente divulgar o meu trabalho
como contista, tradutor ou editor. À Europa, levei
apenas um exemplar de um já empoeirado livro de
contos que eu havia escrito cinco anos antes (Roberto Causo foi um dos revisores: a Editora Corifeu
esqueceu de lhe dar os créditos na edição). Na verdade, eu impusera a mim mesmo uma outra missão,
que reputei realmente relevante, e que cumpri com
rigor: a de dar a conhecer ao público galego alguns
escritores brasileiros de talento, dentre eles Tânia
Souza, Renato Suttana e Roberto de Sousa Causo.
De Roberto, eu havia levado alguns exemplares
do romance Glória Sombria, recém–saído do prelo.
Como a leitura que eu fizera da space opera era
recente, acho que me saí bem na divulgação do
trabalho do brilhante escritor paulista: os exemplares de Roberto venderam num átimo.
Encarei a divulgação do romance de Roberto
como um dever. Afinal, conheci–o nos anos noventa. Inicialmente, não o escritor, mas o ilustrador.
Ele era um dos excelentes ilustradores da saudosa revista pulp Isaac Asimov Magazine, publicada

no Brasil, no formato digest, pela Record. Esta —
a de artista plástico — é uma faceta de Roberto
que muitos dos leitores mais jovens desconhecem.
Essa mesma revista promoveu um concurso de
contos — creio que Prêmio Jerônimo Monteiro —,
no qual, com um belíssimo conto, “Patrulha para o
Desconhecido”, Causo foi um dos vencedores. Eu
não sabia que o ilustrador era, também, um ótimo
escritor. Uma grata surpresa! Posteriormente, Roberto manteve coluna numa importante revista eletrônica ancorada no Portal Terra (Terra Magazine), para a qual
colaborei com uma ou outra tradução.
Durante alguns anos, pude desfrutar
de contos, resenhas, críticas e notícias
literárias online publicadas por mais
um “outro” Roberto: o editor, crítico
literário, resenhista e divulgador cultural. Tinha, portanto, para mim, como
dever impositivo, a missão de divulgar
um dos mais importantes nomes da FC
brasileira na parcela lusófona do Reino
de Espanha.
Algum tempo depois, Valentim Fagim — filólogo
e ensaísta galego — me invitou a cooperar na organização de uma antologia de contos que veio a
denominar–se A Voz dos Mundos (Através Editora,
2016). O nome da coletânea tinha uma séria razão
de ser: a ideia era reunir textos de ficção científica,
escritos por autores lusofalantes — galegos, portugueses e brasileiros —, que tivessem por nexo
a língua — e isto bem antes do advento do filme
A Chegada, de Denis Villeneuve. Além disto, seria
importante que, se possível, o conto tivesse uma
mulher por protagonista, conforme sugeriu o Conselho Editorial da Através.

PAULO SORIANO

Do escritor e editor Nelson de Oliveira, criador do Projeto Portal de revistas e editor da multipremiada
antologia Fractais Tropicais.

Foto: Sylvia Annabel Soriano
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* Publicado no livro Shiroma, Matadora Ciborgue (Devir Brasil, 2015).
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ARTIGO
Não foi fácil aos organizadores atrair escritores de três nacionalidades dispostos a enfrentar
as exigências que o tema impunha. Alguns autores
bem que aceitaram o mister, mas os seus trabalhos
— malgrado de boa qualidade — não puderam ser
aproveitados, eis que não se adequaram àquelas
rigorosas balizas.
Porém, nem tudo foi dificuldade.
O primeiro autor que convidei para participar da
coletânea foi Roberto Causo. Não o fiz por acaso.
Não é preciso dizer que, como autor, ele é mestre
num gênero difícil, que requer não apenas habilidade narrativa e prodigiosa imaginação, mas, sobretudo, o domínio de assuntos que ordinariamente
transcendem a matéria–prima criativa de um escritor comum. Em minha palestra em Santiago de
Compostela, chamei a atenção dos ouvintes para o
profundo conhecimento do autor em temas de difícil abordagem — se se quer ser verossimilhante
—, como a estratégia militar aplicada a exércitos
interestelares. Também me referi à engenhosa
solução encontrada por Roberto para desatar o
nó górdio dos autores de FC: viajar distâncias estelares em tempo diminuto, às vezes infinitesimal.
Mas não apenas: Roberto é um profundo estudioso
da literatura fantástica em geral e, em especial, da
FC. A leitura de sua tese de doutorado Ondas nas
Praias de um Mundo Sombrio: New Wave e Cyberpunk no Brasil é indispensável a todos aqueles que
se propõem a conhecer em profundidade a ficção
pós–modernista, sobretudo a de origem popular.
Creio que poucos organizadores de antologia
tiveram tanta sorte quanto a que lograram Paulo
Soriano e Valentim Fagim: a contribuição de Roberto calhou como uma luva. Quando li o original de “A
Locução Final”, pensei comigo mesmo: “Melhor, impossível!” Havíamos acertado na mosca.
O conto de Roberto, que engrandeceu extraordinariamente a antologia, é protagonizado por Shiroma, personagem há dez anos conhecida do público
brasileiro e, mais recentemente, dos leitores galegos de ficção científica.
Shiroma é, sem dúvida, um personagem fascinante: é ela uma matadora ciborgue, um protótipo dos super–humanos do futuro. Ágil, inteligente, destemida — mas, ao mesmo tempo, sensível e
nostálgica —, a jovem heroína, quando criança, fora
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raptada e levada da Terra por um casal de mercenários para ser treinada e transformada em matadora de aluguel.
Em “A Locução Final”, a adolescente convertida
em assassina — fruto de experimentos secretos
com uma tecnologia que permite ao corpo humano
criar avançados sistemas cibernéticos — envolve–
se numa trama em que o que está em jogo é a recuperação dos dados cerebrais de Demetrius Perard,
um gângster recém–assassinado. Mas a chave para
a aquisição dos preciosos dados mentais reside
num inusitado elemento não computacional: o cérebro vivo de uma brilhante linguista, que jaz em
estado cataléptico, para entrelaçamento com o do
falecido Perard. Todavia, o ladino criminoso tomara, em vida, alguns cuidados para evitar a captura
post–mortem de suas memórias comprometedoras... Não direi mais. “A Locução Final” também está
no livro Shiroma, Matadora Ciborgue (Devir Brasil,
2015), e, portanto, acessível aos leitores brasileiros.
Segundo Roberto, a narrativa, originariamente
escrita para a coletânea A Voz dos Mundos, “acabou
sendo um conto central para o arco narrativo que
dá forma ao primeiro livro de Shiroma”. Algo que,
para nós organizadores, é motivo de grande e justificável orgulho.
Uma curiosidade: na coletânea A Voz dos Mundos, para estabelecer a ordem de apresentação dos
contos, os organizadores socorreram–se do “método Stephen King” de ordenação de narrativas em
coletâneas, descrito na antologia Tudo É Eventual,
mas com algumas adaptações. Utilizaram–se cartas
de um baralho representando os contos, numericamente associados àquelas, conforme a ordem de
encaminhamento dos textos pelos autores. Embaralhadas as cartas, estas foram retiradas. A ordem
inversa em que apareceram as cartas tornou–se
a das narrativas presentes em A Voz dos Mundos.
Roberto, que foi o último a ser “tirado”, veio, biblicamente, a ser o primeiro. Foi uma sorte grande para
nós: foi muito bom abrir a coletânea — e, portanto,
“fisgar” de cara o leitor — com o excelente conto da
saga de Shiroma.
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FICÇÃO

Uma aventura inédita de
SHIROMA, MATADORA CIBORGUE

Atrás de recursos para atacar os criminosos que a perseguem, Shiroma vai até o estranho planeta
Phoenix Terra procurando uma consulta arqueológica, mas encontra mais perigos em seu caminho.
Roberto Causo
Ilustração de Carlos Rocha
Logo por Taira Yuji

PHOENIX TERRA
Todos eles sabiam que o mundo das artes não era
ambiente para escrupulosos...
—Frederick Forsyth

T

orgo Borkien gabava–se de ser o maior especialista em xenoarqueologia da Zona 3 de Expansão
Humana. Era o detentor da cadeira da disciplina
na International Eporia University em Phoenix Terra, um
importante mundo da Zona 3.
Phoenix Terra era um planeta terrestroide com um
quociente gravitacional inferior ao da Terra em cerca de
sete por cento. A IEU, de excelente infraestrutura, atraía
muitos pesquisadores experientes — vale dizer, idosos
em busca da sobrevida que a baixa gravidade lhes traria. Com quase setenta Terraanos, Borkien era um deles, tendo entrado numa fase da vida em que desejava
capitalizar sobre o conhecimento adquirido ao longo de
décadas de estudos e pesquisas de campo — e manter
o caro estilo de vida que trouxera com ele, a Phoenix
Terra. Com o que sabia, poderia enriquecer o suficiente
para pagar pelos melhores tratamentos de rejuvenescimento e prolongamento da vida. Mas devia fazer isso
nos próximos cinco ou dez anos, se quisesse realmente
desfrutar dos tratamentos. E da riqueza.
Existia na galáxia humana um grande mercado para
peças xenoarqueológicas significativas. A Zona 3 — com
seus arbitrários mil anos–luz de profundidade e de comprimento a partir dos limites externos da Zona 2, a vizinhança do Sistema Solar — era a mais rica tanto em
sítios já descobertos, quanto em potenciais. E na Zona 3,
Borkien era o consultor a procurar. Por isso, havia montado um escritório de consultoria em sua casa em Benedict, a menos de cem quilômetros de Eporia, e instalado
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nele um caro dispositivo de comunicação holoansívica.
Ali, pelo menos uma vez por Terramês, apreciava objetos e artefatos, e discutia valores com seus clientes em
teleconferências que nada tinham a ver com as da IEU.
Contudo, a mais recente mensagem gravada solicitando os seus serviços viera pela comunicação normal. O
possível cliente estava em Phoenix Terra.
O rosto de uma bela jovem caucasiana de cabelos e
olhos castanhos, e traços que talvez traíssem alguma
ascendência asiática, apareceu na tela do escritório de
Borkien em Benedict, com o número planetário provisório para contato brilhando no canto da tela. A jovem não
aparentava ter mais que 25 Terraanos.
— Professor Borkien — ela dizia, na gravação —, meu
nome é Doris Shiro. Estou de passagem por Phoenix Terra
e gostaria de marcar uma conversa com o senhor. Acontece de eu estar de posse de um número substancial de
artefatos xenoarqueológicos singulares, e preciso de
uma avaliação realmente abalizada. — Ela acrescentou,
no mesmo tom profissional: — Eu me despeço agora, mas
deixo–o com algumas imagens dos artefatos em questão.
As imagens eram em 3D. A primeira apresentava um
conjunto de três peças. As duas seguintes apresentavam conjuntos de sete ou oito. Demorou um pouco para
Borkien entender do que se tratava. Mas quando o fez,
quase engasgou.
*
Peças semelhantes haviam surgido aqui e ali, nos últimos vinte Terraanos ou pouco mais. Eram todas datadas em dezessete milhões de Terraanos no passado, e
apresentavam um deslumbrante esmero organicista em
suas curvas e planos suaves, linhas ondulantes e entrecruzantes que sugeriam a interconexão de todas as coi-
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sas — de todos os valores do artista ou artistas. Talvez
da civilização mesma da qual faziam ou fizeram parte.
Essa civilização representava um grande mistério. Até
o momento na aventura da humanidade pela galáxia, a
pujante xenoarqueologia conduzida por humanos ainda
não havia se deparado com nada mais que possuísse as
características desses artefatos. Seu material era um
“metal estranho”, em que pares de partículas subatômicas entrelaçados se combinavam com outros pares,
formando uma rede. A assinatura da rede dos objetos
também era única no universo conhecido. Além disso, a
sua aparência mineral e orgânica cuidadosamente cultivada nada tinha de um look industrial, hipertecnológico.
Um paradoxo, já que a produção do metal estranho exigia alta tecnologia.
As teorias em torno de tais peças haviam se aglutinado em dois conjuntos principais. No primeiro, como o
entrelaçamento nesses objetos exigia um grande dispêndio de energia para um simples efeito artístico, isso
indicaria uma civilização tão autossuficiente que tinha
energia para esbanjar e nenhum valor monetário atrelado a ela. Talvez fosse a sede de um grande império do
passado distante; ou, no segundo conjunto de hipóteses,
teria sido uma civilização técnica extremamente capaz,
com uma economia centralizada e disposta a qualquer
sacrifício para produzir tais peças. Uma civilização sem
nada a perder com o sacrifício.
Borkien fez uma rápida pesquisa nas redes internacionais de xenoarqueologia: menos de uma vintena de
peças semelhantes tinha aflorado nos últimos dezoito
Terraanos, nas três zonas de expansão. E em planetas
diferentes, por vendedores diferentes, homens e mulheres — desconsiderando as revendas registradas.
Nunca em quantidade maior que quatro, com preços que
iam do ingênuo ao extorsivo. Nenhum dos vendedores
jamais revelara a procedência das peças. Mesmo assim,
no todo, uma fortuna havia sido comercializada.
Instalado no seu console multiuso, Borkien tamborilou
os dedos e refletiu. Certamente, havia uma demanda por
esse material, atraindo várias pessoas que incidentalmente haviam tropeçado nos objetos, galáxia afora. Ou
não? Parte de ser um especialista na valoração e compra e venda de artefatos arqueológicos alienígenas estava em entender os esquemas e subterfúgios comuns
no ramo. Uma possibilidade, portanto, era que alguém
detivesse uma quantidade apreciável dos objetos, e, com
muito cuidado e discrição, viesse trabalhando o mercado, desovando uma quantidade mínima e instigando a
curiosidade dos colecionadores. De fato, um burburinho
abafado circulava entre marchands e colecionadores,
em torno do misterioso “weirdcraft” impossível de ser
falsificado. Talvez o responsável ou responsáveis acreditassem que agora a demanda estava madura o bastante para a oferta de um lote substancial. Um lote que
representaria a independência financeira.
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Se era esse o passo que essa pessoa ou pessoas queriam dar nesse momento, que papel Borkien teria em
seus planos? Ele certamente tinha um nome na Zona 3.
Mas o ideal para a obtenção dos melhores preços seria
oferecê–los diretamente na Zona 1 — o Sistema Solar —,
que concentrava as maiores fortunas e os colecionadores e experts mais famosos. O fato de o procurarem em
Phoenix Terra era evidência clara de um desejo de discrição. Ou talvez quisessem trabalhar ainda mais o mercado, semeando aqui e ali rumores de que uma grande
quantidade de objetos de weirdcraft teria vindo à superfície. Sem dúvida, a Zona 3 era muito mais exótica
e misteriosa aos olhos dos colecionadores do Sistema
Solar, o que ajudaria a deixá–los salivando...
Borkien acreditou mais nessa segunda hipótese. Significava que a jogada ainda estava nos seus lances iniciais.
E isso, por sua vez, significava que ele poderia contrapor
os seus próprios lances.
A garota era a chave. Por sua aparência, por ser tão
jovem, devia ser marionete de outro alguém ou de um
grupo, como ele suspeitava que acontecera das outras
vezes em que o weirdcraft aparecera.
Borkien reclinou–se e passou a mão lentamente em
seu suntuoso cavanhaque sempre bem aparado. Pediu
ao seu robô doméstico que lhe preparasse chá e biscoitos, e na sequência mergulhou em mais pesquisas.
Primeiro, quem seria Doris Shiro... Depois, novamente,
o histórico do surgimento do weirdcraft na galáxia humana. Dessa vez, olharia cada detalhe, cada minúcia, em
busca das pistas para compor a narrativa do que estaria
de fato acontecendo.
*
Shiroma passava o tempo no hotel flutuante da rede
Soroyan, acima da cidade de Eporia. Fazia parte do disfarce. Ninguém viaja a outro planeta pela primeira vez
apenas para gastar um dia ou dois resolvendo uma
única questão comercial, e então partia dele sem olhar
para trás. Por outro lado, não podia passar muito tempo
vagabundeando em Eporia, enquanto a sua nave acumulava a taxa de acoplagem em Blue Flame, a estação
espacial em órbita. Quem fizesse qualquer uma das duas
coisas levantaria suspeitas — especialmente se, durante
a sua breve passagem, um crime fosse cometido. Não
que matar Torgo Borkien fosse sua intenção. Conhecia
o suficiente dos podres do homem, para conseguir cooptá–lo sem dificuldades.
Tinha chegado a Phoenix Terra há apenas dois Terradias. Usava o nome “Doris Shiro”. Havia empregado
esse alias em sua missão no planeta Argos, no sistema dominado pela gigante amarela Carinæ K, parte da
constelação de Carinæ e a cerca de 223 anos–luz do
Sistema Solar. Phoenix Terra também ficava na Zona 3,
mas quase que no vetor oposto ao de Argos. Ela ainda
se lembrava da conversa com o xenoarqueólogo Yoshio
Teh, executado cruelmente por um grupo de terroristas
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liderados por Cybele Stasinopoulos. Para a tarefa em
Argos, Shiroma tinha lido muito sobre o campo crescente da xenoarquelogia. E ainda mais agora, em preparação para a abordagem de Torgo Borkien em Phoenix
Terra. No momento, lia em um dos salões panorâmicos
do hotel um livro de xenoarquelogia escrito pelo próprio
Borkien, enquanto aguardava a resposta dele.
Usar um codinome já empregado antes era sempre
um enorme risco, mas Doris Shiro fora a última pessoa a falar com o prestigioso Yoshio Teh, e talvez isso
chamasse favoravelmente a atenção de Borkien. Ela
também havia pesquisado a vida e a obra do xenoarqueólogo Neftaim Zibeon, para sua desastrada missão
no planeta Reiboro, também na Zona 3. Essa experiência
prévia devia emprestar a ela um pouco mais de consistência aos olhos do homem.
Tropeçara no nome dele ao examinar os arquivos do
casal que a tinha raptado aos cinco anos de idade —
para criá–la como uma assassina profissional e operativa secreta altamente qualificada. Shiroma era uma
ciborgue dotada de cibersistemas singulares, que de
algum modo havia superado uma fase inicial de rejeição, e incorporado sistemas orgânico–cibernéticos que
cresciam dentro dela, acompanhando o próprio desenvolvimento a partir de uma dieta especial oferecida por
Tera e Tiago, os operativos secretos cuja história pessoal e formação Shiroma ainda estava montando com
as poucas peças deixadas por eles na sua base secreta.
Durante vários Terrameses, examinou os computadores da base erguida na cratera de um vulcão extinto
— na superfície de um planeta gelado, ejetado da órbita
de sua estrela —, além de umas poucas anotações e registros escritos, e interrogou os robôs das instalações
no planeta desgarrado.
Havia muita coisa sobre xenoarqueologia nos computadores. Obviamente, muito da capacidade de Tera e
Tiago de realizarem suas missões vinha dos recursos
levantados com a venda dos artefatos deixados pela
civilização perdida do planeta. Do casal, Tiago era o especialista. Ao longo dos anos, havia oferecido ao mercado um número de peças selecionadas. Seu método
deixava clara a intenção de construir uma demanda
crescente, aumentando paulatinamente o interesse
pelos objetos, ao mesmo tempo em que guardaria o
mistério de sua origem.
Shiroma não acreditava que Tera e Tiago fossem os
descobridores do planeta. Talvez tivessem esbarrado
nos dados de sua trajetória, arrancando a informação
de uma de suas vítimas, em um dos muitos serviços escusos realizados nos anos anteriores ao rapto de Bella
Nunes — o nome que Shiroma tivera antes, na Terra, e do
qual se recusava a esquecer.
Nunca teria uma resposta sobre esse mistério. Tera
e Tiago estavam mortos, e a resposta final havia desaparecido com eles. Sua mente derivou para aqueles

momentos nebulosos, em que tinha eliminado os dois
nas proximidades de um asteroide em ε Crucis... Muito
sangue, e então o cadáver de Tiago e o corpo ainda vivo
de Tera, lançados no vácuo...
Tera e Tiago não tinham sido os únicos mortos por
ela naquela operação em que invadira o laboratório
secreto da Sycorax para matar um homem chamado
Perseu Sunne. No processo, lembrara–se de que Sunne
fora o seu criador — seu pai. E o homem que a vendera e à sua mãe, Mara Nunes, para alguma organização
interessada nos sistemas biocibernéticos criados por
ele. Por alguma razão, Sunne havia desistido do experimento, acreditando, talvez, que chegara a um beco
sem saída. Mas Shiroma vivera para matá–lo... Mesmo
ao custo do envenenamento radioativo sofrido durante
a tempestade solar que grassava durante sua invasão
das instalações no asteroide. Ainda não sabia como tinha sobrevivido...
Um estranho efeito colateral da recuperação do envenenamento radioativo sofrido por Shiroma foi um
estirão, em uma idade na qual já deveria ter parado de
crescer. Ganhou mais dois centímetros de altura e teve
problemas com três dentes do siso. As estrias de crescimento que irromperam em suas costas, por outro lado,
desapareceram em algumas semanas. Estranhamente,
seus pés e mãos não mudaram de tamanho, apenas os
quadris ficaram um pouco mais largos...
O tempo todo, surpreendia–se ao vestir alguma coisa e
notar o quanto a roupa parecia mais curta em seu corpo.
Alguns ajustes ela fez sozinha, às vezes emprestou peças do guarda–roupa de Tera. Em alguns casos, precisou
reprogramar os fabrikors moleculares das instalações
— especialmente depois que se decidira por um plano e
começara os preparativos.
Shiroma ainda tinha de lidar com outras novidades fisiológicas. Era estranho. Chegara a se perguntar se todos os treinamentos pelos quais passara — e os atos de
violência que sofrera e infligira — não teriam de algum
modo retardado, por alguma forma extrema de somatização, o seu desenvolvimento físico e neurológico. O período de convalescença e, depois, de descanso solitário
no planeta desgarrado, teriam de algum modo disparado
o seu incomum... desabrochar.
Ela recolheu–se ao seu quarto para terminar a leitura
do livro. Faltava organizar o que aprendera com ele em
face do que já sabia sobre Torgo Borkien das pesquisas
anteriores. Shiroma imediatamente começou a refletir e
avaliar. Pediu a próxima refeição no quarto, mas não para
evitar interromper os seus pensamentos. Já sabia como
utilizar o conteúdo da pesquisa de Borkien para parecer
versada no assunto, quando estivesse diante dele. Também já sabia que precisava tomar cuidado com o xenoarqueólogo. Queria ficar sozinha para preparar–se.
Pouco tempo depois da refeição solitária, Borkien fez
uma ligação.
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