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APRESENTAÇÃO

Na primeira parte de seu longo estudo sobre a distopia, Dystopia: A 
Natural History, Gregory Claeys dedica um capítulo inteiro à investigação 
da mitologia dos monstros. Para Claeys, a ideia de um Outro monstruoso 
está por trás de uma longa história de perseguições as minorias, que ajuda 
a consolidar a dominação exercida por um grupo hegemônico sobre o 
resto da sociedade. Claeys afirma ainda que os monstros definem o espaço 
distópico original, marcado pelo medo; sendo assim, eles estariam no início 
da história da distopia. Já na era moderna, um dos grandes protótipos da 
monstruosidade seria a criatura de Frankenstein, conforme delineada no 
romance de Mary Shelley.

Segundo Claeys, a criação do monstro por Frankenstein refletiria a 
tentativa de criar um novo sujeito social na Revolução Francesa, além de 
apontar para um ameaçador uso desregrado da ciência. Pode-se dizer 
também que a criação de um ser humano artificial através da ciência 
representa o temor de uma crescente mecanização que afetaria todos os 
aspectos das sociedades modernas, e que M. Keith Booker vê como uma 
das fontes do pensamento distópico a partir do século XIX.

A criatura de Frankenstein, portanto, encarnaria uma série de 
ansiedades sociais e epistemológicas que caracterizaria a literatura 
distópica desde suas origens até o presente. De fato, não seria absurdo 
afirmar que a distopia é a representação mais intensa de um tempo 
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monstruoso. Por sua vez, a perversão das relações sociais nas distopias, 
aliada a um uso instrumental da ciência, pode levar à criação de corpos 
monstruosos, reedições da criatura de Frankenstein, como os gêmeos 
gerados em massa de Brave New World, de Aldous Huxley, os androides de 
Do Androids Dream of Electric Sheep?, de Philip K. Dick, ou mesmo animais 
híbridos da trilogia MaddAddam, de Margaret Atwood. O corpo físico, 
assim, funciona como símbolo e reflexo de um corpo social monstruoso.

Os textos aqui reunidos foram apresentados no IV Congresso 
Internacional “Vertentes do Insólito Ficcional”, realizado na UERJ entre 
os dias 11 e 15 de Novembro de 2018, mais especificamente no simpósio 
“Distopia e monstruosidade”, discutindo, dessa forma, a relação entre 
tais temas, no que diz respeito ao desenvolvimento da distopia enquanto 
gênero literário e ao seu papel como meio para a crítica social.

Das mais diversas maneiras, tais trabalhos examinam as distorções 
criadas por relações de poder nas distopias, a representação de dinâmicas 
de medo e controle, a criação de espaços, corpos e personagens 
monstruosos nas distopias, e a influência do gótico sobre as narrativas 
distópicas, não só na literatura, mas também em outros meios de 
expressão cultural, como o cinema e a televisão.

Apresentamos, assim, os debates suscitados pela crescente 
popularidade das distopias infanto-juvenis, como a recente trilogia de 
Jogos Vorazes, mas também releituras de obras canônicas, como as de 
Franz Kafka, através de uma ótica distópica. O transhumano também 
ganha espaço aqui nas reflexões sobre o corpo distópico, seja em clássicos 
do cinema, como Blade Runner e sua recente sequência, na televisão, em 
séries como Black Mirror, e na literatura de novos nomes da ficção científica, 
como Paolo Bacigalupi, Bruce Sterling e Charles Stross. Não deixamos 
de lado, contudo, a distopia tradicional, através dos inesquecíveis Nós, 
1984 e Fahrenheit 451, que dividem esse espaço, porém, com os caóticos 
cenários cyberpunk e ainda com as ruínas da sociedade pós-apocalíptica.
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Com o recente retorno de Atwood à sombria Gilead através de seu 
novo romance The Testaments e a aposta em novos e assustadoramente 
reais cenários distópicos numa série de televisão como Years and Years 
– e, no Brasil, o retorno de um dos poucos escritores do gênero ao tema 
em Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, 
de Inácio de Loyola Brandão –, vemos o surgimento de novas obras 
que dão expressão as ansiedades decorrentes de uma realidade que se 
apresenta cada vez mais complexa e ameaçadora, e que coloca diante 
de nós questões prementes em relação ao nosso futuro imediato. Assim, 
julgamos ser este um bom momento para pleitear a questão: o que as 
distopias têm a dizer sobre o mundo em que vivemos hoje?

Organizadores.
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A DISTOPIA INSCRITA NA CARNE: 
A MONSTRUOSIDADE DO CORPO EM 

ALGUNS CONTOS DISTÓPICOS
André Cabral de Almeida Cardoso

Em “Da centralidade política à centralidade do corpo transumano: 
movimentos da terceira virada distópica na literatura”, Eduardo Marks de 
Marques argumenta que, enquanto as chamadas distopias “clássicas” do 
século XX se centravam na discussão de estruturas políticas, particularmente 
a questão dos Estados totalitários, as distopias escritas nos últimos trinta 
anos, ou seja, na virada do século XX para o XXI, se centram na questão 
do corpo. Para Marques, essa mudança de foco se deve à influência cada 
vez maior da tecnologia e da ciência sobre a vida cotidiana a partir do 
século XIX, que, para o pesquisador, desperta ansiedades que estão por 
trás do impulso distópico que se confere nessa época. Ao mesmo tempo, 
a cultura do consumo estimulada pelo capitalismo requer a constante 
renovação do desejo, cujo foco não deixa de ser o corpo, sobre o qual 
ele age – e, no capitalismo tardio, a produção e manutenção do desejo 
estariam intimamente ligadas ao próprio desenvolvimento tecnológico 
(2014, p.17-19). Cabe, então, investigar de que modo a tecnociência age 
sobre o corpo, modificando-o. Como consequência, o corpo transumano, 
fruto da ação da tecnologia sobre o corpo natural, passa a ocupar uma 
posição central nas distopias. Para Marks de Marques, nas distopias 
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contemporâneas há um confronto entre o corpo orgânico, que é falho e 
imperfeito, e as promessas da tecnologia de aperfeiçoá-lo e torná-lo mais 
eficiente – o embate, portanto, entre uma orientação organicista e outra 
tecnológica acerca da essência do ser humano torna-se central nessas 
utopias (2014, p.19).

A argumentação de Marques tem um paralelo na discussão que 
Paula Sibilia desenvolve em O homem pós-orgânico, onde a autora vê nas 
sociedades capitalistas um afã para moldar os corpos e as subjetividades 
através da tecnologia. Para a autora, esse afã de moldar faz parte da 
lógica capitalista, que instrumentaliza e modifica tudo de acordo com suas 
necessidades. Para Sibilia, os corpos são pensados hoje como “sistemas 
de processamento de dados e feixes de informação”, sendo que esta é 
“manipulável, quase sempre visando a otimizar seu desempenho e seu 
bem-estar” (2015, p.17).

Marques discute alguns exemplos de romances distópicos em que 
se exerce um controle sobre o corpo humano ou pós-humano através da 
tecnologia, focando sua análise em The Children of Men, de P. D. James, 
Never Let Me Go, de Kazuo Ishiguro, e Oryx and Crake, de Margaret Atwood. 
Pode-se pensar, porém, em exemplos de narrativas em que as tensões da 
distopia encontram uma expressão ainda mais radical no corpo. A seguir, 
pretendo discutir brevemente três contos de ficção científica com fortes 
elementos distópicos em que o corpo se apresenta literalmente como o 
campo de embate de forças sociais, culturais e tecnocientíficas. Os textos 
em questão – “The Fluted Girl”, de Paolo Bacigalupi, “Swarm”, de Bruce 
Sterling, e “Rogue Farm”, de Charles Stross, publicados originalmente em 
2003, 1982 e 2003, respectivamente – levam ao máximo a ação dessas 
forças sobre o corpo, transformando radicalmente sua estrutura e suas 
funções, e tornando-o monstruoso. Desse modo, o corpo passa a ser 
ele próprio uma espécie de emblema resumido das contradições da 
sociedade distópica, numa retomada da origem etimológica da palavra 
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“monstro”, que a liga ao ato de mostrar. A seguir, abordarei cada conto 
separadamente, não na ordem cronológica em que foram publicados, mas 
sim a partir da maneira como abordam o corpo monstruoso, começando 
da clara sujeição desse corpo ao contexto distópico em que é inserido, 
até chegar a uma representação mais ambígua, em que à configuração 
distópica se misturam impulsos utópicos mais marcados.

Iniciarei minha análise, portanto, com “The Fluted Girl”, onde há 
poucas alternativas para o mundo distópico delineado na narrativa. O 
conto trata do desejo de Lidia, a menina a que se refere o título, de se 
libertar do domínio de sua senhora, Belari, que pretende usá-la como 
a estrela de espetáculos midiáticos que trariam um enorme lucro. O 
próprio título do conto aparece de início como uma espécie de enigma: 
o que é afinal uma “menina flautada”? Nas primeiras páginas do texto, 
temos apenas indicações da anormalidade do corpo de Lidia, que sequer 
é nomeada quando nos é apresentada, como se o que a definisse não 
fosse sua identidade pessoal, mas sua condição de “menina flautada” – 
ou seja, ela é definida pelo seu corpo e aquilo que ele tem de desviante: 
a extrema fragilidade dos seus ossos, sua palidez, sua baixa estatura, o 
fato de ela estar fixada nos primeiros estágios da adolescência, apesar 
de cronologicamente ser uma jovem adulta. No entanto, o elemento que 
dá lógica a esse corpo só é completamente esclarecido perto do final do 
conto: Lidia é literalmente uma espécie de flauta. Seus ossos são ocos e 
cheios de orifícios, que estão ligados à superfície de sua pele através das 
chaves de metal de um instrumento de sopro. Lidia apresenta, portanto, 
uma mistura do orgânico com o inorgânico e do infantil com o adulto, 
além de ser, ao mesmo tempo, um ser humano e um instrumento musical 
ambulante. Sendo assim, ela representa a confusão de categorias que 
serve de base para a definição de monstro proposta por Noël Carroll 
como uma criatura intersticial, que mistura aquilo que normalmente 
deveria se manter distinto (2004, p.31-33). Acompanhada de sua irmã 
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gêmea, que passou pelas mesmas modificações físicas, ela participa de 
um dueto musical em que uma irmã sopra no corpo da outra, criando uma 
performance que mistura a arte e a pornografia – uma performance que, 
aliás, reforça a monstruosidade das duas, já que confunde as distinções 
entre o indivíduo e o outro (uma vez que as duas meninas são idênticas) e 
entre o artístico e o erótico, ou mesmo obsceno.

O corpo de Lidia, dessa forma, se torna uma espécie de metáfora, 
uma imagem concreta da instrumentalização do ser humano promovida 
pela tecnologia e a lógica de consumo capitalista. Sua performance não é 
fruto de uma escolha própria, tampouco a expressão de seus anseios ou 
princípios artísticos, mas um ato imposto por Belari, que receberá todos 
os benefícios provenientes de seu investimento na transformação da 
menina. O desejo que Lidia desperta em seus espectadores também não 
é uma escolha sua e a coloca, na verdade, na posição de simples objeto 
animado. Sendo assim, o corpo de Lidia não pertence a ela própria, mas 
sim à sua senhora: quando ela quebra um osso, coisa que acontece com 
frequência devido à fragilidade de seu esqueleto, Belari reclama do dano 
feito ao seu investimento. De fato, todo o processo de bioengenharia a 
que Lidia é submetida para se tornar uma menina-flauta lhe é prejudicial: 
além de ser doloroso, torna-a extremamente vulnerável a fraturas, de tal 
modo que ela mal consegue andar.

Para Markman Ellis (2003, p.8), o gótico articula temas inexpressíveis 
em “gestos retóricos” elaborados e excessivos, e a transformação do 
corpo de Lidia numa espécie de metáfora, numa imagem concreta da 
instrumentalização do ser humano através da tecnologia e das relações 
de dominação presentes numa sociedade distópica, parece um gesto 
desse tipo. “The Fluted Girl” é, afinal, uma fantasia gótica. A ambientação 
da narrativa num castelo labiríntico e isolado, construído de pedra; o 
aprisionamento da protagonista; a presença de uma vilã que parece quase 
uma feiticeira capaz de qualquer feito através da ciência; a sensação de 
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ameaça permanente; a vigilância constante a que a heroína é submetida, 
como ocorre com tanta frequência nas narrativas de Ann Radcliffe – todos 
esses são elementos convencionais oriundos da tradição gótica. Essa 
ambientação gótica parece oferecer uma espécie de indicação de como 
o conto deve ser lido: ela sinaliza para uma alegorização dos diversos 
elementos do conto, principalmente a sua representação do corpo.

Desse modo, o uso do gótico aponta para um passado medieval, 
incongruente com a tecnologia avançada que é o pressuposto de todas as 
situações desenvolvidas na narrativa. Ele também transforma o culto às 
personalidades, às estrelas da mídia e a lógica do espetáculo da sociedade 
contemporânea numa espécie de regressão. A grande fortuna de Belari vem 
de seu trabalho como atriz em espetáculos de realidade virtual – fortuna, 
porém, que é necessária para custear os dispendiosos tratamentos médicos 
que lhe garantem uma juventude eterna, que por sua vez é imprescindível 
para manter o estrelato no mundo do entretenimento. A alienação que 
essa sociedade causa é traduzida na perda de liberdade dos habitantes do 
feudo de Belari, que vivem sob o poder total e arbitrário de sua senhora. 
Influência midiática, assim, se traduz no domínio literal de uma população 
que representa um público de espectadores e consumidores, e, ao 
mesmo tempo, a força de trabalho necessária para a produção de novos 
bens de consumo. O poder econômico oriundo do prestígio midiático se 
concretiza no controle sobre um território, e é encarnado na figura do 
castelo. Tanto para Fred Botting (1999, p.2-4), quanto para David Punter 
e Glennis Byron (2004, p.262), o castelo é uma retomada do momento 
histórico do feudalismo, de um passado cuja presença vestigial ainda se faz 
sentir no presente, sendo apropriado de formas diferentes pela literatura 
gótica. Em “The Fluted Girl”, mais do que apontar para o barbarismo do 
passado, que teria sido superado com o início da era da razão, quando 
foram publicados os primeiros romances góticos (BOTTING, 1999, p.2-4), 
a presença do mundo feudal efetua uma espécie de colapso histórico, 
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passando a funcionar como uma alegoria exagerada dos esquemas de 
dominação do capitalismo tardio, projetados para um futuro distópico 
que é, na verdade, também um retorno ao passado.

A evocação do gótico também permite desenvolver de forma mais 
contundente a lógica do aprisionamento que envolve todos os personagens. 
A própria Belari, de certa forma, é prisioneira de seu produtor, que investiu 
nela e financiou os tratamentos estéticos que tornaram possível que ela 
se tornasse uma atriz de sucesso – o investimento de Belari em Lidia e sua 
irmã Nia, por sua vez, é uma tentativa de obter dinheiro suficiente para 
garantir a sua própria independência, passando a ser produtora de novos 
talentos que ela pode controlar. Todos os personagens do conto, em maior 
ou menor grau, se veem presos a uma cadeia de influência e prestígio que 
desafia sua autonomia, e que define sua posição na sociedade. O esforço 
de Belari para transformar Lidia e Nia em novas estrelas do espetáculo, 
por exemplo, tem uma motivação premente: encontrando-se numa 
posição de declínio em sua carreira, Belari está sendo pressionada por seu 
produtor a atuar em filmes eróticos em que seus espectadores poderiam 
compartilhar de suas sensações através de implantes neurológicos que 
as transmitiriam para o público. Como o corpo de Lidia, o corpo de Belari 
é alienado, não lhe pertencendo completamente, tendo sido criado para 
atender ao desejo dos outros, tornando-se um objeto de consumo. A 
transformação de Belari numa atriz pornô de luxo seria a confirmação 
máxima de sua condição de mercadoria. Mesmo antes disso, porém, seu 
corpo também se mostra monstruoso, moldado “matematicamente” a 
partir da reação de grupos de teste, criando uma beleza quase inumana 
em sua artificialidade e frieza. A monstruosidade do corpo de Belari 
reflete não só a monstruosidade moral da personagem, mas também a da 
sociedade como um todo.

Como Marques e Sibilia argumentam, o fascínio pelo transumano 
revela um desejo da sociedade contemporânea por um aperfeiçoamento 
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ou mesmo um total controle do corpo. A modificação do corpo em “The 
Fluted Girl” também segue a lógica do desejo, mas este tende a ser o 
desejo de um outro; nessa lógica, a transformação do corpo também não 
traz uma maior eficiência, pelo menos no caso de Belari, Lidia e sua irmã, 
sendo apenas de caráter estético e espetacular – e mesmo prejudicial 
no caso das gêmeas. A exceção é a droga Revitia, objeto de desejo de 
Belari, pois é ela que a mantém permanentemente jovem e oferece a 
possibilidade da vida eterna. No entanto, a droga é também o buraco 
negro moral do conto, pois está por trás das ações cruéis de Belari, se 
constituindo numa espécie de perversão máxima do humano, um dos 
símbolos da sua desnaturalização, pois interrompe o crescimento e o 
envelhecimento, ao mesmo tempo em que ancora a busca pela superação 
das limitações do humano numa lógica do consumo.

Essa lógica, por sua vez, é constantemente associada à dominação. 
A transformação das feições originais de Lidia, além de representar uma 
destruição de sua identidade a fim de transformá-la numa mercadoria, 
aponta para a exploração do terceiro mundo: Lidia imagina que os olhos 
negros que ela e a irmã receberam teriam vindo de crianças da Índia, que 
agora poderiam estar cegas. Lidia não só lamenta a perda de sua vida 
de liberdade e saúde ao ar livre da montanha antes de seu tratamento, 
como acredita que tudo o que vê chega a ela através de olhos roubados 
(BACIGALUPI, 2004, pos.7019). A lógica do excesso ligada ao gótico 
(BOTTING, 1999, p.1) faz com que essa tendência à exploração do outro 
se traduza numa última monstruosidade ligada ao corpo, colocando-o 
literalmente como objeto a ser consumido: a carne servida num banquete 
no final do conto é a de um antigo amante de Belari que tentara matá-la, 
e que todos consideram muito saborosa.

Em “The Fluted Girl”, portanto, o corpo monstruoso, representado 
tanto por Lidia e sua irmã quanto por Belari, se insere numa cadeia de 
dominação e objetificação. Desse modo, ele é atraente e, ao mesmo 
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tempo, repulsivo, constituindo-se numa crítica à sociedade do consumo 
e do espetáculo. A mesma tensão entre atratividade e repulsa está ligada 
ao tema central de “Swarm”, de Bruce Sterling.

Nesse conto, Afriel, um espião humano geneticamente modificado, é 
enviado a um cinturão de asteroides que orbita Betelgeuse a fim de roubar 
o material genético do Swarm, ou Enxame, uma raça aparentemente 
irracional, apesar de ser capaz de viajar no espaço, e que tem a estrutura 
social de uma colônia de insetos. No futuro ficcional criado por Sterling, 
a humanidade está dividida entre duas facções pós-humanas, os Makers 
(entusiastas das máquinas e da informática, uma espécie de ciborgues) 
e os Shapers (praticantes da engenharia genética que acreditam no 
aperfeiçoamento do ser humano através do uso instrumental da biologia). 
O objetivo de Afriel, um shaper, ao entrar em contato com o Enxame, é 
criar uma raça de escravos que aumentaria a produtividade das fábricas 
da sua facção.

O que se delineia logo no início da narrativa é uma dupla marginalidade: 
o Enxame está muito distante da sociedade dos makers e shapers que dá 
forma ao universo ficcional de Sterling, da qual está excluída. Ao mesmo 
tempo, as questões levantadas no conto estão à margem do embate 
entre utopia e distopia, já que as duas facções pós-humanas oferecem 
alternativas distintas para o futuro da humanidade, ambas com traços 
utópicos e distópicos que não chegam a ser resolvidos, fornecendo um 
pano de fundo um tanto distante para a ação desenvolvida na narrativa.

Nesse contexto, o corpo de Afriel, assim como o corpo de Lidia em “The 
Fluted Girl”, encarna alegoricamente alguns dos traços definidores de sua 
sociedade. Cuidadosamente planejado e construído através da engenharia 
genética, ele representa o ápice de uma evolução artificialmente guiada, 
sendo aparentemente perfeito e antisséptico – Afriel se orgulha, por 
exemplo, de não possuir nenhuma bactéria em seu organismo, associando 
a presença de micróbios a um primitivismo desprezível. O mesmo avanço 
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que molda seu corpo, garantindo-lhe grandes vantagens físicas, confere 
a ele também uma inteligência altamente desenvolvida, o que coloca a 
inteligência como um fator firmemente ancorado na biologia do indivíduo. 
Esse corpo idealizado, que representa a civilização e a racionalidade, se 
coloca em contraste com os corpos multiformes e caóticos dos membros 
do Enxame, que se encontram confinados no espaço interminável e ao 
mesmo tempo limitado e escuro dos túneis no interior do asteroide em 
que vivem. E, enquanto o corpo de Afriel se mantém isolado em sua 
assepsia, os membros do Enxame vivem em contato físico permanente, 
numa aparente promiscuidade.

Assim, se o corpo de Afriel é a concretização física de ideais utópicos 
de racionalidade e controle sobre o orgânico, eliminando a aleatoriedade 
dos fatores relacionados ao desenvolvimento natural, os corpos do 
Enxame apresentam traços tradicionalmente associados à distopia. Nessa 
sociedade alienígena, não há liberdade de escolha, já que cada membro 
do Enxame segue ditames puramente biológicos, sendo controlado por 
feromônios; além disso, cada indivíduo tem um trabalho específico, para 
o qual seu corpo está fisicamente adaptado. Claeys aponta para um 
coletivismo exacerbado como uma das características típicas das distopias, 
um coletivismo que encontra reforço no medo de grupos externos e que 
leva à hostilidade em relação a tudo o que vem de fora (2017, p.9-11). 
O Enxame não só é uma sociedade extremamente coletivista, em que 
a noção de individualismo simplesmente não existe, como também sua 
xenofobia é instintiva, já que qualquer um que penetre em seu ninho é 
imediatamente morto pelos soldados caso seu cheiro não seja conhecido. 
O temor das grandes massas, que Claeys também identifica como um dos 
fundamentos da literatura distópica, com sua ameaça de irracionalidade 
e manipulação das populações (2017, p.18-24), também é representado 
pelos grandes aglomerados anônimos que povoam os corredores do 
asteroide do Enxame. No entanto, apesar de seu coletivismo massificado, 
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a estrutura social do Enxame é rígida, dividida em castas de acordo com a 
função social de cada membro, como em um formigueiro. Finalmente, o 
receio da padronização e mecanização trazidas pela industrialização, que 
ocupa uma posição central em diversas distopias, incluindo Admirável 
mundo novo, de Aldous Huxley, é representado pelo corpo monstruoso 
da rainha, associado à produção industrial ininterrupta: ela é uma grande 
máquina orgânica de produzir ovos.

Por outro lado, o Enxame apresenta também traços utópicos. Trata-se, 
afinal, de uma sociedade estável, altamente organizada, e aparentemente 
eterna, onde não existe a noção de propriedade. Além disso, nenhum de 
seus membros passa fome, e a própria noção de infelicidade pessoal é 
inconcebível quando cada um está perfeitamente adaptado ao seu papel 
social e a própria noção de individualidade está ausente. Mirny, a parceira 
humana de Afriel no ninho, usa uma linguagem que remete ao Jardim 
do Éden para descrever o Enxame: “Eles são inocentes, primordialmente 
inocentes. Eles não têm conhecimento do bem e do mal”1 (STERLING, 
1996, p.246 - tradução minha). Para Mirny, o Enxame oferece uma visão 
de equilíbrio, oposta à loucura expansionista humana.

Essa oscilação entre o distópico e o utópico é marcada pela descrição 
impossível dos corpos do Enxame, que se recusam a se encaixar em 
categorias fixas. É quase como se a linguagem e o entendimento fossem 
incapazes de compreendê-los completamente. De fato, a inocência 
do Enxame se deve a um colapso do entendimento, já que ela é fruto 
da ausência de racionalidade dos alienígenas, que são destituídos de 
qualquer forma de conhecimento e de julgamento moral, como os 
animais. No entanto, o conto rapidamente se estrutura em torno de um 
conflito moral entre o uso instrumental da razão – ligada à competição, 
à instrumentalização, à dominação do outro, à expansão sem limites e à 

1  No original: “They’re innocent, primordially innocent. They have no knowledge of 
good and evil”.
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busca do lucro que caracterizam a sociedade de Afriel – e a estabilidade 
e a harmonia oferecidas pela abdicação da inteligência. A tentativa de 
instrumentalizar o Enxame, transformando-o numa força de trabalho 
escravizada, está no âmago dessa questão, ao mesmo tempo em que o 
Enxame em si parece estar alienado desse dilema, pois seria incapaz de 
sentir sua própria escravização. Não tendo a habilidade de distinguir entre 
o bem e o mal, ele não seria um sujeito adequado para uma questão ética.

No entanto, é essa questão que fornece o clímax do conto, com a 
manifestação de mais um corpo monstruoso do Enxame, um corpo 
especializado na inteligência que só surge em momentos de crise, e que 
encarna em si a consciência de todo o grupo. Esse corpo monstruoso é uma 
gigantesca massa de carne, com uma boca no centro e dois olhos fixados 
no final de hastes; outra haste está presa na nuca de Mirny, convertida 
agora numa marionete, tendo sido incorporada pelo corpo maior; ainda 
outra haste está ligada ao corpo deformado de um trabalhador do Enxame, 
sem olhos, que fala através de um orifício que parece a boca enrugada de 
um ser humano. Essa monstruosidade espetacular chama atenção para 
a própria materialidade corporal do Enxame, logo onde seria de esperar 
a imaterialidade da inteligência. Esta, porém, está ancorada no corpo de 
forma ainda mais enfática do que no caso de Afriel – de fato, a própria 
memória do Enxame está codificada no seu DNA. Já o corpo humano, 
segundo a consciência do Enxame, seria frágil e limitado demais.

O que se segue é uma invectiva do Enxame contra a inteligência, 
que seria oposta à vida, já que o poder trazido pelo conhecimento 
é grande demais para ser contido – ainda que o Enxame seja capaz de 
produzir temporariamente uma inteligência avançada, isso é considerado 
doloroso pela entidade. Conhecimento e inteligência são condenáveis 
também porque levam ao domínio de um ser pelo outro: a encarnação da 
inteligência do Enxame logo garante que tem mecanismos genéticos que 
a impedem de tomar posse do resto do grupo para seu próprio uso. Afriel 
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contrapõe as colocações da criatura com uma arrogância antropocêntrica 
que já se tornou um clichê da ficção científica: “‘Nós, humanos, somos 
diferentes. [...] Mil anos aqui não vão nos transformar. Você vai morrer, e 
os nossos descendentes vão tomar conta deste ninho. Apesar de você, nós 
vamos estar no controle em algumas gerações’” 2 (STERLING, 1996, p.257 - 
tradução minha). A indiferença do Enxame diante dessa afirmação mostra 
o quanto a ameaça de Afriel é ineficaz.

O Enxame surge, então, como uma espécie de encarnação monstruosa 
do corpo fluido e adaptável, rizomático, num permanente tornar-se, 
que Deleuze e Guattari propõem como uma alternativa às dualidades 
esquemáticas impostas pela racionalidade moderna, com seu afã de 
classificação e dominação (2009, p.284-380). De fato, a entidade que 
surge no final do conto aponta literalmente para um “tornar-se animal” 
marcado pela multiplicidade e pela simbiose, em contraponto à lógica 
de filiação representada por Afriel, com seus ares de pureza e progresso. 
Trata-se também, como sugerem Deleuze e Guattari, de um tornar-se sem 
fim demarcado, que joga com uma duração diferente da nossa, através de 
sua promessa de eternidade. O Enxame oferece também a promessa da 
indistinção com o outro, do mergulho na multiplicidade e na multidão, do 
abandono do “eu” fechado em si mesmo. Como o ciborgue de Haraway 
(2007), também quebra as barreiras entre indivíduos e espécies, já que no 
final do conto se revela que o Enxame se preservava através da absorção de 
outras espécies alienígenas, manifestando também a quebra de categorias, 
característica do ciborgue, ao misturar o animal com o humano, o racional 
com o irracional – quebra marcada, mais uma vez, pela monstruosidade 
de seu corpo. Se retomo rapidamente aqui as teorias de Haraway, Deleuze 
e Guattari, não é tanto em busca de fundamentos críticos para o meu 
argumento, mas sim para demonstrar como a ficção de Sterling reverbera 
2  No original: “We humans are different. [...] A Thousand years here won’t change us. You 
will die and our descendants will take over this Nest. We’ll be running things, despite you, in 
a few generations.”
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ideias de considerável impulso utópico que se disseminavam na época em 
que o autor escreveu sua obra.

No entanto, esse impulso utópico que põe em questão o 
antropocentrismo de Afriel é contrabalançado ainda por uma corrente 
mais propriamente distópica: se, por um lado, “Swarm” aponta como 
atraente a fuga da “cultura” e da racionalidade (de novo, tomada em seu 
sentido mais literal, já que o conto apela para uma forma de vida que 
adotou a irracionalidade animal, numa espécie de marcha a ré evolutiva), 
o argumento apresentado para justificar essa fuga é a eficiência, seguindo 
assim a lógica da racionalidade capitalista e moderna. Do mesmo modo, 
o corpo grotesco que fala com o protagonista no final do conto é uma 
imagem concreta de uma rede de informações, que Sibilia aponta como 
uma criação da sociedade do capitalismo tardio que acaba agindo como um 
instrumento poderoso para moldar e controlar os indivíduos numa escala 
jamais vista (2015, p.27-29). Em “Swarm”, o foco no corpo não leva apenas 
à concretização de questões abstratas, como os traços distintivos da 
utopia e da distopia e os dilemas da inteligência e sua instrumentalização; 
ele também leva à confusão desses elementos, à impossibilidade de 
distingui-los com clareza.

Essa indefinição também está presente em “Rogue Farm”, de Charles 
Stross, e mais uma vez ela está centrada num corpo monstruoso, o da “rogue 
farm”, que dá título ao conto. O termo “rogue” é de difícil tradução, podendo 
designar um indivíduo trapaceiro, desonesto, ou simplesmente alguém que 
gosta de pregar peças por diversão; também pode indicar alguém que age de 
forma independente e que não se enquadra numa instituição ou nas normas 
vigentes. O fato de o adjetivo, neste caso, se aplicar a uma “fazenda” que 
anda sozinha pelos campos apenas aumenta a perplexidade do leitor. Essa 
perplexidade é alimentada pela primeira descrição da entidade na narrativa, 
que a apresenta como uma criatura absorta em seu próprio mundo e nos 
pensamentos das pessoas que a formam:
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A fazenda estava agachada, zumbindo e estalando 
para si mesma, na estrada diante de Armitage End. Joe 
olhou para ela com desconfiança por trás do portão de 
madeira, segurando a espingarda embaixo do braço. Era 
de tamanho médio, provavelmente com meia dúzia de 
componentes humanos agrupados a ela – um coletivo 
impressionante. Já estava num profundo estado de 
fuga, típico das fazendas, sem se relacionar com muita 
clareza com as pessoas fora de sua própria comunhão 
mental. Por baixo de sua pele negra, de consistência 
parecida com a do couro, ele podia ver traços de 
estrutura interna, macroconjuntos citocelulares se 
contraindo e fluindo em movimentos perturbadores. 
Apesar de ainda ser um jovem adolescente, já tinha o 
tamanho de um antigo tanque de combate, e bloqueava 
a estrada com a mesma eficiência de um apatossauro. 
Tinha cheiro de fermento e gasolina.3 (STROSS, 2010, 
p.729, - tradução minha)

O estranhamento da descrição se deve em grande parte ao mesmo 
tipo de mistura de categorias presente nos outros corpos monstruosos 
discutidos acima. O orgânico se confunde com o inorgânico no cheiro de 
fermento e gasolina. O indivíduo se funde no coletivo, dentro do qual o 
humano é reduzido a um simples componente. Finalmente, enfatizam-
se os aspectos biológicos da criatura, mas estes estão ligados a uma 
linguagem que lembra as linhas de produção industrial (“cytocellular 
macroassemblies” evocam um maquinário montado a partir de várias 
peças). Aqui, porém, essa mistura de categorias parece apontar para a 

3  No original: “The farm squatted, buzzing and clicking to itself, in the road outside 
Armitage End. Joe eyed it warily from behind the wooden gate, shotgun under his arm. It 
was a medium-size one, probably with half a dozen human components subsumed into 
it – a formidable collective. Already it was deep into farm-fugue, no longer relating very 
clearly to people outside its own communion of mind. Beneath its leathery black skin he 
could see hints of internal structure, cytocellular macroassemblies flexing and glooping in 
disturbing motions. Even though it was only a young adolescent, it was already the size of an 
antique heavy tank, and it blocked the road just as efficiently as an Apatosaurus would have. 
It smelled of yeast and gasoline”.
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falta de sentido, um eco do mundo aparentemente absurdo, em processo 
de esfacelamento, em que o conto é ambientado: uma Inglaterra rural 
decadente, em que a tecnologia permanece poderosa, mas espalhada 
como vestígios numa paisagem desolada – há menções a pés de café 
geneticamente modificados crescendo como erva daninha nas encostas 
da Cúmbria e a câmeras miniaturizadas que pairam pelo ar como poeira e 
cuja serventia já não é muito clara (STROSS, 2010, p.731, 735-736).

Esse tom de absurdo se manifesta no bordão que a fazenda repete 
com frequência: “‘Cérebros, cérebros frescos para o menino Jesus’”4 
(STROSS, 2010, p.729, - tradução minha), como se ela fosse um vendedor 
ambulante tentando interessar o público pelos seus produtos – não 
fica claro, porém, de que serventia seriam os cérebros produzidos pela 
fazenda, nem sua relação com o menino Jesus. À rogue farm se associa 
ainda o patético – “‘Por que você não me ama?’, ela perguntou em 
tom queixoso”5 (STROSS, 2010, p.730 - tradução minha) – e as suas 
intenções não são completamente claras: ela pretende absorver mais 
seres humanos e migrar para a órbita de Júpiter, onde viveria numa 
contemplação aparentemente vazia. No entanto, é esse desejo de deixar 
a Terra numa espécie de jornada transcendental que dá aos anseios da 
fazenda um caráter de impulso utópico; como ela explica a Joe, dono de 
uma fazenda convencional que a criatura tenta convencer a se juntar a 
ela, a sua intenção era apenas libertá-lo para que ele pudesse explorar o 
universo (STROSS, 2010, p.730). Juntar-se à fazenda itinerante apresenta-
se como uma saída: uma fuga do sistema, da vida banal sem perspectiva, 
além de representar a autossuficiência e a busca de crescimento. É uma 
possibilidade que atrai Maddie, esposa de Joe, que sofre de frequentes 
crises de depressão: “‘Pense nas vantagens: não envelhecer, poder ir a 
qualquer lugar e sobreviver a qualquer coisa, nunca ficar sozinho, não ficar 

4  No original: “‘Brains, fresh brains for Baby Jesus’”.
5  No original: “‘Why don’t you love me?’ it asked plaintively”.
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preso’”6 (STROSS, 2010, p.738 - tradução minha). Maddie sofre justamente 
da sensação de estar presa, condição que se mostra inescapável, apesar 
de suas diversas tentativas de suicídio, das quais é trazida de volta através 
da clonagem de um novo corpo no qual é inserida sua consciência, que é 
guardada por Joe num backup eletrônico.

É em torno dessa questão da depressão de Maddie que se monta o 
conflito central do conto. À medida que Maddie apresenta sintomas cada 
vez mais claros de que uma nova crise se aproxima, a preocupação de 
Joe aumenta. Ele percebe que em breve terá de passar novamente pelo 
trabalhoso processo de criar um novo corpo para a mulher e carregá-
lo com suas memórias. Se o corpo da fazenda itinerante acenava com a 
possibilidade do movimento sem limites e da liberdade, e já representava 
uma quebra de paradigmas com seu absurdo, o corpo de Maddie se 
apresenta como um elemento absolutamente controlável, preso a uma 
lógica de repetição rotineira sobre a qual ela não tem nenhuma ingerência. 
E, se o corpo da fazenda apontava para a transcendência, ainda que sob a 
chave do ridículo e da paródia, o corpo de Maddie permanece condenado 
à imanência, à prisão a um lugar delimitado, ao monótono trabalho numa 
fazenda fixada ao chão, e a uma relação isolada com Joe, muito diferente 
da comunhão que poderia encontrar ao se unir à criatura. Desse modo, 
Maddie é instrumentalizada por Joe, que pode reproduzi-la à vontade, 
recusando-lhe a possibilidade de escolha, inclusive a escolha de morrer. 
Mesmo a escolha de se unir à fazenda itinerante lhe é negada no final do 
conto, quando Joe mata a criatura antes que ela possa fugir com Maddie, 
que já havia sido absorvida por ela. A subordinação de Maddie está ligada 
a uma tecnologia de reprodução que banaliza o humano, privado de sua 
autonomia ao se tornar um objeto passível de ser copiado repetidas 
vezes num processo que não pode ser interrompido nem pela morte – 

6  No original: “‘Think of the advantages: not growing older, being able to go places and 
survive anything, never being on your own, not bein’ trapped’”.
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ou melhor, num processo que se torna possível justamente por causa da 
morte, à qual se encontra intimamente associado.

Como em “The Fluted Girl” e “Swarm”, em “Rogue Farm” o confronto 
entre impulsos utópicos relacionados à liberdade e dignidade do indivíduo 
e as forças distópicas que procuram suprimi-los se traduz num conflito 
moral ligado à instrumentalização do ser humano. Em sua fundamentação 
à metafísica da moral, Kant estabelece como o imperativo prático que 
deve guiar todas as ações morais a necessidade de tratar a si próprio e 
aos outros como seres dotados de um fim em si mesmo, e nunca como 
um meio para atingir um fim (KANT, 1997, p.38). Para Kant, apenas os 
objetos podem ser tratados como um meio, pois só a eles pode-se atribuir 
um preço, baseado na sua utilidade ou na satisfação que podem gerar. Os 
seres racionais, por outro lado, têm uma dignidade própria, decorrente 
justamente do fato de possuírem uma vontade autônoma, e que deve 
ser preservada (1997, p.42). O respeito à autonomia do ser humano 
e o veto à sua instrumentalização, portanto, é um princípio moral que 
remonta ao humanismo iluminista. Paula Sibilia inicia sua discussão 
sobre a contemporaneidade retomando a noção renascentista de que o 
homem é plástico e capaz de moldar a si mesmo – ou seja, de que ele é 
essencialmente autônomo; entretanto, hoje estaríamos confrontados com 
a possibilidade de que essa noção estaria encontrando os seus limites, 
não só devido à perda da crença num progresso humano infindável, mas 
também porque, justamente por ser maleável, o ser humano pode ser 
manipulado e submetido a forças que escapam de seu controle, como 
aquelas ditadas pela lógica de produção e consumo do capitalismo, ou 
o domínio de outros seres humanos que ocupam uma posição de poder 
(2015, p.13-18). Os três contos discutidos aqui são uma indicação de que 
esta é uma questão central para a literatura distópica, que, para além de 
fornecer uma crítica à sociedade moderna, gira em torno de um problema 
moral que diz respeito à própria natureza do ser humano. O foco na 
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corporalidade, nessas três obras, tem o efeito de trazer esse problema 
moral para aquilo que é mais íntimo e irredutível no ser humano: o seu 
próprio corpo.

Essa centralidade do corpo, associada a um problema moral de 
caráter universal, também leva à discussão de questões mais amplas, 
desligadas de um contexto específico, ainda que este continue presente: 
o corpo de Lidia, frequentemente associado à fragilidade e à doença, por 
exemplo, serve como um memento mori, o que traz à baila a própria ideia 
de mortalidade. O mesmo pode ser dito do corpo de Maddie, com suas 
recorrentes reencarnações, que tornam a personagem constantemente 
assombrada pela sua própria morte, ou mesmo do corpo da fazenda 
itinerante, com sua promessa de um tipo diferente de imortalidade. O 
corpo perfeito de Afriel, sempre em contraste com o corpo multiforme e 
animalizado do Enxame, coloca em questão o projeto de aperfeiçoamento 
do humano, a primazia da razão, e a duração da civilização frente a uma 
temporalidade em escala cósmica.

Essa abertura da distopia para uma problematização de ordem moral 
expande o alcance da literatura distópica para além da discussão de 
estruturas sociais específicas. Ela também contribui, de certa forma, para 
complicar ainda mais o entrecruzamento entre o utópico e o distópico, 
que, como observa Claeys, nunca foi completamente clara, uma vez que 
elementos distópicos, como o controle absoluto sobre a sociedade e o 
indivíduo, também podem ser encontrados em textos utópicos (2017, 
p.6-7), enquanto muitas distopias não abrem mão do impulso utópico, 
apontando para alternativas às sociedades que apresentam. Nos textos 
abordados aqui, distinguir impulsos utópicos de sua contraparte distópica 
torna-se ainda mais difícil, em parte pela evocação de uma dimensão 
moral associada ao corpo. Em “Rogue Farm”, por exemplo, o momento 
em que Joe confronta a fazenda itinerante e a mata representa o clímax 
do conto e também o ponto em que o princípio moral da proibição da 
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instrumentalização do ser dotado de racionalidade se torna premente. 
No entanto, justamente nesse momento, quando seria de esperar que 
a narrativa evocasse o máximo de compaixão pela criatura e marcasse 
sua humanidade, o nonsense associado à fazenda, sua aparência absurda, 
dificulta a empatia do leitor. O corpo da fazenda se apresenta opaco, 
uma incongruência na própria ordem do real. Sua associação a princípios 
utópicos ou distópicos claramente definidos, sua posição como modelo 
daquilo que é desejado ou deve ser evitado, se desestabiliza. Se, por um 
lado, o corpo monstruoso se configura como alegoria e aponta para um 
excesso de sentido, ele se coloca também no limite da perda do significado.
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O OUTRO MONSTRUOSO EM NÃO ME 
ABANDONE JAMAIS, DE 

KAZUO ISHIGURO
Shirley de Souza Gomes Carreira

Em ‘A cultura dos monstros: sete teses’, Jefrey Cohen (2000) 
demonstra que há uma relação estreita entre a alteridade e a 
monstruosidade. Assim como a identidade e a diferença são criaturas 
da linguagem (SILVA, 2007, p.76), construídas no contexto das relações 
culturais e sociais, a monstruosidade resulta de uma construção, em que 
se materializam, metaforicamente, os medos, ansiedades e fantasias de 
uma determinada época e lugar. 

A literatura anglófona contemporânea é pródiga em narrativas 
ficcionais que tematizam a questão da relação do eu com o outro sob 
os mais diversos prismas. O outro assume características variáveis, mas 
permanece sempre em posição antagônica. Não raramente, o outro é 
representado como uma criatura abjeta, monstruosa, que se configura 
como uma imagem negativa do self. Nesse contexto, é possível resgatar a 
figura do doppelgänger, ou seja, do duplo, uma das imagens primordiais 
do inconsciente coletivo. 

Este trabalho visa ao exame do romance Não me abandone jamais, 
de Kazuo Ishiguro, em uma perspectiva que associa a alteridade à imagem 
do duplo, uma vez que o romance aborda um dos modos de produção 
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da duplicidade, ou seja, a clonagem. Comumente alinhado à vertente 
de ficção científica, o romance traz à baila questões sobre os conflitos 
gerados pelos mecanismos de exclusão social e ética1. Para levar a cabo a 
nossa proposta, partiremos de uma breve retrospectiva sobre a presença 
do duplo na literatura.

Segundo França (2009, p.7), o duplo é qualquer modo de 
desdobramento do ser. Caracteriza-se como uma extensão do sujeito, no 
entanto sua condição é de simulacro. “Tem sua origem em um indivíduo, 
do qual é uma espécie de mímesis, mas não possui o mesmo estatuto” 
(FRANÇA, 2009, p.8). 

Na literatura, o tema do duplo existe desde a Antiguidade e é no 
século XIX, em pleno romantismo, que o mito do duplo atinge seu apogeu. 
Ele tem sido representado de formas diversas, tais como as personas2, as 
imagens especulares, os sósias, os gêmeos, os doppelgängers3, as projeções 
fantasmagóricas ou monstruosas etc. É particularmente recorrente 
no âmbito da literatura fantástica, como em O médico e o monstro, de 
Stevenson, O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Frankenstein, de 
Mary Shelley, O Outro, de Borges, William Wilson, de Edgar Allan Poe, e O 
homem duplicado, de Saramago, entre outros. 

Conforme aponta Carl Francis Keppler, em The literature of the second 
self (1972), o duplo, como fenômeno de desdobramento do eu, pode ter 
caráter benéfico, ao revelar ao indivíduo os traços desconhecidos de sua 
personalidade; ou maléfico, assumindo o caráter de um mau presságio, de 
uma influência negativa ou de prenúncio de morte, despertando o horror.

1  A Ética pode ser um conjunto de regras, princípios ou maneiras de pensar que guiam, ou 
chamam a si a autoridade de guiar, as ações de um grupo em particular (moralidade), ou é o 
estudo sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir (filosofia moral). SINGER 
P. Ethics. Oxford: OUP, 1994, p.4-6.
2  Máscaras que o homem utiliza para representar os papéis sociais.

3  Duplo de personalidade oposta que seguiria o seu original, imitando seus gestos e, às 
vezes, exercendo má influência.
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Em La problematique du doble (1995), Yves Pélicier classifica o duplo 
em seis categorias: o duplo natural (que seria o gêmeo); o duplo como 
fenômeno físico (que pode ser o eco, a sombra, o espelho); o duplo 
fabricado (que pode assumir a forma de um retrato, fotografia, silhueta, 
manequim, máscara); o duplo como criatura (aquele que é fabricado a 
partir de um outro ser, podendo ser uma aberração ou um monstro); 
o duplo como transgressão (quando há a migração da alma, uma 
transferência ou substituição psicológica) e o duplo como transformação 
(quando ocorre uma metamorfose). 

Partindo dessa categorização de Pélicier, consideraremos o clone 
um “duplo como criatura”, porém com uma peculiaridade: ao invés de 
se caracterizar objetivamente como um ser monstruoso, ele apresenta 
características do material original, o que lhe confere traços de humanidade. 
É essa falsa humanidade que se configura monstruosa aos olhos humanos. 

Este trabalho propõe analisar a representação do Outro monstruoso 
em Não me abandone jamais (2005), de Kazuo Ishiguro, romance em 
que os protagonistas têm uma natureza pós-humana e vivem em uma 
sociedade distópica, de modo a demonstrar como essa obra não só expõe 
a ansiedade do homem contemporâneo quanto ao desenvolvimento 
científico, como desvela as relações de poder que regem o tecido social. 
Ao criar um universo ficcional em que clones são produzidos para ceder 
órgãos aos seres humanos, Ishiguro traz à baila uma questão ética, que, 
no âmbito do romance, aparentemente se resolve por meio da reificação 
dos clones e da indiferença em relação aos seus traços de humanização, 
que, considerados como elementos de desestabilização social, acabam 
por ser obliterados. Os clones podem, assim, ser interpretados como 
versões contemporâneas do “outro monstruoso” criado por Mary Shelley 
em Frankenstein: o Prometeu moderno. Embora o romance de Ishiguro 
seja centrado nas operações da memória, a exemplo da obra de Shelley, 
ele reflete o receio do uso desregrado da ciência.
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O OUTRO MONSTRUOSO EM UM CENÁRIO DISTÓPICO

Em “Teoria Crítica e Literatura: a distopia como ferramenta de 
análise radical da modernidade”, Hilário (2013, p.202) afirma que “as 
distopias oferecem elementos para que se possa pensar criticamente a 
contemporaneidade, sobretudo com relação à segunda metade do século 
XX e início do século XXI”. Ao criar um futuro onde há a exacerbação 
nociva de um traço social, a narrativa distópica se configura como uma 
crítica à sociedade.

Conforme Carreira (2018, p.197) argumenta, 

Contemporaneamente, pode-se pensar em distopias 
a partir de duas grandes vertentes, passíveis de 
subdivisões: a clássica, à qual pertencem obras que 
não apenas dialogam com o mundo do pós-guerra, mas 
abordam também o controle opressivo da sociedade por 
meio de um regime totalitário, como Admirável mundo 
novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell; e 
uma vertente mais recente, pós Guerra-Fria, em que 
o corpo e as políticas de identidade tornam-se o foco 
principal, caso de o Conto da Aia, de Margaret Atwood. 

Não me abandone jamais, sexto romance de Kazuo Ishiguro, Prêmio 
Nobel de Literatura de 2017, apresenta um cenário distópico4, entretanto, 
diverge das duas vertentes da distopia citadas, pois, ao invés de projetar-
se no futuro, como é usual, se reporta ao passado. Ainda assim, pode 
ser considerado como uma distopia, haja vista que contém o principal 
traço desta, ou seja, a problematização de tendências contemporâneas 
que ameaçam a liberdade (JACOBY, 2007, p.40), produzindo um efeito de 
barbárie.

A trama do romance está situada na Inglaterra do final do século XX, 
onde clones humanos são criados para servirem de doadores de órgãos. 

4  Em 1868, o filósofo John Stuart Mill, num discurso no Parlamento, popularizou o termo 
“distopia” para indicar o oposto da utopia.
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Educados em colégios internos, ao atingirem a idade apropriada, os clones 
podem passar imediatamente à condição de “doadores” ou assumir o 
papel de “cuidadores”, ou seja, atuando junto àqueles que já se encontram 
na fase de doação de órgãos para os humanos de fato, os “originais”. Esse 
percurso continua até que o cuidador passe a ser ele mesmo um doador 
e se “complete”, ou seja, até que finalmente morra, devido à excessiva 
retirada dos seus órgãos.

No romance, a narradora, Kathy H., rememora o tempo em que 
conviveu com Tommy e Ruth no internato de Hailsham. Ela acaba de 
receber uma notificação de que seu tempo de cuidadora chegara ao 
fim e que passaria a doadora em um mês. Durante a infância, eles 
foram educados segundo um rígido código de disciplina, que ia desde a 
observância de não ultrapassar os limites da propriedade da escola, até as 
regras de convivência. Todo esse aparato visava a produzir subserviência e 
padronizar o comportamento. As aulas eram intercaladas com momentos 
de recreação e a prática da arte. Todos os alunos eram estimulados a 
desenhar, pintar, esculpir, produzir alguma forma de arte que, se fosse 
selecionada, passaria a fazer parte de uma galeria, da qual todos ouviam 
falar, mas ninguém tinha acesso. Eram também submetidos a exames 
médicos semanais que garantiam que permanecessem com boa saúde.

No decorrer do relato, percebe-se que, a princípio, o conhecimento 
que os jovens tinham de sua própria natureza era limitado, mas isso 
se modifica com a chegada de uma nova guardiã, termo utilizado para 
designar os professores. Miss Lucy se sente incomodada com o fato de 
que os alunos de Hailsham sabem muito pouco sobre o seu destino. A fim 
de alertá-los para a necessidade de aproveitar intensamente o tempo de 
que dispõem, ela lhes revela a verdade:

Se vocês querem ter uma vida decente, então é preciso 
que saibam, e que saibam direitinho. Nenhum de vocês 
irá para os Estados Unidos, nenhum de vocês será ator 
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de cinema. [...] Suas vidas já foram mapeadas. Vocês 
se tornarão adultos e, antes de ficarem velhos, antes 
mesmo de entrarem na meia-idade, começarão a doar 
órgãos vitais. Foi para isso que todos vocês foram 
criados. Vocês não são como os atores que vêem nos 
vídeos, não são nem mesmo como eu. Vocês foram 
trazidos a este mundo com um fim, e o futuro de vocês, 
de todos vocês, já está decidido. (ISHIGURO, 2005, p.71)

Obviamente, isso é visto como uma transgressão inaceitável e, na 
sequência, ela é demitida. Entretanto, a sua fala promove uma espécie 
de despertar nos jovens, que começam a refletir sobre sua natureza e 
condição. Havia entre os alunos a crença de que as características de sua 
personalidade tinham sido herdadas geneticamente dos seus “prováveis”, 
ou seja, dos seus originais. Cientes da brevidade da sua existência, os 
clones buscam conhecer a si mesmos e projetar o que lhes resta de futuro 
a partir das escolhas que seus “prováveis” fariam.

Não estou dizendo que alguém achava, de fato, se, por 
exemplo, seu modelo fosse um ferroviário, que acabaria 
fazendo a mesma coisa. Sabíamos que não era assim 
tão simples. Mas de qualquer modo, todos nós, ainda 
que em graus diferentes, acreditávamos que, quando 
víssemos a pessoa de quem havíamos sido copiados, 
teríamos uma leve noção de quem éramos lá no fundo 
e, também, quem sabe, que enxergaríamos parte do 
que vida nos reservava. (ISHIGURO, 2005, p.171.)

Entretanto, um aspecto relevante é o fato de que o material genético 
usado para a criação dos clones advinha de indivíduos marginalizados 
socialmente, como é possível observar na fala de Ruth: “Todos nós 
sabemos. Nós somos modelados da escória. Viciados, prostitutas, 
alcoólatras, vagabundos. Presidiários, quem sabe, desde que não sejam 
tarados. É daí que a gente vem” (ISHIGURO, 2005, p.203). Isso se explica 
pelo fato de que as camadas sociais menos favorecidas eram as que se 
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dispunham a vender material genético para as experiências. Essa certeza 
sobre sua origem leva alguns dos clones a tentar descobrir quem foi o 
seu original.

Quando, na adolescência, Kathy começou a sentir os hormônios em 
ebulição, julgou que não era normal e que provavelmente sua original 
tinha sido uma prostituta, razão pela qual fora flagrada folheando 
uma revista pornográfica, certa de que, assim, conseguiria encontrá-
la. Entretanto, nem todos os clones tinham esse tipo de preocupação. 
Alguns consideravam que os modelos eram apenas uma necessidade 
técnica. Entretanto, sempre que um “possível” era identificado, sentiam 
grande curiosidade:

A ideia básica por trás da teoria dos possíveis era muito 
simples e não provocava grandes divergências. Segundo 
ela, como todos nós havíamos sido copiados, em algum 
momento, de uma pessoa normal, então tinha de existir, 
para cada um de nós, em algum lugar, um modelo 
original tocando a sua vida. O que significava, ao menos 
em tese, que seria possível encontrar essa pessoa de 
quem fôramos modelados. (ISHIGURO, 2005, p.115)

Hailsham era considerado um estabelecimento especial devido ao 
tratamento e formação dados aos alunos. Essa condição nunca permitira 
que os clones se vissem de uma forma realmente marginalizada, o que, 
no entanto, passa a evidenciar-se à medida que começam a interagir 
com o mundo exterior. Por viverem enclausurados em comunidades e 
considerando o fato de que, em algum momento, a transferência de um 
local para outro seria necessária, os clones tinham aulas de como viver no 
mundo exterior, que consistiam na dramatização das funções das várias 
pessoas que encontrariam fora de Hailsham. Em sua narrativa, Kathy 
enfatiza a complexidade dessa experiência:

Talvez desde os cinco ou seis anos houvesse um murmúrio 
no fundo de sua cabeça dizendo: “Um dia, talvez não 
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muito distante, você vai saber qual é a sensação”. E assim 
é que você já está na expectativa, mesmo que não saiba 
bem disso. Está à espera do momento de dar-se conta 
de que de fato é diferente deles; de que existem pessoas 
lá fora, como Madame, que não odeiam você, nem lhe 
desejam nenhum mal, mas que ainda assim estremecem 
só de pensar em você — de lembrar como você veio a 
este mundo e por quê —, e que sentem pavor diante da 
simples possibilidade de que sua mão roce a mão deles. É 
um momento gélido, esse, o da primeira vez em que você 
se vê através dos olhos de uma pessoa assim. É como 
passar diante de um espelho pelo qual passamos todos 
os dias de nossas vidas e de repente perceber que ele 
reflete outra coisa, uma coisa estranha e perturbadora. 
(ISHIGURO, 2005, p.37)

Essa sensação de estranheza, de exclusão de si, faz com que os clones 
tenham de dissimular sua natureza em contato com humanos.

Muito embora o romance não explicite o processo de produção dos 
clones, centrando-se, ao invés disso, na percepção que eles têm de si e no 
modo como são vistos pelos humanos, a condição de criatura perpassa 
toda a história narrada. O medo e repugnância que os humanos têm dos 
clones são relacionados à ideia do alter ego, do doppelgänger, ou seja, 
à percepção da existência de um outro eu, ameaçador, por lembrar ao 
homem quem de fato ele é quando abandona as máscaras sociais. O Outro 
é, assim, plasmado na forma do duplo, aquele que não deve ser lembrado 
senão como objeto, ou melhor, que sequer deve ser lembrado, sob pena 
de trazer à tona questões éticas e morais:

E durante muito tempo as pessoas preferiam 
acreditar que esses órgãos surgiam do nada ou, 
no máximo, que cresciam numa espécie de vácuo. 
Sim, havia debates. Mas até o cidadão comum se 
preocupar com os alunos, até chegar a considerar a 
forma como vocês eram criados, e se vocês deveriam 
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realmente ser trazidos à luz, bem, até lá já era tarde 
demais. Não havia como reverter o processo. Como é 
que você pode pedir a um mundo que passou a olhar 
o câncer como moléstia curável, como você pode 
pedir a um mundo desses que recolha essa cura, que 
volte aos dias de trevas? Não havia mais volta. Por 
mais desconfortáveis que as pessoas se sentissem 
a respeito da existência de vocês, a preocupação 
suprema delas era que filhos, cônjuges, pais e amigos 
não morressem de câncer, de esclerose amiotrófica, 
de doenças do coração. Por esse motivo, durante 
algum tempo vocês foram mantidos nas sombras 
e as pessoas faziam o possível para não pensar no 
assunto. Quando pensavam, tentavam se convencer 
de que vocês não eram de fato como nós. Que vocês 
eram menos que humanos, de modo que não tinha 
importância. (ISHIGURO, 2005, p.210)

Para os humanos, o que antes representava uma garantia de 
imortalidade passa, assim, a ser uma presença incômoda, ameaçadora 
que traz à tona conflitos éticos não desejados. 

Se, conforme afirma Cohen, em sua condição de “diferença” 
encarnada, o monstro constitui um alerta contra os riscos de ultrapassar 
fronteiras, no romance de Ishiguro, a existência do outro inumano 
aponta para os limites da utilização da ciência para o prolongamento 
da vida. 

Em um mundo que tende a utilizar a ciência para ultrapassar as 
limitações humanas, a figura do clone no romance é reveladora, pois 
evidencia que o verdadeiro monstro habita o interior da humanidade.
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IDENTIDADES DISTÓPICAS EM BLADE 
RUNNER E BLADE RUNNER 2049

Anderson Soares Gomes 

Nas narrativas de ficção científica contemporâneas (sejam elas na 
literatura, no cinema, ou na televisão), é notável a presença de elementos 
temáticos, discursivos e simbólicos característicos do que se convencionou 
chamar de distopia. Desde a concepção do termo no século XIX, passando 
pela consolidação de seus conceitos basilares por meio de romances 
clássicos publicados em meados do século XX, a distopia como narrativa 
tornou-se uma forma privilegiada de representar as mudanças, os anseios 
e os riscos presentes em diferentes dinâmicas sociais.

Maneiras de compreender a distopia, contudo, são indissociáveis do 
conceito de utopia, conceito originalmente relacionado a uma ideia de 
lugar, mas que também se relaciona a um tipo particular de narrativa. 
Originado na obra Utopia (1516), de Thomas More, a palavra utopia se 
origina dos termos gregos ouk (que significa “não” e foi reduzida a u) e 
topos. Etimologicamente, portanto, a utopia seria um lugar e um não-
lugar. Ao final da mesma obra, porém, é descrito um poema que diz que 
na verdade o local deveria se chamar Eutopia (“o bom lugar”) em vez de 
Utopia. Dessa forma, é estabelecida a dualidade para o sentido de utopia: 
o não-lugar e o bom lugar. Em narrativas do tipo utópico, há uma ênfase 
na descrição de sociedades ditas perfeitas em decorrência de um rígido 
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conjunto de leis que força os indivíduos a reprimirem sua natureza instável 
para se comportar de maneira socialmente mais conveniente.

Em 1868, o filósofo britânico John Stuart Mill cunha o termo “distopia” 
para descrever imaginativamente um mundo ruim (o termo dys vem do 
grego dus, que significa “ruim ou anormal”). Uma literatura dita distópica 
pode ser descrita da seguinte forma:

A literatura distópica é aquela que se situa em 
oposição à utopia e que alerta contra as potenciais 
consequências negativas do utopianismo; ao mesmo 
tempo, critica condições sociais ou sistemas políticos 
existentes, seja por meio das premissas utópicas em 
que essas condições ou sistemas estejam fundados, 
seja pela extensão imaginativa dessas condições ou 
sistemas em diferentes contextos que revelam mais 
claramente suas falhas e contradições.1 (BOOKER, 
1994a, p.3 - tradução minha)

Dessa forma, a literatura distópica pode ser lida como sendo 
essencialmente crítica e fundada sob um viés de oposição a ditames 
políticos e sociais.

Essa perspectiva questionadora da literatura distópica é evidente 
na própria forma em que está estruturada. Normalmente, histórias 
distópicas são construídas por meio do embate de duas forças 
antagônicas: de um lado, uma narrativa de ordem hegemônica; de 
outro lado, uma contra-narrativa da ordem da resistência. Assim sendo, 
é comum em obras de literatura distópica a presença de forças de 
controle social, geralmente representadas por instituições (de natureza 
política, religiosa ou econômica), sendo ameaçadas por um indivíduo ou 

1  No original: “Dystopian literature is that which is located in opposition to utopia and that 
warns against the potential negative consequences of utopianism; at the same time, it criticizes 
existent social conditions or political systems, whether through the utopic premises those 
conditions or systems are founded, or through the imaginative extension of those conditions 
or systems in different contexts which reveal more clearly their flaws and contradictions.”
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um grupo de indivíduos que pretende pôr o sistema em xeque por meio 
de ações em defesa da liberdade individual. Como descreve o crítico 
Tom Moylan:

O protagonista (e o leitor) está sempre de antemão 
dentro do mundo em questão, inconscientemente 
imerso na sociedade. Mas a contra-narrativa se 
desenvolve à medida que o “cidadão distópico” move-
se do aparente contentamento para uma experiência de 
alienação que é seguida de uma crescente consciência 
e posterior ação que leva a um evento decisivo que 
pode ou não mudar ou desafiar a sociedade.2 (MOYLAN, 
2000, p.148 - tradução minha) 

Esse tipo de construção narrativa, típica de distopias, tem seus 
melhores exemplos em obras clássicas de meados do século XX, como 
Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 (1948), de 
George Orwell. Nesses romances, os protagonistas seguem o ciclo de 
“contentamento-alienação-consciência-ação” descrito por Moylan, 
representando a contra-narrativa de resistência, em resposta a uma 
narrativa limitadora de controle, representada por um estado totalitário.

Especialmente na segunda metade do século XX, temáticas da 
literatura distópica e da literatura de ficção científica passaram a se 
aproximar. Isso se dá em primeiro lugar porque tanto as ficções utópicas 
quanto distópicas normalmente se fundam no princípio da eucronia, i.e., 
a tentativa de imaginar como um mesmo lugar será em um tempo futuro. 
Assim, a ficção científica, gênero comumente associado a narrativas 
futuristas, passa a ter seu arcabouço temático mais frequentemente 
relacionado a questões originárias de distopias.

2  No original: “The protagonist (and the reader) is always already in the world in question, 
unreflectively immersed in the society. But the counter-narrative develops as the ‘dystopian 
citizen’ moves from apparent contentment into an experience of alienation that is followed 
by growing awareness and then action that leads to a climactic event that does or does not 
challenge or change the society.”
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Além disso, se é após a consolidação dos estados totalitários na 
Europa e dos horrores da Segunda Guerra Mundial que a ficção distópica 
toma o lugar de proeminência com relação a utopias, é no mesmo período 
que a ficção científica passa a ter um ponto de vista mais pessimista sobre 
os avanços da humanidade. O crítico M. Keith Booker afirma:

Até mesmo gêneros como a ficção científica, inicialmente 
formados (especialmente nos Estados Unidos) 
amplamente por visões otimistas da possibilidades 
inerentes do progresso tecnológico, tiveram uma virada 
distópica [...] com trabalhos (como a ficção cyberpunk 
de William Gibson e outros) que ilustram uma atitude 
com relação à tecnologia do futuro que é, no mínimo, 
ambivalente.3 (1994b, p.19 - tradução minha)

Dos nomes da chamada New Wave da ficção científica – título dado 
ao grupo de autores que propunham uma nova e mais crítica perspectiva 
para o gênero – um dos mais célebres é o de Philip K. Dick. Com uma 
obra que se estende da década de 1950 até o início da década de 1980, a 
produção ficcional de Dick (um vasto número de romances e contos) serve 
como representação das questões da contracultura em voga durante 
o momento da escrita, mas também como uma análise visionária de 
aspectos culturais centrais da arte e da literatura ao final do século XX e 
início do XXI: o real como discurso, a aproximação entre a historiografia e 
narrativas ficcionais, a originalidade da arte e, em especial, os elementos 
fundadores da identidade individual.

Dentre os romances que melhor sintetizam os temas centrais da 
literatura de Dick, um dos mais célebres é Androides sonham com ovelhas 
elétricas?, de 1968. O enredo se passa no (então futuro) ano de 1992, e o 
cenário é claramente distópico:

3  No original: “Even genres like science fiction, initially formed (especially in America) 
largely by optimistic visions of the possibilities inherent in technological progress, have taken 
a dystopian turn […] with works (like the cyberpunk fiction of William Gibson and others) that 
show an attitude toward future technology that is ambivalent at best.” 
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A Terra do futuro descrita no livro de Dick está longe de 
ser uma utopia tecnológica. É na verdade muito mais 
distópica, tendo sido devastada por uma guerra nuclear 
e a consequente contaminação do meio ambiente, 
virtualmente destruindo toda a vida animal e fazendo 
viagens a colônias espaciais mais uma questão de 
sobrevivência que de aventura. Os poucos humanos 
restantes na Terra vivem em um mundo cujo céu é 
perpetuamente escurecido por uma poeira radioativa, 
e no qual a civilização, tendo perdido sua habilidade 
de renovar-se, está entropicamente se desintegrando.4 
(BOOKER, 1994a, p.120 - tradução minha)

É nesse mundo em desarranjo que um detetive chamado Rick 
Deckard recebe a função de exterminar seis androides que, fugidos das 
colônias espaciais, se misturam aos humanos e pretendem levar uma vida 
clandestina na Terra. O romance também aborda questões sobre religião, 
mídia, empatia e os limites da humanidade.

Em 1982, é lançada nos cinemas a adaptação cinematográfica do 
romance de Dick, intitulada Blade Runner: o caçador de androides. Dirigido 
pelo britânico Ridley Scott, o filme tem Harrison Ford no papel do detetive 
Deckard e mantém os elementos principais da narrativa do romance, 
mesmo que elimine alguns temas e personagens (o papel da religiosidade, 
a esposa de Deckard) e inclua outros (a aquisição de sentimentos por 
androides, o mega-empresário inventor dos androides).

Mesmo com um astro de Hollywood no papel principal e um diretor 
que vinha de um grande sucesso anterior (Alien: o oitavo passageiro), o 
filme não teve um bom retorno de bilheteria, com críticas medianas e 

4  No original: “The Earth of the future described in Dick’s book is far from being a technological 
utopia. It is in fact much more dystopic, having been devastated by a nuclear war and the 
consequent contamination of the environment, virtually destroying all animal life and making 
trips to space colonies more a question of survival than of adventure. The few remaining 
humans on Earth live in a world where the sky is perpetually darkened by a radioactive dust, 
and in which civilization, having lost its ability of renewal, is entropically disintegrating.”
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gerando pouco interesse. Contudo, com a chegada do home video, Blade 
Runner passou a ser reavaliado no decorrer da década de 1980, gerando 
uma legião de fãs apaixonados e ganhando status de filme cult. Em 1992, 
Ridley Scott lança uma “versão do diretor”, onde apresenta uma visão 
pessoal do filme com algumas mudanças em relação à versão lançada 
no cinema dez anos antes (com um novo final e sem narração em off). 
A importância de Blade Runner só aumenta, não só em decorrência do 
reconhecimento da influência das temáticas e do visual da obra para 
inúmeras produções, mas também pelo crescente interesse do meio 
acadêmico, com dezenas de livros e artigos analisando o filme. Em 2007, é 
lançada ainda mais uma versão, denominada final cut, com mais algumas 
alterações na obra e com o intuito de proporcionar ao público uma versão 
definitiva de Blade Runner.

Se desde os meados da década de 1990 se cogitava uma sequência 
para Blade Runner, é apenas em 2017 que chega aos cinemas a continuação 
do filme. Dirigido pelo canadense Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 
narra a história de K (Ryan Gosling), um androide que também exerce 
a função de blade runner, i.e., um exterminador de androides. Quando 
K se depara com a possível descoberta de que androides são capazes 
de se reproduzir assim como humanos, ele parte em busca de Deckard 
(novamente interpretado por Harrison Ford) para investigar.

Assim como o filme de 1982, Blade Runner 2049 também não foi um 
sucesso de bilheteria, tendo um retorno financeiro abaixo das expectativas 
quando do seu lançamento. Por outro lado, a resposta da crítica foi bem 
mais positiva, tendo entrado em várias listas de melhores filmes do ano 
e recebido também dois prêmios Oscar (melhor fotografia e melhores 
efeitos visuais). Além disso, como comprova o presente trabalho, há 
bastante interesse no meio acadêmico em estudos sobre Blade Runner 
2049, seja em relação a seus aspectos temáticos próprios, seja em viés 
comparativo com o Blade Runner original.
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Uma das questões centrais de ficções distópicas – e fundamentais para 
o desenvolvimento narrativo de Blade Runner e Blade Runner 2049 – é como 
a noção de identidade se (re)configura diante de realidades imaginadas sob a 
égide da opressão, da ruína e do controle excessivo por meio de instituições 
de poder. As produções contemporâneas de cunho distópico, em especial, 
passaram a compor um espaço privilegiado para discutir novas perspectivas 
sobre identidade, colocando em questão a desumanização dos indivíduos e 
sua consequente reorganização de anseios civilizatórios.

A literatura de ficção científica pós-New Wave, da qual Philip K. Dick 
é um dos principais representantes, tem como uma de suas questões a 
discussão de aspectos da (des)construção da identidade em um contexto 
de desarranjo (geralmente distópico) – enfoque presente também nos 
filmes de Scott e Villeneuve. Nesse aspecto, notamos como a ficção 
científica, como afirma Brian McHale, é pautada por questões de ontologia 
em oposição às de epistemologia:

A ficção científica [...] é governada por um dominante 
ontológico, em contraste com [...] outras literaturas 
de “gênero”, como a literatura policial, que levanta 
e explora questões de epistemologia e, portanto, é 
governada por um dominante epistemológico. Assim, 
enquanto a ficção de cunho epistemológico [...] está 
preocupada com questões como: o que se pode conhecer 
sobre o mundo? Quem sabe, e com qual certeza? Como 
o conhecimento é transmitido, para quem? etc., a ficção 
de cunho ontológico está preocupada com questões 
como: o que é um mundo? Como um mundo se constitui? 
Existem mundos alternativos? Nesse caso, como eles se 
constituem?5 (1992, p.247 - tradução minha)

5  No original: “SF […] is governed by an ontological dominant, by contrast with […] the genres of 
‘genre’ fiction, detective fiction, both of which raise and explore issues of epistemology and thus 
are governed by an epistemological dominant. Thus, while epistemologically-oriented fiction […] 
is preoccupied with questions such as: what is there to know about the world? Who knows it, 
and how reliably? How is knowledge transmitted, to whom? etc., ontologically-oriented fiction 
is preoccupied with questions such as: what is a world? How is a world constituted?”
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Dessa forma, podemos entender que a ficção científica se concentra 
em aspectos da natureza do “ser” em oposição à natureza do “conhecer”. 
Questionar e identificar os elementos determinantes na formação do 
ser e do mundo são instrumentos na criação de narrativas de ficção 
científica, em especial a partir da New Wave. Esse chamado “dominante 
ontológico” se faz presente de maneira ainda mais evidente em produções 
contemporâneas, em que representações das certezas e seguranças do 
mundo dão lugar à precariedade e desequilíbrio – o que acaba por afetar 
a singularidade das identidades. Como afirma McHale, “se o mundo é 
ontologicamente instável [...], então provavelmente ‘eu’ também sou” 
(1992, p.254).

Dentre os temas fundamentais da ficção científica, um dos que 
melhor simboliza o caráter ontológico do gênero é a representação das 
possibilidades da relação do homem com a tecnologia. No caso de Blade 
Runner e Blade Runner 2049, isso se dá por meio da dinâmica entre os 
replicantes (nome dado aos androides nos filmes) e os seres humanos que 
habitam a Los Angeles distópica.

No filme de 1982, os replicantes de modelo Nexus 6 – androides 
praticamente indistinguíveis de seres humanos, dotados de capacidades 
físicas superiores, e capazes de desenvolver sentimentos – são construídos 
pela Tyrell Corporation com o intuito de desempenhar serviços pesados ou 
indesejados em colônias fora da Terra. Um grupo de replicantes, porém, 
consegue fugir para a Terra com o intuito de demandar a Eldon Tyrell, o 
cientista que os criou, mais tempo de vida, já que eles possuem “duração” 
de apenas quatro anos. Cabe ao detetive blade runner Rick Deckard caçá-
los e exterminá-los.

Já no filme de 2017, um novo mega-empresário/cientista, Niander 
Wallace (Jared Leto), desenvolve um novo modelo de replicantes, Nexus 
9, mais obedientes e facilmente controláveis. Evidência disso é que 
replicantes podem exercer a função de detetives blade runner, caso do 
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protagonista K. Quando K descobre que uma replicante deu à luz, cabe a 
ele encontrar e exterminar o produto daquela nova forma de reprodução.

Ambos os filmes inicialmente retratam os replicantes como o “outro” 
monstruoso, uma temática cara à ficção científica cujo exemplo mais 
notável é o monstro de Frankenstein (1818), de Mary Shelley. Porém, 
Blade Runner e Blade Runner 2049 apresentam uma perspectiva sobre 
alteridade que ultrapassa a mera dicotomia “humano vs. não-humano”. 
As duas obras exploram a multiplicidade de sentidos evidente não apenas 
em seres artificiais com subjetividade única, mas também apresentam 
os limites porosos entre humanidade, simulação e pós-humanidade, 
construindo um rico arcabouço de elementos simbólicos que atestam a 
flexibilidade e a incerteza presentes na configuração da identidade na 
contemporaneidade. O crítico estadunidense Scott Bukatman descreve 
de tal forma essa “crise de subjetividade”:

A característica central dos protagonistas de Dick envolve 
suas crises de subjetividade; crises que começam quando 
as categorias do real e do racional começam a dissolver 
suas fronteiras. Nos melhores trabalhos de Dick, tal 
dilema metafísico não representa simplesmente uma 
incapacidade do indivíduo de se localizar na esfera social, 
mas está entrelaçado com as mudanças no mundo físico.6 
(1993, p.48-49. - tradução minha)

Diante desse “dilema metafísico”, aspectos biológicos e sociais antes 
firmemente estabelecidos encontram-se em processo de desconstrução, 
tendo seu caráter altamente discursivo revelado. Dessa forma, a identidade 
passa a ser interpretada sob o signo da instabilidade, com categorias 
previamente consistentes denotando agora certa fluidez, servindo como 

6  No original: “The central characteristic of Dick’s protagonists involves their crises 
of subjectivity; crises which begin when the categories of the real and the rational begin 
to dissolve their boundaries. In Dick’s best work, such a metaphysical dilemma does not 
simply represent a failure of the individual to map him or herself into the social realm, but is 
interwoven with the changes in the physical world.” 
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chaves de leitura para a crise de subjetividade no contemporâneo. Dentre 
essas categorias, duas são fundamentais para entender como Blade Runner 
e Blade Runner 2049 tematizam essas identidades distópicas em desarranjo: 
a discursividade do corpo físico e a (des)construção da memória.

Na tradição cultural do Ocidente, o corpo sempre exerceu papel 
central. Da Vênus de Willendorf ao Davi de Michelangelo, dos corpos 
embalsamados em sarcófagos egípcios às silhuetas invejáveis das 
estrelas de Hollywood, o corpo em produções artísticas pode ser lido 
como representação da beleza, da vida, da morte, da reprodução e da 
sexualidade – em geral, da humanidade. Além disso, o corpo físico constitui 
um dos mais fundamentais elementos para fundar os diversos dualismos 
que servem de base da tradição humanista: homem X mulher, eu X outro 
e, obviamente, corpo X mente.

A ficção científica de cunho distópico – categoria da qual os filmes de 
Scott e Villeneuve fazem parte – com sua ênfase em tecnologia avançada, 
robótica e inteligência artificial, coloca em xeque a centralidade do corpo. 
Como afirma Donna Haraway, “a cultura high-tech desafia esses dualismos 
de maneiras intrigantes. Não fica claro quem fabrica e quem é fabricado 
na relação entre o humano e a máquina. Não fica claro o que é mente e o 
que é corpo”7 (1991, p.177 - tradução minha). Obras de ficção científica, 
portanto, ilustram uma multiplicidade de sentidos para o corpo para além 
da mera composição do “eu”, alargando os limites das representações 
do corpo físico não apenas com o intuito de estabelecer oposições com 
categorias como “mente” ou “o outro”, mas para atestar o próprio caráter 
discursivo do corpo e, por conseguinte, da identidade.

Os replicantes de Blade Runner podem ser lidos como a perfeita 
ilustração do corpo como discurso em obras distópicas de ficção científica. 

7  No original: “High-tech culture challenges those dualisms in intriguing ways. It is not 
clear who manufactures and who is manufactured in the relation between the human and 
the machine. It is not clear what is mind and what is mind.”
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É importante levar em consideração o contexto histórico de produção do 
filme para entender essa relação. Como afirma Scott Bukatman,

Blade Runner apareceu no momento em que questões de 
identidade – ansiedade corporal e tensões generalizadas 
sobre gênero, raça e experiência subjetiva – estavam se 
fazendo sentir na cultura popular. Na ficção científica, 
que estava se tornando central para a cultura de massa, 
alienígenas, ciborgues e androides desempenhavam 
uma variedade de formações e construções de 
identidade8. (1997, p.73-74 - tradução minha)

Assim como Blade Runner, outros filmes de ficção científica do final dos 
anos de 1970 e início dos anos de 1980 tematizaram a questões de corpo 
e identidade: Alien: o oitavo passageiro (do próprio Ridley Scott, 1979), O 
enigma do outro mundo (John Carpenter, 1982), Tron (Steven Lisberger, 
1982), Videodrome (David Cronenberg, 1983) e até mesmo Superman 
III (Richard Lester, 1983). Contudo, o que torna os replicantes figuras 
privilegiadas para tematizar questões sobre o corpo na ficção científica é 
que eles representam não só a diluição das diferenças entre o orgânico 
e o não-orgânico, mas também podem ser lidos metonimicamente como 
representações do “corpo urbano” da Los Angeles de 2019 – fragmentado, 
caótico e altamente comodificado.

Criados pela Tyrell Corporation, os replicantes de Blade Runner são 
androides desenvolvidos para desempenhar funções indesejáveis pelos 
humanos em colônias fora da Terra. Podem ser lidos, portanto, como 
alegorias claras da escravidão, temática cara à ficção científica. Os corpos 
dos replicantes, porém, por mais que sejam aparentemente idênticos 
aos de um ser humano, são produtos de consumo manufaturados para 
desempenhar funções específicas. Assim como em diferentes obras de 

8  No original: “Blade Runner appeared just as issues of identity – bodily anxiety and 
broader tensions around gender, race and subjective experience – were making themselves 
felt in popular culture. In science fiction, which was becoming increasingly central to mass 
culture, aliens, cyborgs and androids played out a range of identity-constructions.”
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Philip K. Dick, o conflito central de Blade Runner surge quando objetos/
produtos/máquinas (nesse caso, os replicantes) desenvolvem uma 
subjetividade própria que passa a rivalizar com a de seres humanos. 
Evidência disso é a capacidade que os replicantes Nexus-6 têm de evoluir 
e desenvolver sentimentos a partir de diferentes experiências.

De forma análoga à humanização de seres inorgânicos, o ser humano 
tem sua própria subjetividade posta em xeque, pois até mesmo as 
categorias que garantiriam seu status de natural (em oposição ao de 
artificial) são questionadas. Dessas categorias, talvez o corpo seja a mais 
emblemática. Já que a única maneira de distinguir um replicante de um 
humano é por meio de uma avaliação psicológica que mede a empatia 
(teste Voight-Kampf), e não há diferença física aparente entre um 
replicante e um humano, a distinção entre o sintético e o orgânico se torna 
muito tênue. O melhor exemplo disso em Blade Runner é a possibilidade, 
discutida por teóricos e fãs do filme, de que o próprio Rick Deckard seja 
um replicante.

No caso dos corpos dos replicantes, o filme deixa a entender que 
eles são fabricados como numa linha de montagem: a Tyrell Corporation 
terceiriza a produção de diferentes partes que compõem os androides para 
outras empresas. Uma importante cena em Blade Runner, por exemplo, 
é quando o replicante Roy Batty (Rutger Hauer) visita um homem que 
trabalha exclusivamente produzindo olhos. Fica evidente, então, que os 
replicantes são uma reunião de composições construídas por diferentes 
manufaturas, produtos subjetificados que atestam a reificação da vivência.

A constituição dos replicantes pode ser lida como análoga à 
constituição do panorama urbano que compõe Blade Runner. A altamente 
influente assinatura visual do filme, que remete desde as pirâmides 
astecas à estética cyberpunk, é uma de suas marcas registradas. Com sua 
chuva constante, arranha-céus enfileirados, abundância de luz neon e 
ubiquidade de anúncios publicitários, a dimensão urbana da Los Angeles 
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apresentada no filme é segmentada, obscura e objetificada, assim como 
os corpos dos replicantes. Em suma, é possível afirmar que

a vida urbana em Blade Runner se estende a uma 
incerteza sobre o status de qualquer pessoa como 
humano ou objeto. Dificilmente poderia haver melhor 
alegoria para a quantificação e comodificação das 
relações humanas que os replicantes – o humano 
como mercadoria manufaturada, o sujeito como um 
literal objeto de troca [...] Blade Runner é, de diversas 
formas, o filme citadino por excelência: ele apresenta 
o urbanismo como uma heterogeneidade viva, um 
ambiente ambíguo de espaços e identidades fluidas.9 
(BUKATMAN, 1997, p.12 tradução minha)

Em Blade Runner 2049, não só o ambiente urbano é apresentado em 
mais detalhes e com escopo mais amplo (dado, obviamente, pela existência 
de efeitos visuais mais avançados), mas o filme é ainda mais radical ao 
problematizar o papel do corpo na definição do sujeito. Na obra de Ridley 
Scott, a ênfase no aspecto corpóreo dos replicantes se concentrava em sua 
finitude, ou seja, no fato de que os replicantes, embora tivessem habilidades 
físicas e até mentais superiores aos humanos, tinham uma duração de 
apenas quatro anos. Assim, Blade Runner discute por meio de diferentes 
personagens e metáforas visuais questões de mortalidade e finitude.

Já o filme de Denis Villeneuve, por outro lado, tem como foco central 
aspectos reprodutivos do corpo, ou seja, o fato de que é descoberto que 
uma replicante – Rachael (Sean Young), uma das personagens centrais do 
primeiro filme – engravidou e deu à luz a um bebê. Assim, Blade Runner 
2049 discute, em vez de meios para pôr fim aos replicantes, estratégias que 

9  No original: “...urban life extends in Blade Runner to an uncertainty about anyone’s 
status as a human or object. There could hardly be a better allegory for the quantifying and 
commodifying of human relations than the replicants – human as manufactured commodity, 
the subject as literal object of exchange […] Blade Runner is, in many ways, the quintessential 
city film: it presents urbanism as a lived heterogeneity , an ambiguous environment of fluid 
spaces and identities.”



Distopia e monstruosidade

53

eles próprios adquirem para continuar sua espécie - independentemente 
do desejo humano, sendo agentes de seu próprio destino.

Blade Runner 2049 expande de forma complexa aspectos narrativos 
do filme anterior relacionados ao corpo. Se um dos focos de interesse 
anteriormente era a possível revelação de que Rick Deckard era um replicante, 
estamos agora diante de uma questão ainda mais intrigante: como Deckard 
e Rachael conseguiram gerar um novo ser? Se Deckard é humano, como 
se dá o processo reprodutivo? Por outro lado, se ele é um replicante, seria 
possível então haver fecundação como resultado do ato sexual de dois seres 
sintéticos? E, provavelmente a questão mais importante: o ser concebido 
por essa inédita forma de reprodução seria replicante (pois gerado por uma 
replicante) ou humano (pois gerado de forma “natural”)?

Todos esses questionamentos servem para localizar Blade Runner 2049 
como uma das mais reveladoras obras ficcionais da contemporaneidade 
a abordar temas do pós-humano. Em linhas gerais, o pós-humano pode 
ser definido como a representação de uma imagem, real ou especulativa, 
que une o humano a alguma espécie ou elemento não humano (CLARKE; 
ROSSINI, 2017, p.xiii). Nesse caso, os replicantes seriam uma representação 
do pós-humano ao unir o humano ao sintético. Além disso, o pós-humano 
muitas vezes é definido como uma fase posterior à humanidade como a 
conhecemos, isto é, o homem se tornaria obsoleto. Daí a recorrência de 
teorias relacionadas à pós-humanidade para interpretar obras que lidam 
com androides, robôs e ciborgues (do filme Metrópolis, de Fritz Lang, 
passando pelos contos de Isaac Asimov, até a série de TV Westworld). 
O Cambridge Companion to Literature and the Posthuman apresenta a 
seguinte interpretação sobre a forma de leitura pós-humanista:

Discursos pós-humanistas não propõem a 
transcendência do humano nem a negação do 
humanismo. Em vez disso, pós-humanismos críticos se 
relacionam com o legado humanista para criticar valores 
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e visões de mundo antropocêntricos. Estudiosos do 
pós-humanismo chamam a atenção para o potencial e 
também para os enganos da produção de conhecimento 
humanista ao mesmo tempo em que problematizam 
a trajetória progressiva do pós-humano.10 (CLARKE; 
ROSSINI, 2017, p.xiv - tradução minha)

É possível associar um desses “enganos de produção de conhecimento 
humanista” à suspeita inicial do personagem K de que ele seria o bebê 
de Rachael. Sendo assim, ele acredita que seria elevado de sua condição 
de replicante para a condição de humano, sendo finalmente capaz de ter 
agência sobre seus atos e tomar decisões que independessem do desejo 
de outros humanos. Porém, ao descobrir que de fato ele é um mero 
replicante e que o bebê de Rachael era na verdade uma menina, K decide 
que a maneira de exercer de forma plena a sua subjetividade é justamente 
aceitando seu caráter pós-humano – daí resolve se sacrificar para que 
Deckard reencontre sua filha.

É interessante notar que Blade Runner 2049 traz uma nova perspectiva 
sobre a questão da reprodução de figuras pós-humanas. Justamente 
devido ao receio de que seres concebidos de forma não-natural pudessem 
se reproduzir livremente e uma nova espécie tomasse o lugar da espécie 
humana, a geração deles em narrativas de ficção científica sempre foi algo 
estritamente controlado e manipulado. Se tomarmos como exemplo aquele 
que é considerado por muitos o primeiro romance de ficção científica – 
Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818 – vemos que um dos 
motivos pelos quais Victor Frankenstein teme criar uma companheira para 
sua criatura é o fato de que esse novo casal monstruoso poderia dar origem 
a uma espécie que ameaçaria a preponderância do homem:

10  No original: “Posthumanist discourses promote neither the transcendence of the human 
nor the negation of humanism. Rather, critical posthumanisms engage with the humanist 
legacy to critique anthropocentric values and worldviews. Posthumanist scholars have brought 
attention to the potential as well as the fault lines of humanist knowledge production while 
also problematizing the narrative of the progressive trajectory of the posthuman.”
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Mesmo que deixassem a Europa e habitassem os 
desertos do novo mundo, um dos primeiros resultados 
da vida em comum que o demônio cobiçava seriam 
filhos, e se propagaria pela Terra uma raça de diabos 
capaz de tornar a existência do homem algo precário e 
cheio de terror. Teria eu o direto de, para meu próprio 
benefício, impingir essa maldição sobre infinitas 
gerações? (SHELLEY, 2017, p.177)

Porém, na obra de Villeneuve, ocorre o contrário: há um anseio 
científico-capitalista pela capacidade independente de reprodução dos 
replicantes. O filme indica que Niander Wallace, mega-empresário e 
cientista, vem tentando há algum tempo desenvolver uma nova categoria 
de androides capaz de se reproduzir sem o auxílio de humanos. Ao 
contrário de Victor Frankenstein, que temia a pós-humanidade reprodutiva 
do monstro, Wallace anseia a pós-humanidade reprodutiva do replicante, 
pois vê nessa possibilidade não só o enorme aumento de seus lucros, mas 
uma fonte quase infinita de força de trabalho escravo e subalternizante.

Uma personagem de Blade Runner 2049 que define bem o caráter 
fluido do corpo é Joi (Ana de Armas), uma inteligência artificial exibida em 
formato de holograma e que se comporta como a namorada de K. Nota-se 
aqui uma radicalização do caráter pós-humano do casal central do filme se 
comparado ao Blade Runner original: se no filme de 1982 temos a relação 
entre uma replicante e um policial (que pode ser um replicante), no filme 
de 2017 temos um policial replicante e uma projeção holográfica em 3D.

Ainda assim, K e Joi compõem a única associação genuína e sem 
interesses ocultos em todo o filme: eles são capazes de desenvolver um 
sentimento amoroso verdadeiro e repleto de subjetividade. O filósofo 
Slavoj Žižek pondera sobre essa questão da seguinte forma:

Com relação à distinção entre androides com um corpo 
“real” e androides holográficos, de que forma podemos 
reconhece-los? Deveriam androides holográficos com 
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emoções e consciência (como Joi, que foi criada para 
servir e satisfazer a K), ser reconhecidos como entidades 
que agem como humanos? Temos que nos lembrar que 
Joi, ontologicamente um mero replicante holográfico 
sem corpo próprio, comete no filme o ato radical de se 
sacrificar por K, um ato para o qual isso (ou melhor, ela) 
não estava programada.11 (2017 - tradução minha)

Dessa maneira, o corpo como “suporte” para a subjetividade não 
precisaria mais depender de um caráter orgânico, pois a identidade pode 
se constituir em um corpo sintético (no caso de K) ou até mesmo em um 
corpo virtual (no caso de Joi). Blade Runner 2049, portanto, questiona os 
limites do corpo para encarnar a própria noção de humanidade.

 Além de discutir a discursividade do corpo, um outro aspecto 
central de obras distópicas de ficção científica para ilustrar identidades 
em desarranjo é tematizar a narratividade da memória. Se o corpo não 
mais apresenta a natureza estável para definir o “eu”, é na memória que 
os personagens vão em busca de alguma consistência:

Em uma era de transformações corporais, mudança e 
dissolução, o fato de haver existência física não garante 
individualidade. A memória se torna constitutiva do “eu” 
– sua continuidade implica um tipo de imortalidade, 
e as vicissitudes da carne tornam-se irrelevantes.12 
(BUKATMAN, 1997, p.78 - tradução minha)

Porém, essas narrativas enfatizam o caráter inconstante da memória: 
ela não existe cristalizada para ser acessada objetivamente, mas é 

11  No original: “With regard to the distinction between androids with a “real” body and 
hologram androids, how far should our recognition extend? Should also hologram replicants 
with emotions and awareness (like Joi who was created to serve and satisfy K) be recognized 
as entities that act as humans? We should bear in mind that Joi, ontologically a mere 
hologram replicant with no actual body of its own, commits in the film the radical act of 
sacrificing herself for K, an act for which it (or, rather, she) was not programmed.”
12  No original: “In an era of bodily transformation, change and dissolution, the fact of 
physical existence doesn’t guarantee selfhood. Memory becomes constitutive of the self - íts 
continuity implies a kind of immortality, and the vicissitudes of the flesh become irrelevant.”
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constantemente (re)construída subjetivamente. Portanto, há uma certa 
maleabilidade existente na noção de passado – que nada mais é do que um 
conjunto de discursos que procura narrar de forma fiel o que realmente 
ocorreu. Podemos encontrar explicações na psicologia para o fenômeno 
de alterar a memória de um evento passado de acordo com considerações 
do presente – é a chamada “percepção seletiva”. Peter Berger explica de 
tal forma esse conceito:

À medida que nos lembramos do passado, o 
reconstruímos de acordo com nossas ideias atuais sobre 
o que é e o que não é importante. É o que os psicólogos 
chamam de “percepção seletiva” [...] Isto significa que 
o bom-senso erra redondamente ao considerar que o 
passado seja algo fixo, imutável, invariável, oposto ao 
fluxo contínuo do presente. Pelo contrário, pelo menos 
em nossas próprias consciências, o passado é maleável 
e flexível, modificando-se constantemente à medida 
que nossa memória reinterpreta e re-explica o que 
aconteceu. (1983, p.68)

Se entendermos que a construção da identidade é análoga à 
construção da memória, vemos então que a identidade dos personagens de 
Blade Runner e Blade Runner 2049 é fundada sob a égide da mutabilidade, 
sofrendo transformações que podem redefinir a própria noção de “eu”.

Em Blade Runner, a memória constitui não só a identidade de um 
indivíduo, mas também o traço delineador da natureza da existência 
– seja ela biológica ou mecânica. O ditado de que “somos a soma de 
nossas memórias” é levado até a última consequência no filme, porque 
o replicante é o que ele lembra. Contudo, diferentemente dos humanos, 
o que ele lembra não é a representação de um acontecimento, mas algo 
criado de forma totalmente subjetiva.

Quando Deckard analisa Rachael por meio do teste Voight-Kampf 
para descobrir a sua possível condição de replicante, ele se surpreende 
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pelo fato de a personagem não saber de sua real identidade. Ele pergunta 
a Tyrell: “como isso não pode saber o que é?”. Tyrell explica que é por 
meio de memórias artificiais implantadas que se torna mais fácil controlar 
o comportamento dos replicantes.

É interessante notar que a presença corporativa de Blade Runner 
se encontra não só na composição corporal do sujeito, mas também em 
sua composição psicológica. A subjetividade do replicante é totalmente 
construída, seja ela fisicamente ou mentalmente. Daí a falta de precisão 
do teste Voight-Kampff para designar a “humanidade” dos entrevistados. 
O teste é fundado na prerrogativa de que, se é impossível diferenciar o 
físico do mecânico (atributos do corpo), seria possível distinguir o pessoal 
do virtual (atributos da mente).

No entanto, o que o teste deixa escapar é que, assim como o 
aspecto corpóreo pode ser constituído artificialmente, as experiências 
transformadas em memória também podem ser construtos. A partir 
desse ponto de vista, é possível afirmar que a memória de forma 
alguma pode se estabelecer como um instrumento objetivo, confiável 
e garantido de representação do passado – sua existência pressupõe 
uma série de estratégias conscientes por parte do indivíduo ou está 
sujeita a incertezas: “a memória é sempre transitória, notoriamente não 
confiável e passível de esquecimento; em suma, ela é humana e social” 
(HUYSSEN, 2000, p.37).

As lembranças, de forma geral, são elaboradas na maioria das vezes 
de forma inconsciente depois da ocorrência de algum fato. Portanto, a 
memória é uma representação mental com um referente real. No caso 
dos replicantes de Blade Runner, a memória é uma representação mental 
vazia, despida de referente – ela representa a si mesma. Diferentemente 
do corpo dos replicantes, cujo referente é claro (o corpo humano) a 
memória robótica é construída sem um passado para lhe dar suporte.
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Blade Runner 2049 parte da mesma conceituação de memória 
artificial estabelecida no filme de Ridley Scott, mas apresenta novos efeitos 
na construção da subjetividade dos replicantes. De certa forma, toda a 
narrativa é elaborada em torno do protagonista K buscar sua identidade. 
Contudo, diferentemente dos replicantes do filme original, K sabe que 
suas memórias implantadas são falsas. O personagem então se encontra 
em um peculiar entrelugar subjetivo: ele acredita na importância que 
suas memórias têm para mantê-lo centrado e estável, mas também tem 
consciência de que elas são fabricadas artificialmente exatamente para 
esse objetivo. Žižek resume a questão da seguinte maneira:

A diferença fundamental entre os novos e velhos 
replicantes envolve a relação com memórias falsas. Os 
replicantes antigos se revoltaram porque acreditavam 
que suas memórias eram reais e assim podiam ter 
a experiência de alienação ao reconhecer que não 
eram. Os novos replicantes sabem desde o início que 
suas memórias são falsas, portanto eles não são nunca 
enganados [...]. A nova geração de replicantes é privada 
da ilusão de memórias autênticas, de todo o conteúdo 
substancial de seu ser, e, portanto, reduzida ao vazio da 
subjetividade.13 (2017 - tradução minha)

É justamente com o intuito de preencher esse vazio que K parte em 
sua jornada investigativa, mas também pessoal. Quando o personagem 
passa a acreditar que é um ser “real” (filho de Rachael e gerado de forma 
“natural”), sua investigação se dá de forma epistemológica (em busca de 
conhecimento exterior) mas também ontológica (em busca da natureza 
de sua própria existência).
13  No original: “The fundamental difference between the new and old replicants involves 
their relation to their false memories. The older replicants revolted because they believed 
their memories to be real and thus could experience the alienation of recognizing that they 
weren’t. The new replicants know from the beginning that their memories are faked, so 
they are never deceived […] The new generation of replicants is deprived of the illusion of 
authentic memories, of all the substantial content of their being, and thereby reduced to the 
void of subjectivity.”
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Provavelmente a cena que melhor representa o papel da memória 
na construção de identidades em Blade Runner 2049 é quando K visita a 
Dra. Ana Stelline, responsável por produzir as memórias implantadas em 
replicantes. K tem uma memória da infância que sempre acreditou ser 
implantada, mas diante da possibilidade de ser filho de Rachael, passa 
a crer que sua memória é real – e se sua memória for real, ele também 
é. Como diz a Dra. Stelline, “se você tem memórias autênticas, você tem 
reações humanas reais”. Nota-se a diferença entre a situação de Rachael 
em Blade Runner e a de K em Blade Runner 2049: ela tinha memórias 
falsas que não sabia que eram falsas, por isso acreditava ser humana; 
ele poderia ter memórias reais que não sabia que eram reais, por isso 
acreditava ser um replicante.

Todavia, ao final do filme é revelado que na verdade é a Dra. Ana 
Stelline a verdadeira filha de Rachael, e que ela inseriu as lembranças 
reais de sua infância na memória de K. Não deixa de ser irônico e 
bastante simbólico o fato de justamente uma profissional responsável 
pela criação de ilusões de passado para replicantes ser a chave para um 
futuro pós-humano. Além disso, Stelline embaça ainda mais as diferenças 
entre humanos e replicantes: se ela nasceu de uma replicante, mas é 
capaz de produzir memórias reais, a qual categoria ela pertenceria – 
humana ou androide?

Essa é mais uma das perguntas geradas por Blade Runner e Blade 
Runner 2049. Ambas as produções se complementam e se informam, 
elaborando um rico arcabouço simbólico, visual e temático, apresentando 
perspectivas complexas sobre a formação de subjetividades levando em 
consideração aspectos narrativos presentes em obras de ficção científica 
de cunho distópico. Essas obras, por meio da representação de questões 
sobre corpo, memória e identidade, constituem textos privilegiados para 
o entendimento da contemporaneidade e para a investigação de nosso 
futuro cada vez mais pós-humano.
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O DUPLO E O SOMBRIO 
EM BLACK MIRROR

Victoria Barros Moura

O DUPLO EM BLACK MIRROR

Este artigo tem como objetivo analisar a figura do duplo em dois 
episódios da série de televisão de ficção científica, Black Mirror: “Be Right 
Back” e “White Christmas”. Essa série foi escolhida, pois, além de ter 
narrativas que retratam a figura do duplo, os episódios são independentes 
entre si, ou seja, suas narrativas não são interligadas. Percebeu-se, durante 
a análise, que o duplo acaba ocasionando a destruição da personagem 
principal – de uma forma figurada e metafórica. Através de sua relação 
com a cópia, a metáfora da destruição humana é representada no 
sujeito, que revela-se um ser capaz de atos monstruosos não só contra 
si mesmo, mas também contra o outro. Nesses episódios selecionados 
da série de televisão, a criação de uma cópia é uma escolha consciente 
feita pelo próprio Homem. Entretanto, a relação deste com o duplo acaba 
acarretando um processo autodepreciativo e mostrando um lado sombrio 
na essência humana.

Segundo Sigmund Freud (2010, p.241), unheimlich – estranho ou 
inquietante, em português – vem da palavra alemã heimlich que pode 
ter dois significados opostos. Ela pode significar aquilo que é familiar 
e confortável; mas também aquilo que é misterioso e que desperta 



Distopia e monstruosidade

63

temor. Portanto, um dos significados de heimlich é semelhante ao de 
seu antônimo, unheimlich1. Na literatura, a figura do duplo – comum na 
Literatura Fantástica e na Gótica do final do século XIX – costuma ser 
ilustrada como um elemento unheimlich, pois ela tem a função moral de 
representar a consciência do indivíduo, na tentativa de protegê-lo, porém 
geralmente acaba o atormentando e perseguindo (COATES, 1988, p.34). 
Em Black Mirror, por sua vez, por se tratar de uma realidade distópica que 
possui como eixo principal a tecnologia, o duplo também é considerado 
unheimlich, visto que ele possui algo familiar em relação ao Homem, 
ao mesmo tempo em que é uma criatura desconhecida, já que se trata 
de uma “máquina”. Contudo, é possível afirmar que o Homem também 
é um ser unheimlich em Black Mirror, uma vez que ele é um indivíduo 
que o duplo reconhece, mas também é misterioso. De acordo com André 
Cardoso (2018, p.897), o humano é capaz de objetificar a cópia. Nessas 
narrativas, o duplo, portanto, reconhece a figura do sujeito original – por 
se tratar de uma espécie de backup da consciência original–, porém torna-
se uma vítima da perversidade humana em objetificá-lo.

Assim como Coates explicara a função moral da figura do duplo na 
literatura, percebe-se que, em “White Christmas” e em “Be Right Back”, o 
duplo não tem mais um objetivo moral, como costumava ter, e tampouco 
aparece como uma figura que assombra e atormenta. Agora, é como se o 
indivíduo fizesse o caminho contrário. Isto é, o próprio sujeito vai à procura 
do duplo. Ele sente a necessidade de preencher um vazio existencial criando 
uma cópia. Por ser um produto de ficção científica, essa cópia ganha forma 
através da tecnologia, e não mais de elementos sobrenaturais – como 
acontecia em obras da Literatura Fantástica, por exemplo.
1  “O que mais nos interessa nesse longo excerto é descobrir que entre os seus diferentes 
matizes de significado a palavra heimlich exibe um que é idêntico ao seu oposto, unheimlich. 
Assim, o que é heimlich vem a ser unheimlich [...]. Em geral, somos lembrados de que a palavra 
heimlich não deixa de ser ambígua, mas pertence a dois conjuntos de ideias que, sem serem 
contraditórias, ainda assim são muito diferentes: por um lado significa o que é familiar e 
agradável e, por outro, o que está oculto e se mantém fora da vista” (FREUD, 2010, p.333).
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O OUTRO COMO OBJETO DE CONSUMO

“Be Right Back” (2013) é o primeiro episódio da segunda temporada de 
Black Mirror e narra a história de uma mulher, Martha, que fica viúva após 
o marido morrer em um acidente de carro. Em seu momento de luto, sua 
amiga decide ajudá-la e apresenta um programa que faz um upload de tudo 
o que Ash, seu falecido marido, tinha publicado nas mídias sociais até sua 
morte. Através desse programa, Martha seria capaz de conversar com uma 
cópia de Ash por mensagens de texto. Vale ressaltar que a cópia de Ash não 
tem a pretensão de fingir ser o Ash original, ela apenas conversa com Martha 
naturalmente, reagindo da mesma forma como ele supostamente reagiria, 
graças ao armazenamento de dados feito pelo programa. Começando a ficar 
dependente do contato com a cópia, ela decide fazer o mesmo processo de 
upload, dessa vez de tudo o que Ash tinha gravado digitalmente com sua 
voz, podendo, assim, avançar para a comunicação através de ligações de 
voz. Contudo, isso também não é o suficiente, logo ela decide adquirir a 
cópia de Ash materializada fisicamente.

O primeiro ponto a ser reiterado acerca da figura do duplo em “Be 
Right Back” é o seu processo de criação. A cópia de Ash vai tomando 
forma pouco a pouco; primeiro, Martha é capaz de conversar com ela 
por mensagem, depois, ouvir sua voz, e o último estágio seria a aquisição 
de sua cópia sintética, o duplo de fato. É importante afirmar que obter 
o duplo é uma decisão feita conscientemente por Martha. Isto é, ela 
escolhe usar o programa para se comunicar com ele e, no decorrer da 
narrativa, obter seu duplo, comprando uma cópia de seu falecido marido. 
Apesar de não se tratar de uma relação do sujeito com sua própria cópia, 
o relacionamento entre Martha e o duplo de Ash é importante para este 
artigo, de forma a entender a criação do duplo em “Be Right Back” como 
uma decisão consciente por parte do humano, a forma como esse duplo 
assume a posição de objeto de consumo para o Homem e o lado sombrio 
que ele desperta na essência humana.
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Pode-se afirmar que Martha decidiu adquirir a cópia de Ash com a 
finalidade de preencher o vazio que ela estava sentindo após a perda de 
seu marido. Primeiramente, o duplo é visto como um objeto de consumo, 
afinal, ela literalmente paga um preço para adquiri-lo. Além disso, o duplo 
de Ash também é considerado um objeto de desejo por se tratar de uma 
máquina e realizar todas as suas tarefas de modo perfeito. Como Martha 
é a pessoa que adquiriu a cópia e a programou, a única função de Ash 
(cópia), na verdade, é satisfazer o seu administrador e obedecer a seus 
comandos. Uma máquina não possui necessidades fisiológicas, emocionais 
e sociais; ela está ali apenas para servir a seu administrador. Martha, após 
se sentir fragilizada por seu luto, começa a perceber que o duplo de Ash 
nunca irá preencher o vazio que ela sente por sua perda. Mesmo sendo 
uma cópia física fiel e perfeita de seu marido, ela não possui a essência 
da personalidade. A sensação dela ao se relacionar com a cópia é que 
algo está faltando para que aquele corpo seja o Ash de verdade. O fato 
de a cópia estar à sua disposição a todo o tempo provoca em Martha um 
sentimento de repulsa, ou seja, ela começa a desprezar o próprio duplo 
de seu marido.

Considerando a relação entre Martha e seu objeto de consumo/desejo, 
percebe-se que ela utiliza o duplo como um meio de beneficiar a si própria. 
Como dito anteriormente, o benefício que ela supostamente ganharia 
adquirindo seu produto seria o preenchimento do vazio deixado pela 
morte de Ash. Apesar de não se tratar de um ser propriamente humano, é 
válido pensar até onde é aceitável o fato de Martha usar o duplo para sua 
própria vantagem. De acordo com Immanuel Kant em Groundwork of the 
Metaphysics of Morals, nenhum ser racional deve ser usado como meio 
para beneficiar a si próprio (1997, p.42). Ou seja, independentemente de 
possuir essência humana ou não, usar um ser capaz de agir racionalmente 
para vantagem própria fere a dignidade e a existência do mesmo. Quando 
Martha decide realizar o desejo de preencher o seu vazio através do duplo 
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de Ash, ela está ferindo a dignidade da cópia, já que ela a usa como uma 
forma de se auto beneficiar. No momento em que ela constata que a cópia 
nunca vai substituir o Ash original, Martha se arrepende de ter optado 
pelo duplo, mas não tem coragem de destruir a cópia. Então, ela decide 
mantê-lo no sótão de sua casa, privado de qualquer interação com outras 
pessoas; apenas ela mesma e sua filha – fruto de seu casamento com Ash 
– têm acesso ao sótão.

Vale ressaltar que a decisão de manter o duplo em uma espécie 
de aprisionamento revela um lado cruel de Martha, uma vez que ela o 
mantém longe de qualquer tipo de interação social. Em Black Mirror, como 
vemos através do exemplo de “Be Right Back”, o duplo se torna uma vítima 
do homem. É o humano que exerce o controle sobre a máquina (duplo). 
Martha mantém a cópia de Ash presa no sótão não somente por ser 
incapaz de extingui-la, mas também pela sensação de ter o controle sobre 
sua existência. Ela é a administradora da máquina e a única função desta 
é obedecer a suas ordens, mesmo que isso signifique viver cativo. Além 
disso, manter o duplo no sótão só intensifica ainda mais a objetificação do 
outro, uma vez que a cópia se torna uma espécie de objeto indesejado, 
do qual não consegue se desfazer. Isto é, depois de Martha usar a cópia 
para beneficiar a si mesma e perceber que ela não tem a utilidade que 
esperava, ela a guarda no sótão de sua casa, como se não tivesse mais 
espaço ou finalidade para a cópia em sua vida.

Ainda considerando o fato de Martha manter o duplo de Ash em 
uma espécie de cativeiro, pode-se afirmar que há influências do gótico 
em “Be Right Back”. O próprio sótão da casa de Martha já é um elemento 
gótico, uma vez que um cativeiro é sempre relacionado a algo sombrio e 
desconhecido. Em narrativas góticas tradicionais, as tramas, geralmente, 
se passavam em mansões e castelos assombrosos, que possuíam sótãos, 
porões e esconderijos para guardar ou manter elementos secretos e 
proibidos. Além disso, a própria decisão de Martha por aprisioná-lo 



Distopia e monstruosidade

67

nos remete a obras de Literatura Gótica, como, por exemplo, “A Rose 
for Emily” (1930), de William Faulkner, em que Emily mantém o cadáver 
de seu marido em um cômodo de sua casa, a fim de deixar seu corpo 
sempre por perto. No caso de “Be Right Back”, o duplo representa o 
corpo do original e, para Martha, mantê-lo próximo significa estar perto 
de Ash, mesmo que ela tenha a total consciência de que a cópia nunca irá 
preencher totalmente o lugar que o mesmo ocupava. Portanto, entende-
se que, quando ela decide manter o duplo aprisionado, Martha também 
se deixa aprisionar, de certa forma. Nesse ponto, é possível afirmar que 
ela destrói uma parte de si mesma. Não há indícios de que ela supera a 
morte do marido ou a existência de sua cópia, e deixar o duplo confinado 
em sua própria casa só impede que ela siga a sua vida e se liberte dessa 
prisão emocional e psicológica.

O DUPLO COMO MECANISMO DE CONTROLE

“White Christmas” (2014), o quarto episódio da segunda temporada 
de Black Mirror, é um especial de natal, sendo um pouco mais longo do 
que os demais, funcionando como uma espécie de “antologia”, em que 
três tramas paralelas são narradas em um mesmo episódio. O enredo 
gira em torno de dois personagens: Matt, um programador, e Joe, um 
homem misterioso, cujo passado é desconhecido. O episódio se inicia com 
Matt tentando puxar assunto com Joe em uma cabana – aparentemente 
abandonada –, contando um pouco mais sobre o seu passado e seu ofício 
de programador. Se “White Christmas” possui três narrativas dentro do 
mesmo episódio, duas delas são histórias acerca do trabalho de Matt, 
confidenciadas por ele mesmo a Joe; e a terceira é a trama que desvenda 
o secreto passado do último.

Para a finalidade deste artigo, iremos focar em apenas uma das três 
narrativas. Isto é, na trama em que a figura do duplo aparece pela primeira 
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vez no episódio, quando Matt conta a história de Greta, uma mulher que 
resolve fazer um procedimento cirúrgico para colocar um implante em sua 
cabeça, a fim de copiar sua própria consciência e criar um duplo dela mesma. 
O primeiro aspecto a ser analisado em relação ao duplo neste episódio é 
sua própria representação. Inicialmente, de acordo com o que vemos na 
história de Greta, o duplo também é uma escolha consciente feita por ela, 
assim como no caso de Martha em “Be Right Back”. Greta toma a decisão de 
copiar a sua consciência, usando um cookie – um aparelho que possibilita 
a criação de seu duplo virtual. Um dispositivo é colocado na cabeça do 
indivíduo, onde permanece por um período, armazenando todo tipo de 
emoção, sentimento, reação, memória etc, tratando-se de uma espécie 
de “banco de dados”. Depois de todo o processo de armazenamento, esse 
banco de dados é implementado em um aparelho eletrônico, o cookie, 
como se a consciência do sujeito estivesse acoplada a ele.

De forma similar a “Be Right Back”, a relação entre o humano e a 
cópia pode ser considerada paradoxal em “White Christmas”. Na trama de 
Greta, pode-se concluir que o indivíduo faz o caminho reverso, a mulher 
procura pelo seu duplo. Segundo Otto Rank em O Duplo, que foi publicado 
pela primeira vez em 1925, o duplo surgia na literatura como uma figura 
que tinha o objetivo de advertir o eu original. Contudo, o resultado 
desta figura ocasionava uma repulsa por parte do eu e, assim, criava-se 
uma relação contraditória, em que o duplo tinha a função de iluminar o 
caminho do indivíduo, mas acabava o perseguindo e atormentando. Essa 
teoria é similar ao que Coates (1988) argumentaria anos depois e ajuda 
a compreender como o duplo surge de forma diferente em Black Mirror. 
Na literatura, o homem não procurava pelo duplo, que surgia de diversas 
formas: imagens espelhadas, sombras, alucinações, entre outros (RANK, 
2013, p.60). Na série de televisão em análise, o duplo não surge “do nada”. 
A personagem principal precisa ter o desejo despertado em si mesma para 
que o duplo ganhe forma.
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Entretanto, diferentemente de Martha em “Be Right Back”, Greta 
decide adquirir a cópia de sua própria consciência, a fim de robotizá-la e 
programá-la para que esta trabalhe para a Greta original. O duplo não mais 
atormenta o eu original, nem o persegue para que seja notado; mas sim ele 
próprio se torna uma vítima do Homem. Não existe uma tensão, nesse caso, 
do eu original sendo perseguido por um ser indesejável. O paradoxo se dá, 
portanto, quando ela escolhe copiar a sua consciência a fim de escravizá-la, 
na tentativa de obter o controle total de sua vida. Greta literalmente copia 
sua consciência para que esta tenha a única e exclusiva função de atender 
a todas as suas demandas e necessidades, funcionando como uma espécie 
de secretária eletrônica. Contudo, apesar de artificial, o cookie possibilita 
uma cópia perfeita da consciência humana. Por isso, ela é capaz de esboçar 
reações assim como seres humanos e acreditar que ela não é uma cópia, 
mas sim o próprio indivíduo. Logo, o duplo – a consciência copiada – se 
recusa a ser escravizado e por isso acaba sendo torturado psicologicamente 
pelo programador, Matt, até que ele se renda. O duplo se rende ao perceber 
que sua única função é obedecer aos comandos e ordens do eu original, 
para que não seja torturado novamente por indisciplina.

Como já mencionado anteriormente, a figura do duplo é um elemento 
umheimlich na literatura. No caso de “White Christmas”, o duplo também 
é um ser unheimlich, pois, mesmo sendo uma parte “copiada” do eu 
original (familiar), ele também é desconhecido (misterioso). Greta não 
conhece seu duplo verdadeiramente, uma vez que ela não é capaz de vê-
lo, já que ele fica acoplado ao cookie. Mesmo sem conhecer realmente seu 
duplo, ela sabe que este é uma cópia de sua própria consciência. Ou seja, 
essa cópia não é completamente misteriosa para a Greta original, por isso 
a definimos como unheimlich.

Todavia, conclui-se que o próprio Homem também pode ser 
considerado um outro elemento unheimlich na narrativa, visto que ele 
é um indivíduo familiar – a cópia da consciência é capaz de reconhecer 
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o seu eu original, através do backup de dados –; entretanto, ao mesmo 
tempo, o homem também é desconhecido e assombroso, já que é capaz 
de cometer atos que ferem a existência e dignidade de sua cópia. No caso 
de Greta, o ato seria passar por um procedimento cirúrgico para copiar 
uma parte de si mesma e autorizar a tortura psicológica dessa cópia, se 
necessário. No final dessa narrativa, a Greta original demonstra frieza e 
indiferença, mostrando seu lado sombrio e tornando-se menos humana 
de certa forma, sem demonstrar o mínimo de empatia ou arrependimento 
por ter feito a cirurgia que possibilitou sua consciência ser copiada. Para 
ela, o mais importante era obter o total controle de sua vida, sem se 
importar com os meios que lhe proporcionariam tal poder. Logo, a mesma 
crítica feita a Martha por usar o duplo de Ash para benefício próprio se 
estende a Greta por copiar uma parte de si para que esta trabalhe para 
ela. A diferença entre Martha e Greta é que a última tanto está ferindo a 
existência da cópia, quanto a sua própria também (KANT, 1997, p.42).

Outro ponto pertinente em relação à narrativa de Greta em “White 
Christmas” é a ideia de controle na sociedade. De acordo com Gilles 
Deleuze (1992), vivemos socialmente uma mudança de paradigma iniciada 
na Segunda Guerra Mundial. Para o filósofo francês, houve uma crise nos 
meios de confinamento que “promoviam” a disciplina (a família, a escola, a 
fábrica, o hospital e a prisão) e surge, então, a necessidade de reestruturar a 
sociedade e suas instituições. A sociedade disciplinar é, portanto, repaginada 
e atualizada para que a sociedade de controle tome seu espaço.

Segundo Jonathan Crary, entretanto, seria equivocado afirmar 
que já vivemos em uma sociedade majoritariamente de controle 
na contemporaneidade: “As formas disciplinares de poder não 
desapareceram nem foram superadas [...]. Antes, as formas contínuas 
de controle que ele (Deleuze) identifica constituíram-se como camada 
adicional de regulação, ao lado de formas de disciplina ainda em 
funcionamento e até amplificadas” (2016, p.81). Ou seja, a sociedade 



Distopia e monstruosidade

71

disciplinar e a sociedade de controle podem coexistir, mesmo que a 
primeira esteja caminhando para o seu fim. As instituições estão em 
crise e em processo de reforma, mas os confinamentos e os controles 
ainda existem simultaneamente nas sociedades.

Existe um contraponto entre a sociedade disciplinar e a de controle 
que interessa a este trabalho com relação à narrativa de “White 
Christmas”. Na sociedade disciplinar, o homem sabe quem exerce o poder 
sobre ele. Já na sociedade de controle, o poder é mais pulverizado e não 
há totalitarismo. Para exemplificar esse poder mais disperso da sociedade 
de controle, usarei a comparação entre as fábricas (confinamento) e as 
empresas (controle) feita por Deleuze:

A fábrica era um corpo que levava suas forças internas 
a um ponto de equilíbrio, o mais alto possível para a 
produção, o mais baixo possível para os salários; mas 
numa sociedade de controle a empresa substituiu a 
fábrica, e a empresa é uma alma, um gás. Sem dúvida 
a fábrica já conhecia o sistema de prêmios, mas a 
empresa se esforça mais profundamente em impor uma 
modulação para cada salário, num estado de perpétua 
metaestabilidade, que passa por desafios, concursos e 
colóquios extremamente cômicos. [...] A fábrica constituía 
os indivíduos em um só corpo, para a dupla vantagem 
do patronato que vigiava cada elemento na massa, [...] 
mas a empresa introduz o tempo todo uma rivalidade 
inexpiável como sã emulação, excelente motivação que 
contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada um, 
dividindo-o em si mesmo (1992, p.221)

Considerando o fato de que na sociedade disciplinar existia 
um projeto fabril e na sociedade de controle existe um projeto 
neoliberal, entendemos, a partir da escrita de Deleuze, que o homem 
contemporâneo não tem mais percepção total da identidade de poder, 
pois sua imagem é mais difusa. Na sociedade disciplinar de Foucault, 
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por exemplo, o poder não se concentrava mais na figura do governante, 
mas sim estava dividido entre aqueles que tinham voz de autoridade 
em instituições que desenvolviam a disciplina do indivíduo (os meios de 
confinamento). Todavia, nas sociedades de controle o sujeito não tem 
mais a consciência de quem é o controlador ou detentor do poder. Na 
contemporaneidade, por estarmos em uma sociedade dependente do 
mundo virtual e digital, a vigilância e o controle não vêm mais apenas de 
instituições disciplinares, mas também de aparelhos celulares, de redes 
sociais, entre outros. Tornou-se quase impossível afirmar quem detém o 
poder sobre nós, indivíduos.

Essa difusão do poder acaba ocasionando uma ilusão. Os indivíduos 
têm a sensação de que são livres socialmente, porém, na verdade, estão 
presos e modulados2. Nas empresas, por exemplo, os colaboradores – 
funcionários não são mais chamados de “trabalhadores”, como eram nas 
fábricas – são estimulados a competirem contra seus colegas o tempo 
todo e, em muitos casos, nem se dão conta da disputa ou do porquê são 
encorajados à concorrência, por exemplo. Essa liberdade ilusória coloca 
o sujeito contemporâneo, sem que ele perceba, na função de consumir 
o tempo todo com energia contínua, uma vez que acha que não é 
subordinado a ninguém e é o responsável por suas próprias escolhas.

Em “White Christmas”, o caso de Greta não é muito diferente da 
imposição social que Deleuze explicara. Ela decidiu fazer uma cirurgia 
para copiar sua própria consciência, com a finalidade de ter o absoluto 
controle sobre todas as suas tarefas, compromissos e obrigações – e, 
até mesmo, de antecipar suas necessidades. Esse é o dilema do homem 
contemporâneo que precisa estar conectado 24 horas por dia e não quer 
perder nenhum e-mail, mensagem de texto ou notificação. Greta queria 

2  “Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma 
modulação, como uma moldagem auto deformante que mudasse continuamente, a cada 
instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro” (DELEUZE, 
1992, p.221).
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que absolutamente tudo na sua vida fosse controlado por uma cópia 
robotizada porque ela não queria perder mais nenhuma informação. 
Além disso, toda a sua casa também estava sob a responsabilidade de 
seu duplo. É o duplo de Greta que programava o despertador para que 
ela acordasse, que acendia e apagava as luzes de sua casa e sabia o ponto 
exato das torradas de acordo com seu gosto. Ou seja, é válido afirmar que 
o duplo representa um objeto de consumo para a Greta, assim como para 
Martha em “Be Right Back”, mas com finalidades diferentes. No caso de 
Greta, o duplo é um produto, pois esse é o mecanismo que ela usa para 
exercer o controle sobre sua vida e lidar com suas ansiedades. Não existe 
um vazio emocional como no caso de Martha, porém, pode-se afirmar 
que há uma insegurança pela parte de Greta, que a leva a recorrer a uma 
“máquina” para atingir a sensação de autocontrole.

Greta achava que, após a cirurgia para a implementação do cookie, ela 
seria onipotente e teria o poder sobre sua vida e sua casa. Contudo, pode-se 
perceber que ela demonstra ser apenas uma mulher insegura e dependente, 
pois precisa de um artefato tecnológico para ter a impressão de que tem 
o controle sobre si. Além disso, ao escravizar sua cópia para tentar atingir 
este controle, ela está escravizando também a si mesma. Em Black Mirror, 
o duplo possibilita a ilusão de exercer o controle sobre si e sobre o outro 
também. Entretanto, entende-se que, ainda assim, não é possível obter a 
liberdade de fato, uma vez que o homem é um sujeito modulado e sente 
a ansiedade de tentar regular e controlar tudo a todo tempo, mesmo sem 
perceber que este é um condicionamento imposto pela sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração os dois episódios de Black Mirror analisados 
anteriormente, há alguns pontos de concordância entre eles, no que diz 
respeito à figura do duplo e à sua relação com o homem. Primeiramente, 
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tanto em “Be Right Back” quanto em “White Christmas”, o duplo é uma 
escolha feita pelo homem. Isto é, o homem é o único responsável pela 
criação da cópia – seja ela uma cópia de si próprio, como em “White 
Christmas”, ou de uma segunda pessoa, como em “Be Right Back”. Pelo 
fato de o homem escolher se adquire o duplo ou não, ele é considerado um 
objeto de consumo em ambas as narrativas, mesmo que haja propósitos 
distintos. Em “Be Right Back”, Martha adquire o duplo para completar 
o vazio que sente por ter ficado viúva; já em “White Christmas”, Greta 
recorre ao duplo para gerenciar suas necessidades como indivíduo, a fim 
de reduzir suas ansiedades e obter autocontrole.

Em ambos os episódios, o duplo se encontra na posição de vítima 
do Homem. Ou seja, como já foi dito anteriormente, o Homem também 
assume, por sua vez, a função de elemento unheimlich nas narrativas. 
No caso de Greta, percebe-se que o humano é capaz de sacrificar uma 
parte de si mesmo, para benefício próprio. Já no de Martha, vemos o 
Homem se voltar contra o outro, a ponto de aprisioná-lo e manter sua 
existência sob seu controle. Entretanto, mesmo que a essência humana 
seja retratada de uma forma bem cruel e até monstruosa nesses dois 
episódios – mostrando o que o Homem é capaz de fazer contra o outro 
e contra si mesmo –, pode-se afirmar que a humanidade também 
demonstra ser vulnerável nas tramas selecionadas. A fragilidade humana 
pode ser expressa de duas formas. Um vazio emocional e afetivo, como 
no caso de Martha, que enclausura um outro ser racional e, ao mesmo 
tempo, se aprisiona também, pois não consegue seguir em frente. Ou 
um vazio existencial, de certa forma, como no caso de Greta, em que 
há insegurança e uma busca por obter autocontrole a todo custo. E, de 
semelhante modo a “Be Right Back”, a vulnerabilidade da personagem 
principal também ocasiona o seu próprio aprisionamento. A diferença 
de Greta seria que ela está dependente de sua própria cópia para se 
sentir autossuficiente.
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Embora esse lado vulnerável por trás de atos monstruosos por parte 
do homem seja perceptível no decorrer dos episódios, o telespectador, ao 
assistir “White Christmas” e “Be Right Back”, tende a sentir empatia pela 
figura do duplo, e não pelo homem. O natural seria nos identificarmos 
com o homem, afinal, é esta figura que possui a essência humana que 
nós, espectadores, temos em comum. Entretanto, é o duplo que desperta 
a identificação de quem assiste ao episódio, pois este está na posição de 
vítima na narrativa. Essa identificação com o outro em Black Mirror critica 
o próprio Homem, visto que uma cópia parece ser mais humana que o 
próprio eu. Em “White Christmas”, sem entrar propriamente na discussão 
sobre em que consiste a essência humana, entende-se que a cópia parece 
mais humana que o próprio indivíduo, quando ela tem um comportamento 
mais emocional e vulnerável que o sujeito. Os personagens humanos, 
dentro das narrativas analisadas neste artigo, são mais frios e calculistas, 
pensando muito mais em si mesmos do que no próximo. Por isso, o duplo 
é capaz de despertar a compaixão do telespectador, que se comove com a 
posição de “presa” que ele assume em relação ao Homem, seu predador.
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BESTANTES: UM VIÉS DISTÓPICO NA 
CONSTRUÇÃO DE UM SER VIVO

Alexandre Albernaz Simões

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A criação de um ser vivo, seja ele de qualquer espécie, vem sendo 
explorada na literatura há um bom tempo. Um dos trabalhos mais 
importantes neste segmento é de Mary Shelley em Frankenstein (1823), 
no qual o processo de formação consiste na escolha de partes humanas 
– de diversos indivíduos – por um criador, na junção destas e, como 
resultado final, na constituição de um só corpo. A partir disto, outros 
autores, influenciados pela prática de Shelley, começaram a aplicar a 
mesma técnica em suas obras, aprimorando-a, conforme os preceitos e 
a tecnologia da sociedade e época em que viviam. Entretanto, a maior 
parte dos seres criados por procedimentos não científicos e/ou não 
convencionais resultam em uma espécie de monstro, seja pelo aspecto 
físico (sendo considerados, em alguns casos, deformidades), pelas 
atitudes (extremamente violentas ou não humanamente alusivas), pela 
forma através da qual foram criados ou até mesmo pelo jeito com o qual 
a sociedade, em questão, projeta sua reação ou aceitação.

Este tipo de abordagem é possível graças à Ficção Científica, por 
abrir precedentes para se trabalhar temas de qualidade excepcionais 
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e/ou maravilhosos, tendo como referência a vida e/ou a existência 
humana e suas derivações, de modo a possibilitar reflexões com um olhar 
diferenciado ou até mesmo totalmente novos ainda não sugeridos por 
outros gêneros literários. Além disso, o cenário no qual se encontram 
tais narrativas pode remeter ao mundo empírico como é conhecido ou 
transpassá-lo, situando-se em um momento outro, tal qual em um passado 
ou futuro (distante ou não) e inclusive dispondo-se de uma realidade à 
parte ao planeta Terra, como, por exemplo, o espaço sideral.

Em um horizonte futuro, encontra-se o universo distópico pós-
apocalíptico de The Hunger Games (2008), de Suzanne Collins, situado 
em um país emergido das ruínas dos Estados Unidos da América, após 
várias catástrofes naturais e não-naturais. Com a tecnologia e medicina 
avançadas, várias técnicas realizaram-se, desde a mistura de raças, até a 
criação de uma nova, como, por exemplo, uma espécie de lobo a partir de 
restos humanos dispostos na arena dos Jogos da Fome1 (jogos realizados 
anualmente como forma de controle da população contra um possível 
levante contra os governantes e que consiste de 24 crianças – chamadas 
tributos – lançadas em uma arena para se matarem até que reste apenas 
um, o vencedor, enquanto toda a barbárie é televisionada para todo o país).

Estes novos tipos de criatura são chamados de bestantes ou, 
simplesmente, bestas2. A raça de lobo, em questão, encontra-se em um 
local intersticial, uma vez que é difícil classificá-la precisamente, dado que, 
por mais que o corpo se defina claramente como o de um animal lobo 
(quatro patas, pelagem, focinho, rabo etc.), a cor da pelugem tal qual a dos 
olhos faz alusão às cores não comuns para a raça, como também a sugestão 
das características humanas, no que concerne algumas características 
psicológicas: algumas atitudes e temperamentos. Tais particularidades 
causam, neste caso, sensações desagradáveis, uma vez considerados o 

1  The Hunger Games, como disposto na versão original em língua inglesa.
2  Muttations ou Mutts, como são apresentadas na versão original 
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modo e a finalidade da criação de tais monstros, feitos para aterrorizar física 
e psicologicamente todos aqueles que consigam estabelecer relações com 
algum aspecto humano anterior (nesta conjuntura, nos tributos restantes, 
uma vez que já haviam convivido com os já mortos).

De forma a investigar os aspectos relacionados à Ficção Científica 
como gênero, sendo possível tratar-se de assuntos não convencionais 
sobre a realidade, possibilitando assim reflexões diversas até então não 
enquadradas em outros gêneros, tal como especificidades da Utopia e 
Distopia – referentes à obra em questão analisada – serão utilizados teorias 
e comentários advindos dos estudos de Darko Suvin em Metamorphoses of 
Science Fiction (2016) e de Ernst Bloch em Princípio Esperança vol. 1 (2005).

No que concerne à abordagem da monstruosidade, segundo a qual os 
monstros perturbam as categorias taxonômicas por não se enquadrarem 
plenamente em nenhuma, sendo uma criatura intersticial – localizando-se 
na fronteira entre o humano e o lobo, bem como entre o vivo e o morto – 
este artigo discutirá concepções provenientes das proposições formuladas 
por Noël Carroll em A filosofia do horror ou paradoxos do coração (1999).

O QUADRO IMAGINÁRIO: A LOCALIZAÇÃO NA FICÇÃO 
CIENTÍFICA E DISTOPIA

Quando se trata de Ficção Científica (FC), mediante pensamento ordinário, 
interpreta-se o gênero como estando relacionado a viagens interplanetárias, 
naves espaciais gigantescas e equipadas com itens extravagantes e funções 
diversas, como também seres exóticos convivendo junto com os seres 
humanos (seja pacificamente ou em guerra), entre várias outras coisas. Em 
nenhum desses casos, a humanidade, suas relações ou afins, em qualquer 
instância, deixou de ser apresentada (formal ou informalmente). Entretanto, 
a FC não se baseia somente nesses tipos de cenários excêntricos, mas sim em 
vários outros, como serão posteriormente explanados.
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Darko Suvin, em Metamorphoses of Science Fiction (2016), trabalha a FC 
de modo diferenciado, trazendo-a para o universo acadêmico, aderindo a 
especificidades e atribuindo a esse subgênero a qualidade de gênero. Com 
isso, algumas produções até então diminuídas conseguiram um espaço 
para coabitar com textos mais canônicos e representar as reflexões que 
pretendiam/pretendem propor. A partir disto, Suvin comenta a respeito 
de alguns dispositivos representativos dessa balbuciante nova categoria.

O primeiro deles se refere ao novum, cuja proposição firma-se na 
existência e/ou criação de uma sociedade diferente/estranha ou diferente/
nova da realidade empírica do autor/leitor e a partir, como afirma Suvin:

Do mínimo de umas discretas novas “‘invenções’” 
(dispositivo, técnica, fenômeno, relação) ao máximo 
de um cenário (locus espaciotemporal), agente 
(personagem principal ou personagens), e/ou relações 
basicamente novas e desconhecidas do meio do autor3. 
(2016, p.80 - tradução minha)

Em decorrência, explora-se o conceito de quadro imaginário4, no 
tocante ao locus espaciotemporal dentro da FC, ao projetar-se um foco para 
uma realidade alternativa diferente da do autor/leitor. Com base na criação 
dessa nova realidade, aciona-se o “distanciamento cognitivo” ao constituir-
se “precisamente de um duplo: nos transportamos para outro mundo 
(distanciamento) de modo a podermos pensar melhor a respeito deste 
(cognitivo)”5 (SUVIN, 2016, p.xxii - tradução minha). Em outras palavras, a 
ação do distanciamento cognitivo compete ao debate da possibilidade de 
assimilação/absorção, por parte do leitor, de um ponto abordado dentro da 

3  No original: “from the minimum of one discrete new ‘invention’ (gadget, technique, 
phenomenon, relationship) to the maximum of a setting (spatiotemporal locus), agent 
(main character or characters), and/or relations basically new and unknown in the author’s 
environment”.
4  Imaginative framework, na versão original. 
5  No original: “Cognitive estrangement constitutes precisely this twofold: we transport ourselves 
to the other world (estrangement) so that we can better think about this one (cognitive)”.
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obra, por exemplo, de reflexões sobre as relações humanas, da sociedade 
ou até mesmo do sujeito, para conduzi-lo a elaborar uma aproximação 
dessa realidade em destaque para a sua própria.

The Hunger Games (2008), futuramente mencionado pela sigla THG, 
de Suzanne Collins, partilha das proposições acima, ao apresentar “um país 
[Panem] que se ergueu das cinzas de um lugar uma vez chamado America 
do Norte”6 (2008, p.18, tradução minha) – quadro imaginário, fazendo 
alusão a uma região existente no mundo empírico, mas situando-o em 
um espaciotemporal diverso, um futuro (podendo ser distante ou não). 
Ainda dispõe de uma configuração diferente da proposta em outras 
distopias (Nós, de Yevgeny Zamyatin; 1984, de George Orwell; e Admirável 
Mundo Novo, de Aldous Huxley), uma vez que uma mulher ocupa o lugar 
da personagem principal; e apresenta invenções altamente tecnológicas, 
como aeroplanos ultramodernos capazes de se tornarem invisíveis, trens 
que fazem um longo percurso em um curto intervalo de tempo e etc.

Dessa maneira, introduz-se a argumentação a respeito de dois gêneros 
que se relacionam diretamente com a FC, e entre si: a Utopia e a Distopia. 
A primeira advém do “neologismo de Thomas More”, que, a priori, buscava 
“as implicações da questão formulada por Platão como ‘qual é a melhor 
forma de organização para uma comunidade e como uma pessoa melhor 
organiza a sua vida?’”7 (SUVIN, 2016, p.51 - tradução minha). Na perspectiva 
de More, a resposta foi transposta para uma sociedade perfeita, na qual 
se partilharia da consciência de todos os problemas sociais (tanto sociais 
quanto políticos), a fim de serem desenvolvidas formas de solucioná-
los. Como consequência, os movimentos sociais deixariam de existir e a 
sociedade entraria em um estado de estagnação.

6  No original: “the country that rose up out of the ashes of a place that was once called 
North America”.
7  No original: “Utopia, the neologismo of Thomas More’s, […] pursuing the implications of 
the question formulated by Plato as ‘What is the best form of organization for a community 
and how can a person best arrange his life?’”.
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A apresentação da Utopia serve como uma forma de expansão do 
olhar crítico, ao consistir-se de uma sociedade próxima à empírica, em 
que “tal construção é localizada neste mundo”. Dessa forma, este gênero 
trabalha próximo à FC, ao projetar uma conjectura que possibilita a análise 
das ações humanas, por mínimas que sejam, e quais as suas consequências 
em um panorama maior, pois a “Utopia é um Outro Mundo imanente no 
mundo do esforço humano, do domínio, e da possibilidade hipotética – e 
não transcendental no sentido religioso. É um país não-existente no mapa 
deste globo, um ‘outro este-mundo’”8 (SUVIN, 2016, p.56, grifo do autor; 
tradução minha).

Ernst Bloch, em O Princípio Esperança, vol. 1 (2005), lida igualmente 
com a Utopia, por meio de outra perspectiva. A partir de conceitos 
como sonhos diurnos e a esperança, Bloch comenta que “enquanto o ser 
humano se encontrar em maus lençóis, a sua existência tanto privada 
quanto pública será perpassada por sonhos diurnos, por sonhos de uma 
vida melhor que a que lhe coube até aquele momento” (2005, p.15). Esses 
sonhos se referem ao fato de que “todo ser humano, na medida que 
almeja, vive do futuro”, ou seja, “o futuro que passou vem só mais tarde” 
e “o presente autêntico praticamente ainda não está aí” (2005, p.14).

Para o autor, tudo aquilo que é relacionado ao futuro respalda-se, 
naturalmente, o “sonhar para a frente” (BLOCH, 2005, p.16), despertando, 
em consequência, a “consciência utópica”, uma vez que se atribui 
sentido ao “enxergar bem longe, mas, no fundo, apenas para atravessar 
a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser vivido” (BLOCH, 
2005, p.23). Neste ponto, depara-se com a “esperança”, por acionar 
o sentido da lembrança, não sendo “concebida apenas como afeto, em 
oposição ao medo (pois também o medo consegue antecipar), mas mais 

8  “[…] such construct is located in this world. Utopia is an Other World immanent in the 
world of human endeavor, dominion, and hypothetic possibility – and not transcendental in a 
religious sense. It is nonexistent country on the map of this globe, a “this-wordly other world” 
(grifo do autor).



Distopia e monstruosidade

83

essencialmente como ato de direção cognitiva (e, neste caso, o posto 
não é o medo, mas a lembrança)”. Neste sentido, a categorização do que 
seria utópico, ou relacionado à utopia, é “definido pelo que é ruim [...], 
mas justamente no novo sentido sustentado do sonho para a frente, da 
antecipação”, dado que não é “alheio ao mundo, mas sim inteiramente 
voltado para o mundo: o sentido de ultrapassar o curso natural dos 
acontecimentos” (BLOCH, 2005, p.22). 

Conforme avançavam os estudos sobre a Utopia, encontrou-se nos 
pensamentos de Karl Marx a base para fomentar-se esta linha teórica, 
uma vez que a intenção máxima se relaciona inteiramente com o 
marxismo, que foca na obtenção de uma vida melhor, em um sentido 
mais amplo. À vista disso, esta aplicação depara-se com o “ainda não 
consciente” que “comunica-se e interage com o que ainda-não-veio-a-ser, 
mais especificamente com o que está surgindo na história e no mundo” 
(BLOCH, 2005, p.23).

Seguindo na direção oposta, mas, ao mesmo tempo, almejando 
os mesmos resultados (no quesito da reflexão sobre o ser humano e a 
sociedade) encontra-se a Distopia. O processo criativo de ambas se designa 
da mesma forma, diferenciando-se quando no ponto perfeição. Enquanto 
na anterior os problemas encontravam uma solução, nesta defronta-se 
com um governo cujos problemas políticos e sociais são expostos, tal como 
a insatisfação popular, porém, sem nenhuma intenção governamental de 
esforço em se obter uma solução. Ao contrário, a política em vigência 
trabalha em função do “assassinato do indivíduo” e do “excesso da ordem”, 
conforme argumenta Ramiro Giroldo, em Ditadura do Prazer (2013, p.60). 
De outro modo, são utilizados do autoritarismo e da violência para que se 
atinja a ordem, esgueirando-se do sentido positivo da palavra.

Panem, país ficcional de THG, tem no poder um governo altamente 
autoritário, violento e sem nenhum empenho em suprir as necessidades 
da população, exceto pela elite dos moradores da Capital. O resto do 
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país, mais especificamente os Distritos, vive em extrema miséria, sendo 
exposto à obrigação de ceder duas crianças anualmente – por distrito, 
num total de 24 – para participarem da barbárie denominada Jogos da 
Fome. Além disso, há ainda a possibilidade do uso da violência caso haja 
algum ato de rebelião contra os governantes, da mesma maneira que há 
a criação de mecanismos que causem aversão à simples menção de ideias 
relacionadas à revolta. Ainda assim, existe a possibilidade da violência 
psicológica, no que concerne ao uso de traços e propriedades de pessoas 
mortas na construção de criaturas de laboratório, de forma a infligir terror 
àqueles que estavam acostumados a conviver com tais pessoas.

Tendo em vista esses dois gêneros, a Utopia e a Distopia, e 
considerando o funcionamento de ambos, é possível salientar que atuam 
como uma crítica social e política, de diferentes níveis: enquanto a Utopia 
emprega caminhos possíveis para se erradicar os problemas sociais, 
porém erradicando também a natureza humana, uma vez que a sociedade 
se encontra estagnada perante tanta perfeição, a Distopia manifesta os 
possíveis problemas sociais, políticos e suas consequências a longo prazo, 
esboçando todo o extremismo obtido quando a intenção é alcançar a 
ordem, em tons bastante explícitos.

Em todos os casos, as duas categorias são correlacionadas com a FC, 
uma vez que botam em prática o novum e o distanciamento cognitivo, 
tecendo acontecimentos oriundos de uma realidade ficcional, de modo 
a induzir reflexões na realidade empírica. O modo como as situações são 
esboçadas depende de autor para autor.

HORROR, MONSTRO

Noël Carroll, em A filosofia do horror ou paradoxos do coração 
(1999), trabalha o gênero horror, tanto na literatura quanto no cinema, ao 
assinalar várias particularidades específicas. A ênfase intencionada neste 
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estudo é na discussão do autor sobre uma das personagens mais comuns 
nas obras vinculadas a este tipo: o monstro.

Uma das primeiras observações feitas pelo autor se estabelece a partir 
da condição do monstro dentro da concepção do horror. A personagem 
monstro, na maior parte das vezes, se caracteriza como “qualquer ser 
que se acredite não existir agora, segundo a ciência contemporânea” 
(CARROLL, 1999, p.45). Em outras palavras, se a ciência não consegue 
encontrar e explicar a origem de certa criatura, esta, em decorrência, 
“viola a ordem natural” (CARROLL, 1999, p.61) e, automaticamente, recebe 
o aspecto de anormalidade. Posteriormente, Carroll pontua algumas 
características básicas dessas criaturas, afirmando que, “alguns podem 
ser ameaçadores, e não horrorizantes (sic), ao passo que outros podem 
ser nem ameaçadores nem horrorizantes” e, por fim, reitera que “se o 
monstro for considerado apenas potencialmente ameaçador, a emoção 
seria o medo” (CARROLL, 1999, p.45), conduzindo a argumentação para 
outro ponto, o da emoção.

Bestantes. Não há dúvidas sobre isso. Eu nunca vi 
essas bestas, mas elas não são animais nascidos 
naturalmente. Elas se assemelham a lobos enormes, 
mas quais lobos aterrissam e se equilibram facilmente 
nas patas traseiras? Qual lobo acena para a matilha com 
as patas da frente como se tivesse punhos? Essas coisas 
eu consigo ver à distância. De perto, tenho certeza que 
seus atributos mais ameaçadores serão revelados.9 
(COLLINS, 2008, p.331 - tradução minha)

As bestantes, ou bestas, do universo de THG, surgem em um momento 
crítico e preciso da história. Na reta final dos Jogos da Fome, na qual 

9  No original: “Muttations. No question about it. I’ve never seen these mutts, but they’re 
no natural-born animals. They resemble huge wolves, but what wolfs lands and then 
balances easily on its hind legs? What wolf waves the rest of the pack forward with its front 
paw as though it had a wrist? These things I can see at distance. Up close, I’m sure their more 
menacing attributes will be revelead”. 
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restam apenas três participantes (Katniss, Peeta e Cato), os Criadores dos 
Jogos10 soltam essas criaturas na arena, com o intuito de acelerarem o 
agrupamento dos tributos restantes e os forçarem para o combate final. 
Aos olhos de Katniss, em quem a narração se concentra, é possível perceber 
certas peculiaridades, tais como a semelhança com lobos, porém há uma 
discrepância entre a inacreditável racionalidade peculiar desses bichos em 
comparação com a raça à qual há similitude, e também possíveis traços 
ameaçadores. Ao se levar em consideração a época no qual esta história 
se passa e em como as peripécias científicas já se encontram em estágio 
avançado, já mencionado, e o nível das máquinas existentes, percebe-
se que não é mais a ausência de explicação por parte da ciência que faz 
possível a classificação dessas criaturas na condição de monstro. Essa 
particularidade se dispõe no momento em que a simples aparição delas 
produz algum tipo de emoção, mais especificamente o medo.

– Suba! – gritei. Peeta começou, dificultado não somente 
por sua perna, mas pela faca em sua mão. Eu atirei uma 
flecha na garganta da primeira besta que alcançou as 
patas no metal. Ao morrer, a criatura reage com raiva 
e acerta acidentalmente alguns de seus companheiros. 
É quando eu percebo as garras. Dez centímetros de 
comprimento e claramente muito afiadas11 (COLLINS, 
2008, p.332 - tradução minha)

Aos poucos, Katniss revela mais alguns aspectos das bestas, como 
uma possível agressividade e garras extremamente afiadas. Carroll 
discorre sobre essa característica dos monstros do horror, ao comentar 
que “[e]les têm de ser perigosos. Isso pode ser conseguido tornando 
o monstro letal”, mas não somente fisicamente, como também “[o] 

10  No original: “Gamemakers”.
11  No original: “‘Climb!’ I yell. Peeta starts up hampered by not only the legs but the 
knife in his hand. I shoot my arrow down the throat of the first mutt that places its paws on 
the metal. As it dies the creature lashes out, inadvertently opening gashes on a few of its 
companions. That’s when I get a look at the claws. Four inches and clearly razor-sharp”.
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monstro pode ser ameaçador psicológica, moral ou socialmente” (1999, 
p.64). Essa qualidade, conforme o autor, é incontestável, dado que “´[o]
s monstros podem também desencadear certos medos infantis, como o 
de ser comido ou desmembrado”. Portanto, por mais que o monstro não 
seja fisicamente ameaçador, mas sim psicologicamente, “ele vai continuar 
valendo como uma criatura de horror se inspirar repulsa” (1999, p.64). 

As bestas estão começando a se reunir. Ao se juntarem, 
se levantam novamente para ficarem facilmente de pé 
sobre as patas traseiras, dando a elas uma qualidade 
estranhamente humana. Cada um tem uma pelagem 
espessa, alguns com o pelo mais liso e lustroso, outros 
encaracolados, e as cores variam entre o preto carvão 
ao que eu só posso descrever como loiro. Tem alguma 
coisa a respeito deles, algo que faz com que o pelo de 
minha nuca se arrepie, mas eu não posso colocar meus 
dedos lá.12 (COLLINS, 2008, p.332-333 - tradução minha)

A certeza de que tais animais não são naturais fica claramente 
perceptível, ao ser revelada a estranha aptidão de se postarem facilmente 
nas patas traseiras, considerando o fato de que são quadrúpedes, e ter 
a forma e as cores da pelagem tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão 
singulares. O medo, agora não mais físico, mas psicológico, toma conta de 
Katniss, dando lugar à dúvida a respeito da categoria à qual estas criaturas 
realmente pertencem.

Essa incerteza apresentada pela personagem sobre tais criaturas – se são 
mesmo lobos ou algo além– adentra a discussão da intersticialidade, uma vez 
que tais coisas intersticiais “atravessam as fronteiras de categorias profundas 
do esquema conceitual da cultura” e, “na medida que aparecem de modo 
ambíguo nas oposições categoriais tais como eu/não eu, dentro/fora, e vivo/
12  The mutts are beginning to assemble. As they join together, they raise up again to stand 
easily on their back legs giving them an eerily human quality. Each has a thick coat, some 
with fur that is straight and sleek, other curly, and the colors vary from jet black to what I can 
only describe as blond. There’s something else about them, something that makes the hair 
rise up on the back of my neck, but I can’t put my finger on it. 
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morto, aparecem como boas candidatas à repulsa” (CARROLL, 1999, p.50). Por 
outro lado, o fato de que algo advindo das criaturas é responsável por provocar 
uma sensação negativa também auxilia na questão da antinaturalidade, 
consistindo do fato de que “um objeto ou ser é impuro se for categoricamente 
intersticial, categoricamente contraditório” (CARROLL, 1999, p.50). Em vista 
disso, “os monstros não são apenas fisicamente ameaçadores” como também 
são “cognitivamente ameaçadores” (CARROLL, 1999, p.53).

Eles colocam seus focinhos no chifre, farejando e 
provando o metal, raspando as patas sobre a superfície 
e, em seguida, produzindo um alto ganido uns para os 
outros. Deve ser como eles se comunicam, porque a 
matilha se afastou, como se estivesse abrindo caminho. 
Então um deles, uma besta de tamanho razoável com 
pelos loiros ondulados começou a correr e pulou no 
chifre. Suas patas traseiras devem ser incrivelmente 
fortes porque aterrissou apenas dez pés abaixo de nós, 
com seus lábios rosados franzidos em um rosnado. Por 
um momento, ela fica ali, e naquele momento eu percebo 
o que me perturbou sobre as bestas. Os olhos verdes 
que me ameaçam não são como os de qualquer cão ou 
lobo, ou de qualquer outro animal canino que já tenha 
visto. Eles são inconfundivelmente humanos. E aquela 
revelação mal foi assimilada quando noto o colar com o 
número 1 encravado com joias e uma coisa horrível me 
golpeia. O cabelo loiro, os olhos verdes, o número... é 
Glimmer.13 (COLLINS, 2008, p.333 - tradução minha)

13  No original: “They put their snouts on the horn, sniffing and tasting the metal, scraping 
paws over the surface and then making high-pitched yipping sounds to one another. This 
must be how they communicate because the pack backs up as if to make room. Then one of 
them, a good-size mutt with silky waves of blond fur takes a running start and leaps onto the 
horn. Its back legs must be incredibly powerful because it lands a mere ten feet below us, 
its pink lips pulled back in a snarl. For a moment it hangs there, and in that moment I realize 
what else unsettled me about the mutts. The green eyes glowering at me are unlike any dog 
or wolf, any canine I’ve ever seen. They are unmistakably human. And that revelation has 
barely registered when I notice the collar with the number 1 inlaid with jewels and the whole 
horrible thing hits me. The blond hair, the green eyes, the number… it’s Glimmer”.
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Neste ponto em específico, enquanto Katniss analisa as características 
das criaturas e cruza os dados com informações que já tinha enfrentado, se 
depara com a questão que nesse momento somente a assombrava, mas que 
até então não tinha fundamento. O estranho comportamento das bestantes, 
quase humano, se fundamenta exatamente na questão do “humano”. Esses 
monstros são resultado de uma criação a partir dos restos mortais dos outros 
tributos, eliminados durante o jogo. Assim, fica claro o porquê de a cor dos 
olhos e da pelagem serem tão diferentes e tão singulares.

De modo a explanar a respeito dessa dupla posição à qual é inferida 
a figura do monstro, Carroll trabalha a proposição de Sigmund Freud 
denominada como figura coletiva ou condensação, a qual consiste em 
uma “união dos aspectos reais de duas ou mais pessoas numa única 
imagem onírica” (FREUD apud CARROLL, 1999, p.66), e a reformula como 
fusão do horror, de modo que “uma figura de fusão é um composto que 
une atributos considerados categoricamente distintos e/ou discordantes 
do esquema cultural das coisas, de modo ambíguo, numa entidade 
espaço-temporal discreta”. As criaturas provenientes desse processo se 
especificam como “reuniões de ordens ontológica ou biologicamente 
separadas. São figuras singulares em que tipos de elementos distintos e 
não raro antagônicos são sobrepostos ou condensados, dando origem a 
entidades impuras e repulsivas” (CARROLL, 1999, p.66).

Minha cabeça percorre um lado a outro, enquanto 
examino a matilha, assimilo os diversos tamanhos e 
cores. A menor e com a pelagem vermelha e os olhos 
âmbares.... Cara de Raposa! E ali, o cabelo cinza e os 
olhos castanhos do garoto do Distrito 9, morto enquanto 
lutávamos pela mochila! E a pior de todas, a menor das 
bestas, com a pelagem escura e brilhante, enormes 
olhos castanhos e um colar com o número 11 em palha 
trabalhada. Os dentes à mostra, em puro ódio. Rue... 

– O que foi Katniss? – Peeta sacode meus ombros. 
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– São eles. São todos eles. Os outros. Rue e a Cara de 
Raposa e… todos os outros tributos – sufoquei. 

– O que fizeram com eles? Você não acha que... aqueles 
são os olhos de verdade deles? – Escuto o suspiro de 
reconhecimento de Peeta. 

Os olhos são o menor dos problemas. E quanto aos seus 
cérebros? Será que lhes foi dada alguma memória de 
quando eram tributos? Será que foram programados 
para odiar particularmente os nossos rostos porque 
sobrevivemos enquanto eles foram insensivelmente 
assassinados? E os que efetivamente matamos... Será 
possível acreditar que estão querendo se vingar com a 
nossa morte?14 (COLLINS, 2008, p.334 - tradução minha)

Como consequência da chocante revelação a respeito de sua 
origem, esses animais encontraram-se em uma condição dupla: se antes 
funcionavam somente como uma ameaça física – devido às garras e à 
agressividade inerente – agora apresentam-se também como uma ameaça 
psicológica, em razão de fazerem alusão a indivíduos que realmente 
existiram. Concomitantemente, essas mesmas criaturas assumem uma 
duplicidade intersticial: localizam-se entre a fronteira do humano e o lobo, 
bem como entre o vivo e o morto. A personagem Katniss, diante disso, 
encontra-se em um movimento de fabulação de teorias (CARROLL, 1999, 

14 No original: “My heads snaps from side to side as I examine the pack, taking in the 
various sizes and colors. The small one with the red coat and amber eyes… Foxface! And 
there, the ashen hair and hazel eyes of the boy from District 9 who died as we struggled for 
the backpack! And worst of all, the smallest mutt, with dark glossy fur, huge brown eyes and 
a collar that reads 11 in woven straw. Teeth bared in hatred. Rue… 
‘What is it, Katniss?’ Peeta shakes my shoulder. 
‘It’s them. It’s all of them. The others. Rue and Foxface and... all of the other tributes,’ I choke out. 
I hear Peeta’s gasp of recognition. ‘What did they do to them? You don’t think… those could 
be their real eyes?’
Their eyes are the least of my worries. What about their brains? Have they been given any 
of the real tributes memories? Have they been programmed to hate our faces particularly 
because we survived and they were so callously murdered? And the ones we actually killed… 
do they believe they’re avenging their own deaths?”
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p.66), uma vez que, por mais perturbante que se identifique a posição das 
bestantes, sua real intenção é entender o que foi feito com os corpos e 
seus membros, por mais especulativo que se aparente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ficção Científica, a partir da perspectiva apresentada por Darko 
Suvin, em Metamorphoses of Science Fiction, possibilita a abordagem de 
temáticas diversas, em cenários diversos. Através da criação de um novum 
e de um quadro imaginário, é viável realizar o distanciamento cognitivo e 
trazer as reflexões oriundas de realidades alternativas, localizadas em um 
espaço-tempo diverso para a realidade empírica, de forma a ponderar e 
atribuir novas perspectivas sobre determinados assuntos.

Com a temática voltada mais para a condição social humana e 
suas relações, como também explorando o aspecto político, a Utopia e 
a Distopia projetam-se em um panorama futuro. Entretanto, a Utopia 
refere-se a uma sociedade na qual todos os problemas foram solucionados 
e tudo e todos vivem em perfeita harmonia, enquanto a Distopia é uma 
sociedade com muitos problemas e nenhuma solução, sendo totalmente 
regida por um governo autoritário e violento. Contudo, ambas, na maior 
parte das vezes, expõem algumas das possíveis consequências a partir de 
determinadas atitudes tomadas no cenário social atual.

Ao ser levado em consideração o momento ao qual a obra The Hunger 
Games se situa, um futuro distópico pós-apocalíptico, no qual o governo 
busca meios de conseguir amedrontar a população – de forma a fazê-la 
esquecer de uma possível ideia de nova rebelião –, a ideia da criação de 
seres vivos a partir de restos mortais de crianças jogadas em uma arena 
para se digladiarem preenche todos os requisitos até então almejados. 
No que concerne à posição da personagem Katniss, que também é um 
tributo e possivelmente poderia ter sido utilizada em tal experimento, 
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a sensação negativa é rapidamente ativada, primeiro pela ameaça física 
das bestantes, em seguida pela incompatibilidade de seu comportamento 
com as atitudes normalmente relacionadas aos lobos. E, por fim, a partir 
da conceitualização proposta por Noël Carroll, em A filosofia do horror ou 
paradoxos do coração, em relação à criação de monstros e sua relação 
direta com o horror, é possível perceber os vários estágios apresentados, 
como também entender o porquê da posição intersticial desses animais, 
uma vez que o estabelecimento deles foge de uma categoria única – nem 
humanos nem lobos, nem vivos e nem mortos.

Diante disso, é possível depreender a importância de abordar tanto 
a FC quanto a Utopia e a Distopia no contexto da pesquisa acadêmica, 
por abarcarem tantas possibilidades e pontos de vista diversos, 
oferecendo uma leitura diferenciada da sociedade, à qual, até então, não 
se havia cedido a atenção devida. Um desses assuntos, entre os vários 
abordados na obra THG, é a questão do uso do monstro na perspectiva de 
proporcionar uma sensação negativa, servindo como um fantasma cuja 
intenção é atormentar o indivíduo com quem se deparou anteriormente. 
Intrinsecamente, essa questão está correlacionada à violência já executada 
pelo Estado, porém, que toma proporções ainda maiores, tendo em vista 
o quanto algumas atitudes podem se tornar extremadas, a ponto de 
submeter-se a afetar o estado psicológico de um sujeito somente para se 
manter no poder.
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NOS OLHOS DE QUEM VÊ: 
BELEZA E MONSTRUOSIDADE NAS 

DISTOPIAS JUVENIS
Cássia Farias

Padrões estéticos e de moda são parte integrante de todas as 
sociedades, se modificando com o passar do tempo e com as mudanças 
socioculturais. O que vemos atualmente, porém, é uma exacerbação 
desse fato, com uma supervalorização, por parte da sociedade ocidental 
contemporânea, do corpo em seu exterior: dietas temáticas, tendências 
de moda, cirurgias plásticas (que muitas vezes levam à morte) e outros 
tipos de modificações corporais são assunto constante na mídia, que 
nos bombardeia a todo o momento com imagens de corpos perfeitos 
e inatingíveis. É a cultura de culto ao corpo, que estimula o sujeito a 
estar constantemente trabalhando sobre ele, a buscar uma forma de 
supostamente aprimorá-lo com a promessa de felicidade e realização. 
Com essa cultura em alta, e com os exageros aos quais as pessoas são 
levadas por ela, não é surpresa que a importância dada à estética do 
corpo tenha se tornado um tema de distopias, em especial as juvenis.

É durante a adolescência que o sujeito começa a sentir mais intensamente 
todo tipo de pressão social. Nessa época, também, o corpo adquire especial 
importância para o jovem, não só pelas mudanças biológicas características 
dessa fase, mas porque o corpo e a relação que se tem com ele fazem parte do 



Distopia e monstruosidade

95

processo de criação da própria identidade, e afetam também a socialização e 
a forma como um sujeito irá se relacionar com os outros. Os padrões estéticos 
vigentes e o culto ao corpo podem ter consequências negativas aos que não 
se encaixam ou aos que tentam atingir esses padrões a qualquer custo; isso 
será tematizado em diversas manifestações da literatura para adolescentes, 
e não será diferente nas distopias produzidas para esse público, visto que 
uma das características desse gênero é justamente a crítica aos problemas 
da sociedade, não só em aspectos políticos e ideológicos, mas também 
morais e comportamentais. Este trabalho vai abordar como essa questão 
aparece em algumas distopias juvenis – mais especificamente, na série Jogos 
Vorazes (SJV) (2008-2010), de Suzanne Collins, na série Starters (SSt) (2012-
2013), de Lissa Price, e em Feios (2005), primeiro livro da série de mesmo 
nome de Scott Westerfeld –, discutindo também os meios escolhidos por 
essas obras para fazer sua crítica à maneira como encaramos o corpo na 
sociedade contemporânea.

Apesar de aparecer em todas essas narrativas, a temática da beleza – 
em especial no que se refere à moda e aos padrões estéticos – não tem a 
mesma importância ou papel de destaque em cada uma das obras. Todas 
elas, porém, lançam um olhar negativo sobre o tema. A crítica é explícita 
em alguns momentos: 

A mulher parecia estar passando fome. No tronco, as 
costelas se destacavam e as pernas eram tão finas que 
Tally não entendia como aguentavam o peso do corpo. 
[...]

– [...] Ela tem aquela doença! Aquela que os professores 
sempre mencionavam. 

– Provavelmente. Sempre achei que não passava de 
uma invenção pra nos assustar...

Antes de a operação existir, muitas pessoas, 
principalmente mulheres jovens, sentiam tanta 
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vergonha de serem gordas que simplesmente paravam 
de comer. Perdiam peso rápido demais. Sem conseguir 
se controlar, continuavam emagrecendo até acabarem 
no mesmo estado daquela “modelo”. Na escola, diziam 
que algumas chegavam a morrer [...].

Tally olhou bem pra foto e sentiu um arrepio. Por que 
retornar àquilo? (WESTERFELD, 2010, p.194-195)

Nessa passagem do romance Feios, temos a reação da protagonista, 
Tally, ao se deparar com a foto de uma modelo do passado (que seria 
o presente do leitor). Apesar de não usar a palavra e da explicação 
oferecida ser um tanto simplória, fica claro que a doença à qual ela se 
refere é a anorexia. O choque da personagem, que chega a se arrepiar 
diante da fotografia, indica ao leitor como ele deve enxergar essa 
realidade. É interessante notar que temos, nesse trecho, um exemplo de 
desfamiliarização, estratégia comum em muitas distopias e que apresenta 
como estranhas coisas vistas como corriqueiras em nossa sociedade:

No processo de “transformar uma coisa em algo 
não familiar” [...] a ficção distópica convida o leitor a 
observar o mundo distópico como o narrador o observa, 
e não para simplesmente compreendê-lo, mas também 
para julgá-lo. Através dessa percepção da realidade, o 
leitor deve sentir empatia pelo narrador/protagonista 
para que possa condenar, assim como o narrador/
protagonista faz, aqueles aspectos da sociedade que 
compõem a opressão do narrador.1 (VARSAM, 2003, 
p.206, grifos do original. Tradução minha)

Na cena em questão, temos algo um pouco diferente da 
desfamiliarização convencional, no sentido de que o leitor é levado não a 

1  No original: “In the process of ‘making things unfamiliar’ [...] dystopian fiction invites the 
reader to observe the dystopian world as the narrator observes it, not merely to sympathize 
but also to judge. Via this perception of reality, the reader must empathize with the narrator/
protagonist in order to condemn, as the narrator/protagonist does, those aspects of society 
that constitutes the narrator’s oppression”.



Distopia e monstruosidade

97

julgar a sociedade distópica representada, mas sim sua própria realidade 
através da visão da protagonista de seu próprio mundo. O efeito dessa 
cena em Feios, então, é fazer o leitor refletir sobre esse tipo de problema 
que muitas vezes é normalizado e banalizado em nosso meio, que 
rotineiramente transforma esses corpos doentes e absurdamente magros 
em objetos de desejo. A crítica é enfatizada quando a menina se refere 
à mulher da fotografia como uma “modelo”, entre aspas, indicando que 
o que ela representa não deveria ser considerado exemplar. Falando de 
um lugar em que problemas como a anorexia foram erradicados, Tally 
chama atenção para o quão errada é uma sociedade que não só deixa isso 
acontecer como não dá a devida atenção a esse problema.

Tally sente um arrepio ao olhar para a foto, e essa reação física da 
personagem nos dá o primeiro indício de um aspecto peculiar sobre a 
forma como a temática da beleza é tratada nessas obras. A leitura dessas 
distopias revela que não só a busca por se encaixar nos padrões estéticos 
aparece como uma empreitada perigosa que pode levar à destruição e 
à perda do próprio eu, como parece haver algo de monstruoso em tudo 
que envolve a beleza. É essa beleza monstruosa e a forma como ela se 
manifesta nessas obras que são de particular interesse para este trabalho.

Em diversos momentos, como na passagem de Feios, a reação das 
personagens se assemelha à reação evocada pelos monstros nas narrativas 
de horror, tal qual descrita por Carroll. Para ele, o horror-artístico envolve 
uma “combinação de medo e repulsa em relação ao pensamento de 
monstros como Drácula, de modo que esses estados cognitivos geram uma 
espécie de agitação física, que pode ser patente, como uma tremedeira 
[...], ou silenciosa, como sensações de formigamento” (CARROLL, 1999, 
p.76). O autor aponta que a reação do que chama de “personagens 
humanos positivos”2 funciona como um guia para a audiência: não só 

2  É assim que se refere às personagens que, além de claramente humanas, representam 
valores positivos e que espelham as reações que se espera do leitor (cf. CARROLL, 1999).
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para identificar, mas também para saber como ler o monstro. Segundo 
Carroll, deveríamos compartilhar com as personagens “as avaliações 
emocionais dos monstros como seres temíveis e impuros – perigosos e 
repulsivos – e isso causa em nós as sensações [necessárias]” (1999, p.76). 
A identificação leitor-personagem é importante para as distopias no geral, 
uma vez que “é o protagonista que vive a sua sociedade como distópica” 
e que “é a compreensão que o leitor tem da mensagem do narrador 
que vai estabelecer a distinção entre o que constitui um mundo futuro 
‘bom’ ou ‘ruim’”3 (VARSAM, 2003, p.205 - tradução minha). No que se 
refere às questões da beleza, o leitor também é convidado a se identificar 
com as personagens que lançarão esse olhar negativo sobre a busca 
dos ideais estéticos, e mais do que isso: essas personagens colocarão a 
obsessão com a aparência e o culto ao corpo como um componente que 
está na base do que faz aquela sociedade ser uma distopia. De forma 
semelhante ao que ocorre no horror artístico, temos uma divisão4 entre 
os “monstros”, no caso os representantes desse ciclo destrutivo da beleza, 
e os personagens positivos, com quem devemos nos identificar e em cujo 
julgamento confiamos. Esse grupo deixa transparecer sua visão para o 
leitor utilizando estratégias narrativas que se aproximam ao que temos 
nas histórias de horror. Já foi mencionado o arrepio de Tally ao olhar 
para a imagem da modelo, mas existem outros momentos das obras aqui 
analisadas em que o léxico usado para descrever os representantes dessa 
cultura do culto à beleza inclui palavras como “grotesco”, e descreve 
momentos inquietantes ou de repulsa.

Se isso não fosse o suficiente para traçar um paralelo entre beleza e 
monstruosidade, parece haver algo de não humano nessas personagens, 
3  No original: “is the protagonist who experiences his/her society as dystopian” e “it is the 
reader’s understanding of the narrator’s message that will establish the distinction between 
what constitutes a ‘god’ or a ‘bad’ future world”.
4  É importante destacar que esses papéis não serão sempre estáticos. Alguns personagens 
transitam entre os dois lados, ou acabam se revelando vítimas de um sistema, como irei 
abordar em outro momento do trabalho.
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em especial no que se refere ao aspecto sentimental: elas parecem vazias, 
o que por si só já confere um ar monstruoso a elas, uma vez que em 
muitas mídias a divisão entre humanidade e inumanidade é justamente 
“assinalada como ter versus não ter sentimentos” (CARROLL, 1999, p.68), 
uma ideia que está presente no senso comum – basta lembrar que pessoas 
que cometem crimes de extrema crueldade são prontamente chamadas 
de monstros pela população e pela imprensa. Há um entendimento, então, 
de que a humanidade está ligada não só a ter emoções e sentimentos 
próprios, mas também à capacidade de sentir pelo outro, ter empatia, e 
que aqueles que não apresentam essas características integram a esfera 
da monstruosidade.

Um exemplo de personagens que beiram o monstruoso são os 
habitantes da Capital em SJV. Antes mesmo de aparecer pela primeira 
vez na narrativa, essas pessoas já possuem uma aura monstruosa por 
questões morais: os jogos, que nada mais são do que uma batalha até 
a morte entre adolescentes, são vistos por elas como se fossem um 
simples reality show, – e, além disso, elas parecem sentir prazer com esse 
espetáculo de violência. Elas também aparentam ser totalmente vazias de 
sentimento, e por mais que às vezes demonstrem pena pelos participantes 
dos jogos – como quando Peeta revela ser apaixonado por Katniss e todos 
se compadecem –, parece ser tudo superficial, e não uma compaixão 
real. Quando finalmente as pessoas da Capital são apresentadas ao leitor, 
seu exterior exótico parece ser apenas uma extensão desse interior 
monstruoso, o que fica aparente na forma como são descritas. Algumas 
palavras usadas são “grotesco” e “bizarro”, e há algo de não-natural nelas, 
com a artificialidade de gestos e atos sendo apontada a todo momento 
pela protagonista, Katniss.

O visual exagerado dessas personagens se torna ainda mais estranho 
quando contrastado com os habitantes dos outros distritos que compõem 
Panem, o país em que se passa a história: postos lado a lado, eles não 
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parecem pertencer à mesma realidade. Fisher afirma que, quando Katniss 
vai pela primeira vez para a Capital, há um choque de realidade, e a 
impressão dada pela narrativa é de que:

O século XIX foi posto frente à face futurista e assustada 
da cultura de mídias do século XXI, uma disjunção que 
é marcada pela aparência berrante dos cidadãos da 
Capital, com seus cosméticos grotescos, tinturas de 
cabelo chocantes e roupas ornamentadas.5 (FISHER 
2012, p.30 - tradução minha)

Os filmes trazem uma boa representação visual da opulência e das cores 
dos habitantes da Capital quando sua primeira representante, Effie, fica lado 
a lado com a simplicidade de Katniss e a pobreza do Distrito 12, de onde a 
protagonista se origina – na cena, a mulher é o único ponto de cor em um 
cenário majoritariamente cinza, o que enfatiza as condições precárias do local 
e o quanto ela não se encaixa. A imagem de Effie nesse contexto é, também, 
quase um paradoxo: apesar das cores vibrantes, que deveriam configurar 
um visual alegre, a mulher funciona como um arauto de más notícias. Effie é 
responsável por fazer a colheita, o sorteio que escolhe quem será mandado 
para a competição, e sua chegada marca o início dos jogos.

Effie e os outros habitantes da Capital parecem ser vazios, não só de 
sentimentos, como dito anteriormente, mas também de personalidade – eles 
são capazes de se preocupar apenas com as aparências e os bons modos:

Fico lá em pé, completamente nua [...]. Eu sei que deveria 
estar constrangida, mas eles são tão inumanos quanto 
um trio de aves coloridas ciscando aos meus pés6. 

5  No original: “the nineteenth century is brought face to future-shocked face with twenty 
first-century media culture, a disjunction that is pointed up by the garish appearance of the 
Capitol’s citizens, with their grotesque cosmetics, lurid hair dye, and ornate clothes.”
6  No original: “I know I should be embarrassed, but they’re so unlike people that I’m 
no more self-conscious than if a trio of oddly colored birds were pecking around my feet” 
(COLLINS, 2014, p.61). A tradução para o português enfatiza a desumanização dessas 
personagens ao utilizar a palavra inumanos e, ao compará-los diretamente a animais, ao 
invés de estabelecer uma comparação entre duas situações, como temos no original.
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Os três recuam e admiram o trabalho

– Excelente! Agora você está quase parecida com um 
ser humano! – diz Flavius, e todos riem.

Eu forço um sorriso para demonstrar o quanto estava 
grata.

– Obrigada – digo eu, suavemente. – Nós não temos muitos 
motivos para ter uma boa aparência no Distrito Doze.

Isso os conquista imediatamente.

– Claro que não, coitadinha! – diz Octavia, batendo as 
mãos pra mim em aflição. (COLLINS, 2010, p.70)

Nessa passagem, temos o momento em que Katniss, já na Capital, 
está sendo preparada pela sua equipe de estilistas para participar da 
rodada de entrevistas que antecede os jogos, um processo que consiste, 
basicamente, em deixá-la com uma aparência mais agradável para o 
público da Capital. No trecho, é possível ver que Octavia se “compadece” 
de Katniss não pelas péssimas condições de vida às quais a menina foi 
submetida por toda a sua vida, mas por ter sido privada de motivos para 
se embelezar. A verdadeira tragédia para essas pessoas não é a fome ou a 
miséria, mas não ter os meios para se render aos encantos da moda. O fato 
de que Katniss tem que medir suas palavras para não magoar as pessoas 
que estão literalmente a preparando para a morte também enfatiza o 
absurdo da situação, que por si só já seria grotesca, e o momento tem 
como efeito reforçar para Katniss e, consequentemente, para o leitor, a 
monstruosidade desses seres.

A leitura da trilogia, porém, aponta que, ao contrário do que se 
esperaria, os habitantes comuns da Capital (aqueles que não estão em 
uma posição de poder) não são cruéis. Não temos, em Jogos Vorazes, uma 
elite esclarecida que se regozija em oprimir os menos favorecidos, mas 
sim uma população tão alienada que não consegue enxergar o que de 
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fato está por trás do espetáculo a que assistem, e o sistema perverso 
que o torna possível. Eles são, no fundo, tão manipulados e controlados 
quanto os habitantes dos distritos, mas o controle não vem pela repressão 
e violência, mas pelo prazer e pelo consumo.

No mundo de Jogos Vorazes, a beleza é usada como forma de 
controlar essas pessoas, mas também como forma de dividir a sociedade. 
Na cena em que Katniss é preparada pela equipe de moda, fica claro que 
os dois lados têm dificuldade de enxergar o outro como completamente 
humano. Se os membros da Capital têm uma aura monstruosa para 
quem mora nos distritos, estes são, no mínimo, exóticos para quem 
é proveniente da Capital. Assim, é difícil que um lado consiga sentir 
empatia pelo outro:

O que eles devem fazer o dia inteiro, essa gente da 
Capital, além de decorar os próprios corpos e esperar 
cada novo suprimento de tributos que vão morrer para 
garantir a diversão deles?

Levanto a vista e vejo os olhos de Cinna fixos nos meus.

– Como devemos parecer desprezíveis para você – diz ele.

Será que ele viu isso em meus olhos ou leu meus 
pensamentos de algum modo? Mas ele está certo. 
Todas as pessoas aqui são absolutamente desprezíveis. 
(COLLINS, 2010, p.73-74)

O diálogo entre Katniss e Cinna demonstra o repúdio que a menina 
sente por esses sujeitos. Isso se traduz, dos dois lados, em uma dificuldade 
de se conectar com o outro, o que acaba com a possibilidade de uma 
união entre ambas as partes e, consequentemente, com a possibilidade 
de uma resistência organizada. É curioso notar que, apesar de haver 
uma revolução bem-sucedida em A esperança, último livro da série, os 
habitantes da Capital não são tomados pelo impulso revolucionário que 
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atinge os outros distritos, e os membros da Capital que se juntam à luta 
são uma minoria de dissidentes. Temos então uma prova de como esse 
controle através da beleza é eficiente.

A forma como os habitantes da Capital são representados no romance 
remete a alguns aspectos de nosso mundo, em especial no que se refere a 
nossa relação com a moda. Santaella (2004, p.118) chama atenção para o 
fato de que a moda é encarada pela sociedade contemporânea como uma 
forma de autoexpressão, “uma tecnologia específica de construção, sempre 
instável e fugaz, de eus ansiosos por meio das transfigurações do corpo”. Isso, 
porém, não passa de uma ilusão, e o que se tem de fato é uma padronização 
de costumes e corpos. Veste-se o que está na moda e foi escolhido como 
tendência por uma indústria milionária e “[o]s padrões de beleza são 
tão imperiosamente obedecidos que, por mais que variem as mulheres 
fotografadas, nas imagens todos os corpos se parecem. O que se apresenta aí 
é o corpo homogeneizado como lugar de produção de signos” (SANTAELLA, 
2004, p.129). Na busca por uma individualidade, o resultado é que todos 
parecem ter sido produzidos em massa, tal qual os objetos que consomem.

Consumir é a palavra-chave. Vivemos em um tempo de um extremo 
culto ao corpo, em que somos estimulados a trabalhá-lo constantemente, 
a deixá-lo melhor, seguindo uma série de tendências e consumindo os mais 
diversos produtos que prometem nos ajudar nessa busca pelo melhor de 
nós. Para Santaella:

[e]m um tal cenário, o papel reservado às indústrias da 
beleza é o de garantir a materialidade da tendência de 
comportamento que [...] só poderá existir, se contar 
com um universo de objetos e produtos consumíveis 
[...] Com isso, o corpo consome principalmente a si 
mesmo. (2004, p.128)

O corpo, em nosso contexto, acaba por se tornar uma mera mercadoria. 
Isso pode ser visto também em SJV, com os habitantes da Capital. Essas 
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pessoas estão sempre tentando se manter na moda, e as roupas e 
modificações exóticas em seus corpos são uma tentativa de expressar 
uma personalidade, criar algo único, ao mesmo tempo que revelam uma 
vontade de se encaixar na estrutura da sociedade e do que ela determina 
como desejável e correto. Na realidade, poderíamos dizer que os habitantes 
da Capital são meras cascas que se enfeitam. Na busca pela integração 
naquela sociedade, eles acabam perdendo a si mesmos e consumindo os 
próprios corpos na procura por um ideal que jamais será alcançado.

E eles consomem também os corpos dos tributos. Primeiramente, ao 
chegar na Capital eles passam por uma pequena transformação em que 
são vestidos (decorados) de acordo com os gostos do público, para então 
serem expostos. Durante os jogos, eles devem sempre ter em mente os 
espectadores e os que estes desejam, e se vender de acordo: se você for 
um produto atraente, os habitantes da Capital lhe mandam presentes 
que podem ser a diferença entre a vida e a morte na arena. Após o fim 
da competição, o vitorioso, como todo objeto raro, se torna um bem 
valioso, especialmente os que se encaixam no padrão do que se considera 
desejável, que acabam virando, literalmente, uma mercadoria. É o caso de 
Finnick, cuja beleza faz com que ele se torne atraente para muitas pessoas 
poderosas e, em virtude dessa demanda, acaba sendo prostituído pela 
Capital. Esse é apenas um dos casos, mas é importante chamar atenção 
para o fato de que, seja dentro ou fora da arena, o consumo do corpo 
pode ser equacionado com o consumo da vida desses tributos, que é 
tirada deles das mais diversas formas.

Esses fatores levam a crer que a beleza se transforma em uma 
força monstruosa, não no sentido de que ela cria monstros do tipo 
convencional, mas na medida em que ela subjuga o indivíduo e acaba 
levando a uma perda do próprio eu. A beleza e a sua apreciação – vistos 
como valores positivos em nosso meio – são, então, pervertidos por um 
sistema que busca diminuir e controlar o sujeito, e a perversão do sujeito 
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leva à perversão do humano. Isso pode ser observado não só em SJV, mas 
também nas outras obras analisadas neste trabalho.

Em Feios temos uma sociedade que, após um colapso ambiental, se 
dividiu em cidades cercadas que mantêm condições de vida apropriadas 
para humanos. Para evitar desastres futuros, as diferenças entre as pessoas 
– vistas nesse universo como a fonte da maioria dos problemas e atritos 
da humanidade – foram praticamente eliminadas, e uma das formas pelas 
quais isso se tornou possível foi através de uma cirurgia, pela qual todos 
devem passar ao fazer 16 anos, que os deixa “perfeitos”7, colocando-os 
num mesmo padrão de beleza e homogeneizando traços. Essa sociedade 
só se mantém porque as pessoas são doutrinadas a acreditar que a 
cirurgia é necessária, sem nunca questionar os seus métodos. A beleza, 
e a promessa de sua obtenção, servem como uma forma de controle à 
medida em que são usadas para transformar esses sujeitos em corpos 
dóceis (cf. FOUCAULT, 2009).

A cirurgia, nessa obra, marca o controle total do indivíduo, não só 
porque ele aceita ser subjugado, mas porque a mudança estética é apenas 
uma fachada para encobrir o real objetivo do procedimento: fazer uma 
lesão no cérebro desses sujeitos que os priva de parte de sua autonomia. 
Após a cirurgia, esses novos perfeitos perdem totalmente sua identidade, 
virando seres vazios que vivem para se divertir e, apesar de ainda terem 
suas memórias, parece que algo fundamental de sua essência se perde, o 
que dá a eles uma aura inquietante.

A ameaça da perda do próprio eu na busca pela beleza também pode 
ser vista na série Starters. Na série, após o ataque de uma arma biológica, 
sobraram apenas idosos (chamado de Enders), crianças e adolescentes 
(Starters) no mundo. Sem família para lhe amparar e com um irmão 

7  No original, o termo utilizado para se referir àqueles que passam pela cirurgia é “pretties”, 
que deixa mais clara a conexão com a beleza, e o fato de que a única coisa que caracteriza e 
define esses seres é sua aparência.
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doente, a protagonista, Callie, se vê sem opção a não ser trabalhar em 
um dos únicos lugares que contratam adolescentes, a empresa Prime 
Destinations, que aluga o corpo de Starters para Enders, que querem 
experimentar mais uma vez a juventude. Callie fica apreensiva com 
a perspectiva, pois se sente incomodada com a ideia de ter alguém 
ocupando o seu corpo – e o que esse alguém pode fazer dentro dele –, 
mas descobre, ao longo da narrativa, que muitos adolescentes que tinham 
uma boa condição financeira se alistaram na empresa, pois no ato da 
contratação os jovens passavam por procedimentos estéticos para que 
se tornassem, visualmente, a melhor versão de si mesmos. A experiência 
de Callie, porém, mostra para o leitor que o preço a se pagar é muito alto:

– Você. – Ela se aproximou e tocou meu cabelo. – Você 
é uma Metal, não é?

– Uma o quê?

– Você sabe. Metal. Uma daquelas pessoas do banco 
de corpos. Você tem um chip na cabeça. [...] – Qual é a 
sensação? – Ela andou até poder olhar para a parte de 
trás de minha cabeça.

Eu estava usando as roupas menos chamativas que 
encontrei no armário da neta de Helena. Mas não 
consegui disfarçar minha pele, que estava impecável, 
meu cabelo brilhante e minhas feições perfeitas. Para o 
resto do mundo, era claro que eu havia me tornado uma 
espécie de escrava com um chip na cabeça.

– De alguém ser o meu dono. (PRICE, 2014, p.11)

Esse diálogo ocorre no segundo livro da série, após o processo de 
aluguel de corpos ser revelado para o grande público. Nesse momento, 
ao encontrar uma Starter que mora nas ruas tal como ela morara, Callie 
percebe que basta que olhem para seu rosto para saber que ela passou 
pela cirurgia. Ela ganha também um novo lugar naquela sociedade e, por 
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consequência, uma nova identidade: não é mais uma mera Starter, mas 
sim uma Metal. A menina toca nela e a circunda para observar melhor, tal 
como uma pessoa observando uma aberração ou um animal exótico. Essa 
nova identidade vem acompanhada da perda de sua humanidade perante 
o outro, e também da perda de liberdade, já que ela refere a si mesma 
como uma escrava.

Fora isso, a leitura aponta que Callie percebe a si mesma como um 
monstro, e tem consciência de que abriu mão de si mesma ao entrar na 
Prime Destinations, visto que se sente um objeto possuído por outra 
pessoa. Mais adiante na narrativa, porém, Callie encontra uma Metal, 
Emma, que foi trabalhar na empresa não por questões financeiras, como 
ela, mas justamente porque queria fazer uma plástica e sua avó não 
permitia. Mesmo após uma série de acontecimentos negativos, Emma não 
parece demonstrar nenhum arrependimento e afirma que passaria pela 
cirurgia novamente. Callie fica claramente transtornada com as opiniões 
da menina, uma vez que ela tem plena consciência do preço que pagou.

A visão de Callie serve como base para o leitor, o que dá a essa cena 
uma função de alerta – o que também pode ser dito sobre a visão que Tally 
passa a ter dos perfeitos após descobrir a verdade sobre a cirurgia. Ao 
fazer esse alerta ao leitor, essas figuras acabam por exercer uma função 
comum aos monstros, a de policiar as barreiras do possível:

o monstro situa-se como uma advertência de seu 
incerto território. [...] O monstro impede a mobilidade 
[...] [d]ar um passo fora dessa geografia oficial significa 
arriscar sermos atacados por alguma monstruosa 
patrulha da fronteira ou – o pior – tornarmo-nos, nós 
próprios, monstruosos. (COHEN, 2000, p.41)

Tanto em Feios quanto na SSt, as cirurgias são simbólicas, e funcionam 
como uma mensagem para o leitor. Os Metais e os perfeitos mostram o 
que acontece com as pessoas que passam dos limites, perdem o senso 
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na busca pela beleza – elas se tornam uma casca oca, pronta para ser 
preenchida pelo que o outro no poder determina. São também figuras 
que se deixaram levar pelo que a mídia e o senso comum impõem. Essas 
duas figuras representam o medo da desumanização, colocada nesses 
romances como uma das piores coisas que podem acontecer com o sujeito, 
mas também mostram o medo da massificação. Em uma sociedade em 
que a vontade e a identidade são constantemente atacadas no esforço 
de se encaixar e de dar conta das pressões contemporâneas, o medo de 
perder o próprio eu e o que faz alguém único, se tornando apenas mais 
um na multidão, é uma ameaça real.

Esse alerta, porém, nem sempre é fácil de ser percebido. Isso porque 
“[p]ara que possa normalizar e impor, o monstro está continuamente 
ligado a práticas proibidas. O monstro também atrai. As mesmas criaturas 
que aterrorizam e interditam podem evocar fortes fantasias escapistas” 
(COHEN, 2000, p.48). Parece estranho relacionar a beleza, imposta e 
cobrada da sociedade com “práticas proibidas”, mas a verdade é que os 
sujeitos de nossa sociedade precisam lutar para manter um equilíbrio 
tênue, em especial as mulheres: é preciso cuidar da aparência e estar 
sempre parecendo seu melhor, mas não a ponto de ser percebida como 
fútil ou superficial, e há sempre alguém pronto para julgar sua aparência. 
Se entregar aos prazeres da estética sem pensar na opinião dos outros 
pode ser de fato muito desejável. Outro aspecto que precisa ser levado 
em consideração é que a prática da beleza é extremamente associada ao 
consumo, é necessário esse ou aquele produto para se sentir mais bonito 
ou pertencer a determinado grupo, o que torna essa prática excludente, 
pois muitos não têm os meios monetários necessários, e esse mundo se 
torna, de certa forma, vedado a eles.

Essa sedução também pode ser vista nos romances discutidos aqui. 
A Capital, com seus luxos, se apresenta como uma realidade atraente, 
e seus habitantes são o exemplo de seu sucesso: nada lhes falta e eles 
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parecem ser mais livres, se comparados aos habitantes dos distritos8. Não 
fossem os aspectos moralmente negativos, aos quais Katniss se prende, 
essas personagens poderiam ser o que todos almejam ser – ou ter. E de 
fato, uma vez na Capital, é impossível não ceder pelo menos a alguns 
de seus confortos, mesmo que a consciência pese e eles sejam apenas 
uma distração antes da carnificina. Já em Feios, a sedução vai além da 
promessa que acompanha a cirurgia – está literalmente no corpo dos 
perfeitos. Segundo Tally nos conta, “[h]avia algo mágico naqueles olhos 
grandes e perfeitos, algo que praticamente obrigava as pessoas a prestar 
atenção ao que diziam, a protegê-los dos perigos, a fazê-los felizes. Eles 
eram tão... perfeitos” (WESTERFELD, 2010, p.11).

A aparência dos perfeitos confere a eles um ar ao mesmo tempo 
sedutor e inquietante, pois a forte reação de fascínio que provocam não é 
natural, e sim cuidadosamente projetada e alcançada por meios artificiais 
durante a operação. Mas esse fascínio é tanto que mesmo as pessoas que 
não desejam a cirurgia e/ou sabem o que há por trás dela não conseguem 
resistir à reação suscitada pelos perfeitos:

Mesmo molhada, usando roupas sujas de festa e com o 
cabelo colado no rosto, [Shay] ainda era deslumbrante. 
Ryde e Astrix a observavam em silêncio, fascinados por 
sua beleza. Eles eram dois dos velhos amigos de Shay 
que tinham fugido pra Fumaça na época em que ela 
desistira. Portanto, deveria fazer meses que não viam 
um rosto perfeito. Todos pareciam dispostos a permitir 
que ela continuasse reclamando.

Uma das vantagens de ser perfeito é que as pessoas 
toleram seus hábitos mais irritantes. (WESTERFELD, 
2010, p.391-392)

8  Como dito anteriormente, a leitura da série revela que isso não ocorre de fato, porém, 
essa é uma visão possível em um momento inicial, quando ainda não temos informações tão 
precisas sobre o funcionamento desse mundo.
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Na passagem acima, fica claro o quanto esse aspecto sedutor afeta a 
percepção das pessoas, mesmo das que acreditam ser mais esclarecidas. 
E é justamente por afetar a percepção que os monstros são perigosos, 
pois, sem enxergar direito o perigo, é mais fácil se render a eles. É 
importante comentar aqui que parte do fascínio tanto dos perfeitos 
quando dos habitantes da Capital advém de que ambos vendem a ideia 
da integração e aceitação social, questões importantes para o sujeito 
contemporâneo, e ainda mais para os sujeitos adolescentes, para os 
quais essas questões são centrais para o dia-a-dia e para a autoimagem e 
senso de valor próprio. E é justamente por essas figuras serem sedutoras 
que devemos ficar atentos a elas e não nos deixar seduzir, porque elas 
representam apenas o começo do processo de transformação que a 
beleza, enquanto força monstruosa, pode operar. No outro extremo, 
teremos as figuras mais esteriotipicamente monstruosas, cujas 
aparências também se tornam assustadoras, se configurando assim, 
também, em ameaças mais explícitas.

Em Feios, esse extremo é representado pelos Especiais. Os Especiais 
são uma polícia secreta desse mundo, e representam o ápice do sistema, 
com corpos alterados não só de acordo com protocolos de aparências, 
mas também funcionais, tendo força e agilidade além do que é natural 
para o ser humano. Eles estão no topo da cadeia social, e sua imagem 
provoca medo:

Então apareceu um homem.

[...] [O] responsável por sua operação tinha claramente 
feito um péssimo serviço. Ele era bonito, sem dúvida, 
mas aquela era uma beleza horrível.

Em vez de sábio e seguro, o homem parecia frio, 
autoritário e ameaçador, como um imponente animal 
de caça. [...]
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Nunca tinha conhecido um adulto que a abalasse daquele 
jeito. Sempre se comportava com respeito na presença 
de perfeitos de meia-idade ou idosos. No entanto, na 
presença daquele homem brutalmente bonito, o respeito 
era impregnado de medo. (WESTERFELD, 2010, p.103)

A passagem narra a primeira vez em que Tally encontra um Especial, 
grupo até então desconhecido por ela. É interessante notar que, se os 
perfeitos inspiram confiança e um instinto protetor, tudo nos Especiais 
serve para criar medo, como fica claro na descrição da menina, que 
usa palavras como “horrível”, “ameaçador”, “brutalmente”. É também 
uma aparência animalesca: não só esse homem parece um animal de 
caça como a Dra. Cable, uma das chefes dos Especiais, é descrita como 
tendo dentes pontudos e olhos que lembram os de um lobo. Tudo isso 
insere essas personagens ainda mais no domínio do monstruoso, o que 
é refletido na reação que as outras personagens têm a eles. Até mesmo 
Shay, após passar pela cirurgia e pela lavagem cerebral que vem como 
cortesia, afirma que “[o]s Especiais são psicopatas... é só olhar para eles” 
(WESTERFELD, 2010, p.400). Como dito, os Especiais estão no topo da 
cadeia e representam a assimilação total do indivíduo pela sociedade. 
Assim, é possível lê-los como um alerta do que acontece quando se usa a 
beleza na busca por um pertencimento a qualquer custo.

Outra personagem que faz um alerta semelhante é Tigris, da SJV, 
uma mulher que havia sido uma estilista de sucesso nos jogos, mas que 
fez tantas alterações no próprio corpo que acabou se parecendo com 
um tigre, e acabou caindo no ostracismo após se transformar numa 
figura grotesca. Tigris apenas fez o que a moda de seu meio ditava, 
mas, na busca por uma aparência diferente e única, acabou passando 
dos limites do que a sociedade considerava aceitável. Essa personagem 
aponta como é difícil achar o equilíbrio: a sociedade está sempre 
exigindo que você busque mais, seja mais, mas existe uma linha que não 
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se pode cruzar, sob o risco de cair no ridículo, virar uma aberração. É só 
pensar nos seres grotescos de nosso próprio mundo, como as chamadas 
“bonecas humanas” que passam por incontáveis plásticas para atingir 
um ideal impossível, ou toda uma série de astros que, tentando driblar 
a velhice, se tornam praticamente irreconhecíveis. Tigris aponta não 
só o quanto esse limite é tênue, a ponto de não vermos que estamos 
ultrapassando-o, mas também que inclusão e exclusão podem vir do 
mesmo desejo e do mesmo caminho.

Essa é uma mensagem importante, pois a busca pela beleza, bem como 
seus rituais e práticas se encontram tão disseminados e normalizados em 
nossa sociedade que tendem a ser questionados apenas quando beiram o 
absurdo. A visão negativa acerca da beleza – que se sustenta, segundo os 
exemplos analisados – parece ter como objetivo justamente quebrar esse 
ciclo em que meramente aceitamos que ela deve ser almejada e buscada 
de todas as formas.

Como dito anteriormente, as distopias juvenis são, muitas vezes, o 
primeiro contato que o jovem tem com uma visão crítica de seu mundo 
e sua sociedade (HINTZ; OSTRY, 2003). Não parece, então, ser por acaso 
que existam tantas figuras que sirvam como um alerta nessas obras: 
não só a literatura juvenil de uma maneira geral tende a um didatismo 
mais explícito, como faz parte das características básicas de uma distopia 
lançar um olhar analítico sobre o seu contexto contemporâneo. Ao 
exagerar as características de uma sociedade, as distopias fazem com que 
os leitores reflitam sobre seu mundo e a forma como este se organiza. O 
ar monstruoso dado a uma coisa que pode parecer tão banal, mas que 
está tão enraizada na vivência dos jovens, pode fazer com que eles se 
questionem sobre a importância e o papel da beleza não só em nossa 
sociedade como um todo, mas em especial em suas próprias vidas. Alguns 
momentos em que isso pode ser percebido nas narrativas encontram-se 
nas descrições de rituais de beleza comuns em nossa sociedade.
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Em Jogos Vorazes, vemos a depilação sendo associada a uma 
desumanização do sujeito:

Minhas pernas, braços e torso, axilas e parte das 
sobrancelhas foram depiladas, me deixando com a 
aparência de um pássaro depenado e pronto para ser 
assado. Não gosto. Minha pele ficou sensível e pinicando, 
e intensamente vulnerável. (COLLINS, 2010, p.70)

O processo é descrito também como sendo desconfortável e desagradável. 
Além disso, é interessante notar que essa é a primeira vez que Katniss passa por 
esse procedimento, o que cria um momento de desfamiliarização. Somando-se 
a isso, o fato de haver uma personagem jovem que claramente diz não gostar 
não só do processo, mas também de seus resultados, lança uma nova luz sobre 
algo que é tão comum em nosso meio – e que muitas vezes parece quase uma 
obrigação para meninas e mulheres, se estas desejam ser bem vistas e seguir 
os padrões sociais. A sensação de vulnerabilidade que Katniss sente em sua 
pele revela uma agressividade e um sofrimento físico que muitas vezes são 
ignorados quando se fala em processos de beleza.

Isso pode ser visto também em Feios, quando Shay e Tally conversam 
sobre a cirurgia, na época em que a protagonista ainda sonhava com o 
procedimento. Shay tenta mostrar à amiga que havia algo de estranho 
com os perfeitos, que pareciam pessoas chatas e desinteressantes:

– Ou talvez, depois que eles quebram e esticam seus 
ossos até alcançar o formato ideal, depois que arrancam 
seu rosto e raspam a pele, depois que enfiam maçãs 
do rosto plásticas na sua cara para que você fique 
igual a todo mundo... talvez, depois disso tudo, você 
simplesmente não seja mais tão interessante.

As palavras de Shay fizeram Tally vacilar. Ela nunca tinha 
ouvido uma descrição da cirurgia como aquela. Nem na 
aula de biologia, quando os detalhes da operação eram 
relatados, a coisa parecia tão ruim.
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– Não é assim. Não vamos nem perceber. Passamos o 
tempo todo tendo sonhos perfeitos. (WESTERFELD, 
2010, p.53)

Apesar de Tally terminar o diálogo negando a realidade da situação, 
a menina tem um momento em que hesita e é forçada a pensar sobre 
a cirurgia, algo extremamente normalizado em seu mundo – talvez 
um exagero da normalização de plásticas em nossa própria sociedade. 
A descrição de Shay é violenta, e, se alguns dos procedimentos são 
inventados, outros, como a quebra de ossos e a inserção de corpos 
estranhos no corpo humano, são parte de plásticas populares como 
rinoplastia e mamoplastia de aumento. E assim como Tally, muitas 
pessoas não têm, e por vezes não procuram, conhecimento de como 
essas cirurgias são realizadas, criando uma ilusão de solução fácil que 
desconsidera a complexidade das técnicas utilizadas e do processo 
de recuperação – como podemos ver nos casos recentes de morte de 
mulheres que fizeram preenchimento de glúteo e da YouTuber Camilla 
Ukers, que teve sérias complicações após realizar cirurgias incompatíveis. 
Apesar de esses casos serem brasileiros e posteriores à publicação 
da obra, eles servem como uma boa amostra de como as possíveis 
consequências da busca pela beleza são ignoradas e podem ser danosas. 
Uma passagem como essa, que mostra o lado feio e desconfortável, até 
mesmo brutal, de algo já tão banalizado, tem o potencial de provocar 
uma reflexão consciente e informada sobre o assunto.

Isso não quer dizer que essas obras empregam uma cruzada contra 
todo tipo de procedimento estético, ou que a beleza é vista apenas 
de forma negativa – o que esse trabalho analisa é apenas um recorte 
dessas narrativas, mas é possível achar nelas algumas representações 
positivas, associadas a uma beleza mais natural e humanizada, que por 
questões de espaço e temática não serão abordadas. As obras não têm 
uma mensagem de que você não pode querer mudar ou trabalhar sua 
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aparência, elas apenas enfatizam que muitas das práticas da beleza não 
são uma necessidade e que os ideais que temos hoje são socialmente 
construídos. Isso fica ainda mais claro se pensarmos que apenas a SSt 
apresenta padrões estéticos semelhantes aos nossos: os habitantes da 
Capital seriam considerados no mínimo excêntricos em nosso meio, 
e a beleza artificial dos novos perfeitos é altamente funcional e não 
necessariamente se encaixa com nossas ideias do que configura uma 
pessoa atraente e bela. Nos dois casos, os ideais são construídos e 
praticamente instaurados por diferentes combinações de mídia, poder 
e tecnologia, o que não é de todo diferente do que acontece em nosso 
meio, em que há uma indústria inteira dedicada justamente a isso.

Ao trazer o monstruoso e associá-lo à desumanização e à perda do lado 
sentimental do sujeito, essas obras parecem apontar que o exterior não é 
o que deveríamos priorizar. O importante é investir e trabalhar no que há 
dentro de cada um, no lado interior que é verdadeiramente responsável por 
nos fazer únicos e humanos – e é isso que se busca preservar no âmbito das 
narrativas. É possível perceber isso em Feios, em que um dos grandes arcos 
narrativos é justamente a jornada de Tally para aprender que a beleza não 
é o mais importante na sua construção de mundo e de si mesma, mas essa 
mensagem está explícita em Enders, segundo livro da SSt:

– [...] Não é que não devamos querer ser o melhor que 
pudermos. Mas... cirurgia plástica aos 16 anos? Ou aos 
12, 13 anos? Aposto que você conheceu garotas cruéis 
que parecem estrelas dos holos. (PRICE, 2014, p.190)

– É o que estou dizendo para você. Se há uma coisa que 
aprendi com toda essa bagunça que o banco de corpos 
causou, é que a aparência é mais valorizada do que 
deveria ser. Beleza não é estar no mesmo padrão de 
uma estrela dos holos. O importante é ser você mesma. 
A aparência vem e vai. E ninguém mais pode ser você. 
(PRICE, 2014, p.190)
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Os trechos são de uma longa passagem da conversa que ocorre 
entre Callie e Emma, a Metal que não se arrepende de ter passado pelas 
cirurgias. O diálogo não só deixa claro o nível absurdo a que chegou a 
fixação de nossa sociedade com a beleza, como aponta que o importante 
são os princípios e a essência de uma pessoa, que muitas vezes parece se 
perder em nosso mundo. E é essa perspectiva que é realmente assustadora 
nessas obras.

Como dito anteriormente, essas obras fazem um alerta. A busca pela 
beleza aparece como uma empreitada arriscada, que pode levar à perda 
do próprio eu e à desumanização. Espero ter conseguido demonstrar 
que o uso da monstruosidade é parte integrante da lição dessas obras, 
ajudando a revelar os perigos dessa busca e a violência e artificialidade 
por trás de muitos de seus princípios. Mais uma vez o monstro age como 
um mensageiro, que nos ajuda a ver o que realmente deveríamos proteger.
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TRAUMA E MONSTRUOSIDADE NA 
TRILOGIA JOGOS VORAZES

Regina Peixoto Carneiro

O universo de Panem, tal como é descrito em Jogos Vorazes, de 
Suzanne Collins, é representado como um país de extrema desigualdade, 
com distritos dominados por um governo totalitário em que as 
necessidades da população são negligenciadas, e onde apenas a Capital 
pode ser considerada rica. Não bastasse esse cenário, Panem tem a 
mesma administração há 74 anos, e os Jogos Vorazes são um evento 
televisionado que acontece anualmente, com visualização obrigatória a 
todos os cidadãos. O surgimento dos Jogos se deu como uma medida de 
retaliação e prevenção ao mesmo tempo, após uma rebelião que quase 
culminou na destruição do país. Assim, para lembrar aos cidadãos do que 
acontece quando eles tentam enfrentar o governo autoritário, anualmente, 
crianças e jovens de 12 a 18 anos são sorteados no chamado “dia da 
colheita” para competir nos Jogos Vorazes. Cada distrito deve fornecer 
um menino e uma menina – chamados de tributos – para a competição, 
que após serem treinados e exibidos em rede nacional, entram numa 
arena e precisam correr atrás de comida e lutar pela sua sobrevivência, 
uma vez que apenas um tributo pode vencer os Jogos. Assim, esses jovens 
são obrigados a se tornar assassinos se quiserem sobreviver e voltar para 
casa, com a promessa de riqueza pelo resto da vida, além da suposta 
glória de se tornar um vitorioso. Essa espetacularização da violência é 
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televisionada para o país todo, como um reality show, captando a atenção 
dos espectadores tanto como forma de entretenimento e adrenalina – 
majoritariamente pelos cidadãos da Capital, que são os únicos que não 
têm suas crianças sorteadas na colheita –, quanto como ferramenta de 
dominação, mostrando como as pessoas dos distritos são reféns do poder 
e do controle do governo:

Levar as crianças de nossos distritos, forçá-las a se 
matarem enquanto assistimos – essa é a forma que 
a Capital encontrou de nos lembrar como estamos à 
sua mercê. Como não temos chance de sobreviver a 
outra rebelião. Não importam as palavras que usem, a 
mensagem é clara: “Olha como pegamos suas crianças 
e as sacrificamos e não há nada que vocês possam 
fazer. Se levantarem um dedo, destruiremos cada um 
de vocês”1. (COLLINS, 2008, p.18 - tradução minha)

Essa ideia de sacrifício e destruição está impregnada na sociedade 
de Panem, como uma espécie de lembrança e vingança pela rebeldia do 
passado. Os Jogos Vorazes não são apenas um símbolo do que aconteceu 
durante a guerra instaurada anteriormente, mas também representam o 
ato de reforçar essa violência, com o objetivo de que o medo se sobreponha 
à ideia de luta. Dessa forma, o governo se utiliza do trauma criado pelos 
Jogos como um sistema cruel de dominação, a fim de controlar a população 
e mantê-la ciente das consequências de uma rebelião, tanto de forma 
punitiva como preventiva. Esse sistema é cruel não só pela violência que 
alimenta, mas pelo ato de tirar a humanização dessas crianças ao forçá-
las a ser indivíduos ativos nessa violência, fazendo-as escolher entre se 
transformar em monstros ou morrer.

1  No original: “Taking kids from our districts, forcing them to kill one another while we 
watch – this is the Capitol’s way of reminding us how totally we are at their mercy. How little 
chance we would stand of surviving another rebellion. Whatever words they use, the real 
message is clear: ‘Look how we take your children and sacrifice them and there’s nothing you 
can do. If you lift a finger, we will destroy every last one of you’.”
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A seguir, traçarei uma relação entre trauma e monstruosidade 
dentro do universo distópico de Jogos Vorazes. Analisando as diferentes 
representações do trauma presentes nos textos, pretende-se investigar o 
surgimento de monstros e atos monstruosos através dessas experiências 
traumáticas, na tentativa de mostrar como o trauma afetou o senso de 
identidade das personagens da obra, não só a nível individual, como 
também coletivo, revelando as marcas do trauma cultural na sociedade 
de Panem. Uma das características da teoria do trauma é a natureza não 
assimilável que surge da experiência traumática, de forma que muitas 
vezes o sobrevivente não consegue se desvencilhar das lembranças 
violentas, ainda que já esteja fisicamente seguro (CARUTH, 1996). Assim, 
argumentarei que, na realidade distópica específica de Jogos Vorazes, o 
trauma parece ser usado como uma arma do governo autoritário como 
forma de dominar e controlar quaisquer indivíduos ou grupos que posem 
algum tipo de ameaça à ordem estabelecida.

O conceito de trauma na literatura é abordado, de modo geral, ao 
se tratar das narrativas de testemunho, catástrofes e atrocidades. Maria 
Varsam, ao refletir sobre as narrativas de escravidão e relacioná-las à 
distopia, constata: “Como em outros exemplos de distopia concreta, o 
efeito da escravidão nas vítimas é torná-las o mais impotentes possível 
em um sistema que funciona à base de intimidação física e psicológica2.” 
(2003, p.221 - tradução minha). Assim, por se considerar a distopia uma 
categoria literária cuja definição ampla poderia ser “a representação de 
visões viáveis negativas de desenvolvimento social e político, abordados 
principalmente em forma ficcional”3 (CLAEYS, 2010, p.109 -tradução 
minha), e pensando também que os casos de guerras e genocídios são 

2  No original: “As in other examples of concrete dystopia, the effect of slavery on its 
victims is to constitute them as powerless as possible in a system that functions by physical 
and psychological intimidation.”
3  No original: “The term is used here in the broad sense of portraying feasible negative 
visions of social and political development, cast principally in fictional form.”
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gerados por consequências sociais e políticas extraordinárias, é natural 
traçar um paralelo entre as distopias e o trauma, tanto nessa função de 
dominação quanto como consequência dessas “visões negativas”, que 
tendem à violência. Tendo isso em mente, Michael Roth, em seu artigo 
“Trauma: A Dystopia of the Spirit”, traça um paralelo entre o conceito de 
trauma e o de distopia: 

O conceito de trauma desempenha as mesmas funções 
que a utopia negativa ou a distopia já desempenharam. 
O trauma, como a utopia, designa fenômenos que não 
podem ser adequadamente representados, mas que 
são caracterizados por uma intensidade radical. [...] 
O trauma se tornou a distopia do espírito, mostrando 
nossa preocupação com catástrofes, com a memória 
e com as grandes dificuldades que parecemos ter em 
navegar pelos mundos internos e externos4 (ROTH, 
2006, p.90 tradução minha)

Essas dificuldades em navegar os mundos internos e externos são 
uma das características das distopias, uma vez que elas apontam para uma 
realidade não só extrapolada e negativa, mas também inusitada, forçando 
os seres situados nela a se posicionar como indivíduo, com vidas pessoais e, 
ainda, como um indivíduo em sociedade, cumprindo um papel. Para Cathy 
Caruth, pesquisadora em estudos de teoria literária do trauma, a experiência 
traumática não é apenas um efeito de destruição, mas um enigma de 
sobrevivência (1996, p.58). Segundo Caruth, o paradoxo de passar por uma 
experiência de quase morte e retornar com vida ilustra a incompreensão 
desse trauma – a inabilidade de dar sentido e conseguir lidar com esse evento 
violento que deixa marcas involuntárias, como aprofundarei mais adiante.

4  No original: “The concept of trauma has come to perform some of the same functions 
that negative utopia or dystopia once did. Trauma, as utopia, designates phenomena that 
cannot be properly represented but are characterised by radical intensity. (…) Trauma has 
become the dystopia of the spirit, showing us much about our own preoccupations with 
catastrophe, memory and the great difficulties we seem to have in negotiating between the 
internal and external worlds.”
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No início da trama de Jogos Vorazes, somos envoltos pela narrativa 
em primeira pessoa de Katniss Everdeen, o que demarca o tom pessoal e 
individual bastante comum nas narrativas distópicas clássicas e frequente 
na literatura juvenil. Neste momento, é possível perceber que Katniss, 
como moradora do Distrito 12 – o mais pobre e esquecido de Panem –, tem 
uma visão bastante crítica do governo, ainda que o sistema de vigilância 
a impeça de dar voz a essa visão. Como forma de sobrevivência, Katniss 
aprendeu desde cedo a manusear um arco e flecha, usando as florestas 
para além das cercas que demarcam o território do distrito como fonte de 
alimentação de sua família. Considerando isso, nas primeiras páginas já 
se vê a realidade de Katniss como fruto de um trauma individual: quando 
criança, perdeu o pai num acidente na mina onde ele trabalhava, o que 
deixou a mãe em um estado de depressão. Esse evento marcou Katniss 
não só pela perda do pai em si, com quem tinha uma relação especial, mas 
porque as consequências resultaram em uma perda de inocência: diante 
do estado da mãe, Katniss precisou se tornar a provedora oficial da família, 
caçando diariamente como forma de alimentar a mãe e a irmã, bem como 
vendendo o que sobrasse no mercado negro do distrito, para trocar por 
outros itens de necessidade básica. Essa experiência trouxe dureza e força 
à personalidade de Katniss, que fora incapaz de perdoar a mãe pelo que 
considerou ser sua “fraqueza”: “Tudo o que vejo é uma mulher que se 
tornou vazia e inalcançável, enquanto suas filhas se transformavam em 
pele e osso”5 (COLLINS, 2008, p.8 - tradução minha).

Markland (2013, p.94) aponta que, apesar de o foco da narrativa 
estar em Katniss, a trilogia representa toda uma comunidade que 
possui sobreviventes de trauma, bem como uma nação marcada pelo 
trauma cultural, que Jeffrey Alexander (2004, p.1) define como algo 
que ocorre quando membros de um grupo são submetidos a um evento 
devastador que deixa traços permanentes na consciência coletiva, 
5  No original: “All I can see is the woman who sat by, bland and unreachable, while her 
children turned to skin and bones.”
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marcando sua memória para sempre e alterando sua identidade futura 
de forma fundamental e inapagável. Ainda que a narrativa deixe claro que 
seguiremos pela perspectiva de Katniss, pelo seu relato é possível perceber 
as formas como o trauma coletivo afetou o Distrito 12: Katniss conta 
sobre as crianças que começam a trabalhar desde cedo, as pessoas que se 
esforçam ao ponto de exaustão, as que morrem de fome – “A fome nunca 
é a causa de morte oficial. É sempre gripe, ou insolação, ou pneumonia. 
Mas isso não engana ninguém”6 (COLLINS, 2008, p.28 - tradução minha). 
Com essa ideia de coletividade em mente, Markland afirma que Suzanne 
Collins representou uma sociedade em que todos os envolvidos foram 
inevitavelmente afetados e alterados pelo trauma (2006, p.96).

Ao relatar como o pai morreu numa explosão nas minas, Katniss 
mostra como ainda é atormentada pelas imagens: “Nem havia nada para 
enterrar. Eu tinha onze anos. Cinco anos depois, ainda acordo gritando 
para que ele corra”7 (COLLINS, 2008, p.5 - tradução minha). O pesadelo 
é uma das marcas mais comuns do trauma – é imposto ao consciente de 
forma involuntária, tornando impossível o esquecimento (CARUTH, 1996, 
p.4). Pensando no trauma como ferramenta de dominação do governo, o 
evento dos Jogos Vorazes funciona de forma similar: todo ano, os distritos 
são forçados a reviver os Jogos, a fim de que não se esqueçam de quem 
detém o poder. Caso o indivíduo tenha de 12 a 18 anos, vem o medo 
de ser sorteado; caso não tenha, provavelmente alguém de sua família 
é um possível tributo, perpetuando esse medo. Se a pessoa já perdeu 
alguém dessa forma, assistir aos novos Jogos, ver as novas crianças sendo 
massacradas com o propósito de entretenimento é reviver a morte do 
ente querido novamente. Assim, o trauma coletivo se instaura em todo o 
grupo, tornando seu apagamento impossível.

6  No original: “Starvation is never the cause of death officially. It’s always the flu, or 
exposure, or pneumonia. But that fools no one.”
7  No original: “There was nothing even left to bury. I was eleven then. Five years later, I still 
wake up screaming for him to run.”
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Na realidade de Panem, só a possibilidade de contato com o ato 
violento através do sorteio de tributos já promove uma experiência 
traumática, porque esses grupos estão sempre na iminência do 
sofrimento. A repetição do evento traumático cria duas consequências: 
perpetua o sofrimento das pessoas do distrito, ao mesmo tempo que 
dessensibiliza as pessoas da Capital, que acabam por se acostumar com 
uma violência que não as afeta. A espetacularização do evento gera, 
nesses espectadores da Capital, um distanciamento da humanidade dos 
participantes nos Jogos; por não ter suas próprias crianças sorteadas e 
apenas assistirem ao massacre das crianças dos outros distritos, torna-se 
fácil para esses cidadãos se removerem da situação violenta, enxergando 
os tributos como personagens em um programa ou em um jogo de 
videogame, escolhendo seus favoritos e comentando sobre sua aparência 
e suas atitudes de forma casual. Há algumas exceções, é claro; como, por 
exemplo, quando Cinna, o estilista, conhece Katniss e vê no rosto dela o 
julgamento sobre a trivialidade com que a equipe de preparo conversa 
a respeito do seu destino trágico: “Devemos parecer muito desprezíveis 
para você”8 (COLLINS, 2008, p.65 - tradução minha). A verdade sobre 
o horror instaurado nunca é publicamente mencionada, e apenas os 
cidadãos mais críticos da Capital percebem a desigualdade e o verdadeiro 
intuito dos Jogos, enquanto os outros veem a questão de modo superficial. 
Assim, há uma certa monstruosidade nas demais pessoas da Capital – elas 
cumprem o seu papel no grande sistema imposto, ignorando que se trata 
de pessoas de verdade que estão perdendo suas vidas e sua humanidade 
para o entretenimento deles. Esquecem também, portanto, o verdadeiro 
motivo da existência dos Jogos: não se trata de um espetáculo, e sim de 
um cumprimento perpétuo de vingança e uma medida preventiva. O 
mesmo acontece com os distritos mais abastecidos – 1, 2 e 4: porque eles 
não sofreram com a pobreza e as regras rígidas como os demais distritos, 

8  No original: “How despicable we must seem to you.”
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mantendo relações estreitas com a Capital devido aos produtos/matéria-
prima que ofereciam, a espetacularização dos Jogos foi normalizada de tal 
forma que os veem como uma grande oportunidade de glória, em vez de 
um desperdício de vida. Alguns tributos desses distritos chegam a treinar 
a infância inteira para esse momento, se voluntariando para competir 
nos Jogos, mesmo cientes de que têm 23 em 24 chances de morrer. Essa 
manipulação cria um distanciamento do horror que são os Jogos, o que é 
reiterado pela falta de comunicação entre os distritos – eles não sabem 
como é a situação dos vizinhos, só tendo noção da própria realidade.

Ainda como parte do sistema imposto, outra grande estratégia dos 
Jogos Vorazes é colocar os tributos – e, em um escopo maior, também 
os distritos – uns contra os outros, uma vez que são 24 jovens sorteados 
e apenas um pode se tornar vitorioso. Depois que sua irmã é sorteada e 
Katniss se voluntaria no seu lugar, uma de suas dificuldades é manter a 
integridade e a empatia diante da realidade de ter que sobreviver – para 
ela, morrer nos Jogos não parece uma opção, uma vez que sua mãe e 
irmã dependem dela para se alimentar e conseguir sobreviver. É nesse 
sentido que encontramos a relação entre o trauma, a monstruosidade 
e a identidade. Para viver, Katniss precisa, essencialmente, virar uma 
assassina, possivelmente abrindo mão de sua humanidade. Perceber que 
isso talvez não seja tão difícil assim é uma das coisas que mais a assustam:

“Katniss, é só caçar. Você sabe como matar.” [...]

“Não pessoas.”

“O quão diferente deve ser, de verdade?”

O horrível é pensar que, se eu conseguir esquecer que 
eles são pessoas, não vai ser nem um pouco diferente9. 
(COLLINS, 2008, p.40 - tradução minha)

9  No original: “‘Katniss, it’s just hunting. (...) You know how to kill.’ / ‘Not people.’ / ‘How 
different can it be, really?’ / The awful thing is that if I can forget they’re people, it will be no 
different at all.”
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Katniss não compartilha do mesmo dilema de Peeta. Ela está 
ciente de que evitar matar pessoas vai, em algum momento, levar à 
sua própria morte. Já para ele, a questão da violência entra em conflito 
moral com sua identidade: “Eu quero morrer como eu mesmo. Faz 
sentido? [...] Não quero que eles me mudem, que me transformem num 
monstro que não sou10 (COLLINS, 2008, p.141 - tradução minha). Desde 
o princípio, enquanto Katniss está pensando em estratégias para ter 
um bom desempenho na competição, Peeta entende que a condição 
para sobreviver é mudar sua essência: “Enquanto eu reflito sobre a 
disponibilidade de árvores, Peeta está com dificuldades sobre como 
manter sua identidade, sua pureza interior”11 visão divergente das duas 
personagens vai permear não só o primeiro volume, mas toda a trilogia: 
a questão da identidade em oposição à obrigação de se tornar um 
assassino para manter a própria vida. Nesse dilema, o objetivo de Peeta 
é encontrar uma maneira de manter sua essência diante das exigências 
da Capital; em uma plataforma que o país inteiro é obrigado a assistir, 
Peeta luta com o pensamento de não querer ser só uma peça nos Jogos, 
o que é bem diferente da posição de Katniss, que só consegue pensar no 
seu perigo imediato e na sua sobrevivência. Numa entrevista na Capital, 
já no terceiro volume da trilogia, Peeta fala sobre sua participação nos 
Jogos: “Custa muito mais do que sua vida. Matar pessoas inocentes custa 
tudo que você é12 (COLLINS, 2010, p.23 - tradução minha). Enquanto 
lá no início Peeta já se preocupava com o que ele considerava mais 
importante do que sua vida – sua humanidade –, Katniss levou muito 
mais tempo para entender o que estava sendo forçada a sacrificar.

10  No original: “I want to die as myself. Does that make any sense? (…) I don’t want them 
to change me in there. Turn me into some kind of monster that I’m not.”
11  No original: “While I’ve been ruminating on the availability of trees, Peeta has been 
struggling with how to maintain his identity. His purity of self.”
12  No original: “It costs a lot more than your life. To murder innocent people? (…) It costs 
everything you are.”
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Ainda que seja esta sua atitude, a culpa do sobrevivente – mais 
uma marca traumática – assola Katniss de forma constante. Por ter sido 
forçada a matar pessoas para sobreviver – e, pior, por ser capaz disso –, 
ela não sente que merece sua vida: entende que ganhar, nesse jogo, é 
perder. O preço da sobrevivência aos Jogos é viver com a culpa de seus 
atos monstruosos, com a lista de mortes que causou, e com as lembranças 
traumáticas dos horrores que viveu na arena. Em um ato de revolta contra 
a Capital, e na tentativa de aliviar a própria consciência, Katniss usa 
como pretexto o amor e salva a vida de Peeta; então, pela primeira vez, 
há dois vitoriosos. Por conta desse ato de rebeldia contra as regras dos 
Jogos, o preço aumenta ainda mais: Katniss tem a missão de convencer 
a Capital e os distritos de que seu ato foi motivado por amor, e não por 
desobediência: “É muito pior do que ser caçada na arena. Lá, eu podia só 
morrer. Fim da história. Mas aqui [...], todo mundo que eu amo pode ser 
punido se eu não os convencer da história de amor”13 disso é Finnick, um 
jovem atraente que ganhou os Jogos e, por ser muito requisitado pelos 
“fãs”, acabou sendo prostituído pelo presidente para qualquer pessoa 
que pudesse pagar uma quantia exorbitante. Se recusasse, o governo 
ameaçava assassinar alguém de sua família. Assim, o perigo vivido 
nos Jogos era iminente: era como o evento traumático. A vida após os 
Jogos se assemelha às marcas traumáticas deixadas por esse evento, e 
cada ação do sobrevivente é regida por essa experiência, uma vez que 
as consequências estão sempre a assombrá-lo. Para Katniss, uma dessas 
marcas é ter incorporado à sua identidade o título de assassina, ainda que 
esteja recebendo o tratamento de uma vencedora. Em certo momento, 
pensa: “Não é surpresa que eu tenha ganhado os Jogos. Ninguém decente 
ganha14 (COLLINS, 2009, p.117 - tradução minha). Em sua própria visão 

13  No original: “It’s so much worse than being hunted in the arena. There, I could only die. 
End od story. But here, […] everyone I care about back home could be punished if I can’t pull 
off the girl-driven-crazy-by-love scenario […].”
14  No original: “No wonder I won the Games. No decent person ever does.”
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de si mesma, ela se enxerga como um monstro. Ao pensar sobre todas 
as suas ações dentro da arena, questiona todas as decisões que tomou 
por ter sido capaz de agir dessa forma, ainda que por necessidade de 
sobrevivência. Sua imagem de si mesma muda, e isso mostra como esses 
atos monstruosos se instauraram como parte de sua história e, assim, de 
sua identidade também.

Sob a ótica da relação entre trauma, identidade e monstruosidade, 
vê-se que a ironia do dilema de Peeta é que, apesar de todos serem 
vítimas da Capital, foi ele que – talvez mais do que todos – teve sua 
identidade sacrificada como parte do plano do Presidente Snow, ao ser 
telessequestrado para se tornar uma arma contra Katniss. Ao transformar 
o amor de Peeta por Katniss em medo, o Presidente Snow garantiu que 
o trauma infligido alterasse os dois de forma irreversível. Durante o 
Massacre Quaternário, Finnick diz para Katniss: “Ninguém nessa arena 
se tornou vitorioso por acaso. Exceto o Peeta, talvez15 (COLLINS, 2009, 
p.277 - tradução minha). É nesse momento que ela percebe que os outros 
também veem uma verdade que ela já via: que Peeta não venceria os Jogos 
sozinho, não porque fosse fraco, mas porque ele é, em sua essência, bom 
demais para cometer os atos monstruosos necessários para sobreviver. 
Ao chegar a essa conclusão sobre Peeta, Katniss vê um reflexo de si 
mesma que a assusta, se perguntando: “Quanto tempo eu levei pra me 
tornar mortífera? 16 (COLLINS, 2009, p.277 - tradução minha). A bondade 
de Peeta é também mais um agravante da culpa de sobrevivente de 
Katniss. Ver a identidade de Peeta alterada pelo telessequestro como 
uma forma de ataque pessoal a ela é duplamente devastador, porque 
ele se torna exatamente o que tinha tanta preocupação em não ser: 
uma simples peça no jogo de controle da Capital – e mais uma vez 
ela sente a culpa disso. Se Peeta não se tornou monstruoso, como os 

15  No original: “No one in this arena was a victor by chance. […] Except maybe Peeta.”
16  No original: “And how long did I take to become deadly?”
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outros vitoriosos, pela frieza ao completar a tarefa de assassinar as 
pessoas durante os Jogos, isso acabou acontecendo de qualquer forma 
através do telessequestro, seu trauma individual. A tortura psicológica 
que Peeta sofreu fez com que acreditasse que Katniss era a causadora 
da destruição de todo o país, se voltando contra ela com uma fúria e 
violência que não existiam na sua personalidade até então. A própria 
narrativa se utiliza das características do trauma para explicar porque 
o efeito psicológico do veneno que causou o telessequestro em Peeta 
foi tão profundo, como afirma Beetee, um dos vitoriosos que é também 
cientista: “Meu palpite é que eventos assustadores são os mais difíceis 
de desenraizar. Afinal, são os que lembramos mais naturalmente” 
(COLLINS, 2009, p.182 - tradução minha).

Um dos exemplos mais claros de como o trauma é usado como 
ferramenta de dominação por parte do presidente e dos comandantes 
dos Jogos é a premissa do Massacre Quaternário, no segundo volume 
da trilogia, Em Chamas. Em meio a revoltas em todos os distritos, após a 
vitória de Katniss e Peeta, contra as regras vigentes nos últimos 74 anos, 
os tributos são sorteados não entre as crianças, mas entre os vitoriosos 
dos anos anteriores, um homem e uma mulher de cada distrito. Katniss 
é a única vitoriosa do Distrito 12, então é automaticamente sorteada 
como tributo. Na teoria literária do trauma, a representação das 
marcas traumáticas surge nos pensamentos intrusivos causados pela 
memória traumática. Cathy Caruth define a experiência traumática da 
seguinte forma: 

[O evento] é vivenciado de forma rápida e inesperada 
demais para ser totalmente compreendido, logo está 
indisponível à consciência até que se imponha de novo, 
repetidamente, nos pesadelos e ações do sobrevivente. 
[...] Assim, o trauma não é localizado no simples ato ou 
evento de violência original no passado de um indivíduo, 
mas na forma com que que sua natureza não assimilada 
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[...] retorna para perturbar o sobrevivente depois17 
(1996, p.4 - tradução minha)

O sobrevivente não tem controle sobre seu trauma e, assim, também 
não controla as lembranças atreladas a ele, sendo sempre mentalmente 
levado para o lugar dos horrores que viveu. No Massacre Quaternário, não 
bastasse o estresse pós-traumático que recorrentemente assombra os 
sobreviventes e os faz retornar a este lugar de horrores, eles são fisicamente 
transportados de volta para a arena, sendo obrigados a reviver todas as 
experiências traumáticas. Esse é um recurso interessante para demonstrar 
como a representação do trauma é exacerbada no contexto da distopia, 
mostrando, mais uma vez, onde esses dois conceitos convergem.

O volume Em Chamas conta com a apresentação de personagens 
que, como Katniss e Peeta, sobreviveram a uma edição dos Jogos Vorazes 
e, agora, precisam lidar com as consequências. Haymitch é raramente 
visto em estado não alcoolizado, se cobrindo de fúria quando alguém 
lhe esconde a bebida. Aos poucos, descobre-se que, como Katniss, ele 
ganhou os Jogos com um ato considerado de rebeldia e, por isso, teve 
sua família assassinada. A própria Katniss inicia este segundo romance 
dizendo que, se fosse possível, tentaria esquecer os Jogos. Porém, seu 
papel de vitoriosa, as constantes aparições na televisão e os pesadelos com 
os rostos das pessoas que matou ou viu morrer de forma violenta estão 
sempre a assombrá-la. Peeta, que possui um dom artístico, pinta quadros 
vívidos dos horrores que viu na arena, porque as imagens estão grudadas 
em sua mente. Johanna, torturada com afogamento, fica extremamente 
perturbada perto de água, chegando a evitar chuvas ou tomar banhos. Há 
também os vitoriosos que foram levados à loucura ou, como Haymitch, 
17  No original: “[the event] is experienced too soon, too unexpectedly, to be fully known 
and is therefore not available to consciousness until it imposes itself again, repeatedly, in 
the nightmares and repetitive actions of the survivor. (…) So trauma is not locatable in the 
simple violent or original event in an individual’s past, but rather in the way that its very 
unassimilated nature—the way it was precisely not known in the first instance — returns to 
haunt the survivor later on.”



Distopia e monstruosidade

131

só conseguem alguma paz através do vício, buscando refúgio em drogas 
e remédios. Finnick, também perturbado pela tortura psicológica do 
presidente, descreve: “Eu me faço despertar de pesadelos toda manhã 
para descobrir que não há alívio nenhum em estar acordado”18 (COLLINS, 
2010, p.156 - tradução minha). Todas essas histórias são representações 
do enigma da sobrevivência descrito por Caruth, que interpreta outras 
histórias de trauma, na tentativa de oferecer uma resposta à seguinte 
questão – “O trauma é o encontro com a morte, ou a experiência contínua 
de ter sobrevivido a ela?”:

Nestas histórias, eu sugeriria, está um tipo de dupla 
revelação, a oscilação entre uma crise da morte e uma 
crise da vida: entre a história da natureza insuportável 
de um evento e a história da natureza insuportável da 
sobrevivência a este evento19. (CARUTH, 1996, p.7 - 
tradução minha)

Assim, o estresse pós-traumático parece representar essa oscilação 
entre vida e morte, caracterizada pela sobrevivência ao evento violento, 
bem como pelo fardo de viver com as marcas dessa experiência de 
forma involuntária, apontando para uma morte figurada, ou para uma 
espécie de subvida, em que a condição de indivíduo segue alterada por 
essas experiências.

Ao fim da trilogia, Katniss passa pelo que pode ter sido, até então, sua 
maior experiência traumática: a morte da irmã – por quem se voluntariou 
nos primeiros Jogos – no meio de um embate com a Capital, por bombas 
jogadas pelo lado da rebelião, e não do governo. Após o ato, Katniss entra 
em estado de choque e fica semanas sem conseguir falar: “Finalmente, Dr. 

18 No original: “I dread myself out of nightmares each morning and find there’s no relief 
in waking.”
19  No original: “Is the trauma the encounter with death, or the ongoing experience of having 
survived it? At the core of these stories, I would suggest, is thus a kind of double telling, the 
oscillation between a crisis of death and the correlative crisis of life: between the story of the 
unbearable nature of an event and the story of the unbearable nature of its survival.”
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Aurelius, meu médico, traz a teoria de que me tornei um 20mental, em vez 
de físico. Que meu silêncio surgiu de um trauma emocional”21 (tradução 
minha). Nesses momentos de reclusão e isolamento, Katniss reflete 
sobre todo o seu caminho para chegar até ali, e está decidida a se matar, 
pois não vê sentido em viver em um mundo em que coisas tão terríveis 
acontecem com pessoas inocentes. Além disso, não vê a si mesma como 
uma das pessoas inocentes, e sim como uma assassina, não só dentro 
da arena, mas fora dela – ainda que, nesse momento, entenda como foi 
manipulada, se referindo ao processo dos Jogos como lavagem cerebral:

Eles podem inventar armas perfeitas que criem vida em 
minhas mãos, mas não há lavagem cerebral que me faça 
sentir a necessidade de usá-las. Eu não sinto mais nenhuma 
lealdade aos monstros chamados seres humanos, e odeio 
ser um deles. Acho que Peeta estava certo sobre a gente 
destruir uns aos outros e deixar uma espécie decente 
assumir. Porque algo está realmente errado com uma 
criatura que sacrifica a vida de suas crianças para resolver 
suas diferenças. [...] A verdade é que ninguém se beneficia 
de viver em um mundo em que essas coisas acontecem22. 
(COLLINS, 2010, p.377 - tradução minha)

Nesse momento, é como se Katniss finalmente tivesse atingido seu 
limite, perdendo total fé na humanidade e se sentindo incapaz de se 

20  No universo de Jogos Vorazes, um Avox é uma pessoa que tem sua língua cortada pelas 
autoridades como forma de punição, estando à margem da sociedade e ocupando lugar de 
servidão/escravidão.
21  No original: “Finally, Dr. Aurelius, a head doctor, comes up with the theory that I’ve 
become a mental, rather than physical, Avox. That my silence has been brought on by 
emotional trauma”.
22  No original: “They can design dream weapons that come to life in my hands, but 
they will never again brainwash me into the necessity of using them. I no longer feel any 
allegiance to these monsters called human beings, despise being one myself. I think Peeta 
was onto something about us destroying one another and letting some decent species take 
over. Because something is significantly wrong with a creature that sacrifices its children’s 
lives to settle its differences. […] The truth is, it benefits no one to live in a world where these 
things happen.”
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recuperar dos seus traumas. As consequências da violência que viveu e 
presenciou fazem com que Katniss veja os seres humanos como pessoas 
que não merecem a vida – e ela se inclui nisso. É tanta destruição que ela 
não quer continuar; humanidade e monstruosidade se tornam sinônimos. 
No caso de Peeta, desde seu telessequestro, o jovem sente que não 
pode confiar nos próprios pensamentos, que acabam por impulsionar 
ações involuntárias – como matar um aliado num momento de fúria 
descontrolada, ou a própria tentativa de matar Katniss. Os dois perderam 
a esperança de voltar a ser as pessoas que foram antes dos Jogos, antes 
de terem todos esses traumas incutidos e      perpetuados.

O que se argumenta sobre a relação entre trauma e identidade na 
trilogia Jogos Vorazes é que o objetivo dessas diferentes representações 
na narrativa não parece ser a cura ou a recuperação: como discutido 
no decorrer deste artigo, as memórias traumáticas dos tributos e dos 
cidadãos de Panem tiveram um papel significativo na mudança de sua 
personalidade, de modo que o que se criou foi uma nova e complexa 
identidade, que absorveu as marcas dos traumas individuais e coletivos. 
É provável que, por toda sua vida, Katniss e Peeta tenham de lidar com os 
pensamentos intrusivos, os pesadelos e os atos monstruosos ocasionados 
por essas experiências. Katniss vai sempre rever uma bomba sendo jogada 
em sua irmã e seus colegas morrendo na arena, e Peeta vai sempre ter 
que interpretar suas lembranças para saber o que é real e o que é induzido 
pelo veneno. Enfim, eles deverão continuar suas vidas com a consciência 
de que são pessoas irrevogavelmente alteradas pelo trauma.

No epílogo do terceiro volume, Katniss conta como teve filhos depois 
de 15 anos de persuasão de Peeta – ela não queria filhos porque sentia 
horror ao pensar no sofrimento que eles poderiam passar; ainda que 
a tradição dos Jogos tivesse acabado, a marca traumática não segue a 
lógica. Inclusive, usar a lógica é uma estratégia de que ela se vale para 
não se deixar dominar pelo medo que ainda surge com seus pesadelos. 
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Outra estratégia foi a criação de um livro de lembranças, em que Katniss 
e Peeta homenageavam todos os amigos que morreram durante os Jogos, 
como forma de lidar com o trauma emocional de perdê-los e manter 
viva a sua memória. Por fim, Katniss descreve como algumas manhãs são 
mais difíceis que outras, e que, nos dias em que parece impossível não se 
deixar vencer pelo medo, ela faz uma lista de cada ato de bondade que já 
presenciou na vida. Isso mostra que as três narrativas não têm como foco 
representar a recuperação da identidade original do sobrevivente, mas 
um gerenciamento e controle dessa nova identidade com seus sintomas 
traumáticos reconhecidos.
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“O MUNDO É UM LUGAR PERIGOSO 
QUANDO VOCÊ NÃO SABE O 

SUFICIENTE”: O BLOQUEIO AO 
CONHECIMENTO E AO ENSINO 

NA DISTOPIA1

Juliana Radosavac F. Cerqueira

Em Scraps of the Untainted Sky, Tom Moylan fala da ficção científica 
como uma narrativa de alienação e descobrimento, principalmente na 
tradição anglo-americana (2000, p.4). Mais adiante, o autor aproxima a 
ficção científica das utopias e distopias através do mesmo aspecto. Moylan 
explica que, nas obras desses gêneros ou subgêneros, os protagonistas 
deparam-se com um mundo estranho, que os desorienta, e devem fazer 
sentido desse mundo e compreender sua ordenação, para que possam 
agir dentro dele e retomar seu lugar no universo (2000, p.4). Este 
processo, segundo Moylan, faria parte das estratégias do “estranhamento 
cognitivo”, abordado por Darko Suvin: um mecanismo formal empregado 
na ficção científica no qual o leitor se afasta de um mundo conhecido em 
direção a um alternativo que, no entanto, encontra-se no horizonte do 
mundo empírico do leitor. Isso produz, segundo Suvin (2003), uma nova 
visão distanciada do mundo empírico e do senso comum, permitindo 

1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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novos olhares sobre velhos problemas (MOYLAN, 2000, p.44). As utopias 
e distopias empregariam esse processo de estranhamento, pois estão 
focadas na construção verbal de um mundo alternativo, no qual as 
organizações sociais e políticas seriam regidas por um princípio mais 
perfeito (no caso da utopia) ou menos perfeito (no caso da distopia) do 
que aquele identificado no mundo empírico do autor (SUVIN, 2003, p.189).

Maria Varsam trabalha com a mesma ideia, expandindo-a. Ela indica 
que existe nas distopias um duplo estranhamento: um positivo, que faria 
parte desse estranhamento cognitivo do qual falara Suvin, que ocorre 
entre o leitor e o narrador, tendo um efeito transformador no leitor; e 
outro negativo, que ocorreria “no mundo psíquico do narrador”. Essa 
última forma de estranhamento, no entanto, seria caracterizada pela 
alienação do protagonista em relação às condições políticas e sociais de 
seu ambiente, que mais tarde seria “acompanhada pela compreensão 
do(a) narrador(a) de que a ‘linguagem’ oficial do mundo que ele(a) habita 
não expressa a experiência; ao contrário, ela se torna num instrumento 
de manipulação psicológica e de mais alienação”2 (VARSAM, 2003, p.215 - 
tradução minha). Varsam ainda explica que, 

“[atingindo] a supressão do desejo” – realizada pelo que 
Althusser chama de Aparelhos Repressivos e Aparelhos 
Ideológicos de Estado – “os mundos distópicos realizam 
o que é mais característico dos personagens e/ou 
narrador do gênero: ambas as alienações intersubjetiva 
e intrasubjetiva”3 (2003, p.215 - tradução minha)

Logo, para além do estranhamento cognitivo, Varsam faz menção 
a formas de alienação produzidas pelo poder distópico, direcionadas à 

2  No original: “accompanied by the narrator’s cognition that the ‘official’ language of the 
world he/she inhabits does not express experience; rather, it becomes an instrument of 
psychological manipulation and further alienation”.
3  No original: “By achieving the suppression of desire, dystopian worlds effect what is 
most characteristic of the genre’s characters and/or narrator: that of both inter subjective 
and intra-subjective alienation”.
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manipulação. A autora realça essa alienação no que tange aos corpos das 
mulheres, sua sexualidade e seus direitos reprodutivos, que constituem 
o foco do seu artigo. É possível identificar, porém, outras formas de 
alienação nas distopias que distanciam os sujeitos de sua história, sua 
individualidade, seus laços afetivos e sua memória. Um dos meios pelos 
quais essa última forma de alienação se manifesta nessas obras é através 
do controle do conhecimento e do ensino, que repetidamente parece 
indicar o aprendizado como um dos principais modos de libertação 
das formas de opressão propagadas pelos Estados distópicos. O 
descobrimento torna-se, portanto, necessário para se desprender do 
sistema opressor. Tendo isto em mente, este artigo pretende analisar 
como são formados esses sistemas de alienação e dominação e como 
surgem as resistências que defendem o descobrimento como libertação, 
principalmente no que concerne as instituições de ensino, que estão 
muito presentes em diversos romances distópicos. Para ilustrar as minhas 
teorias, utilizarei as obras Fahrenheit 451 de Ray Bradbury e The Knife of 
Never Letting Go de Patrick Ness.

Ao longo de sua história, as utopias e distopias estiveram muito 
relacionadas ao conhecimento, cada uma a sua maneira. A Utopia de 
Thomas More, que veio a cunhar o termo e inaugurar o gênero literário em 
questão, desde já apresentava uma preocupação especial com o acesso 
ao conhecimento. Segundo Evellyn Ledur da Silva et al (2014, p.65), “[n]a 
ilha, a defesa dos direitos coletivos só poderia ser feita com a difusão do 
conhecimento a todos em igualdade de proporções”. Na utopia de More, 
“cultivar livremente o espírito, desenvolvendo suas faculdades pelo estudo 
das ciências e das letras”, é o caminho para o “desenvolvimento completo” 
dos sujeitos, no qual os utopienses “põem a verdadeira felicidade” (MORE, 
apud SILVA et al., 2014, p.57). Tais afirmativas demonstram a valorização 
da atividade intelectual e do conhecimento na obra renascentista. Mais 
adiante, durante o Iluminismo, a utopia ganhou solo fértil, no que se refere 
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ao conhecimento. Como afirma Keith Booker, a utopia, na sua formação 
moderna, esteve intimamente ligada ao Iluminismo e sua crença na razão e 
na ciência como caminhos para o progresso (1994, p.4). Durante os séculos 
XVII e XVIII, o avanço científico suscitou a crença no “‘progresso infinito do 
conhecimento e no avanço infinito em direção ao aprimoramento social 
e moral’”4, de acordo com Jürgen Habermas (apud BOOKER, 1994, p.4 - 
tradução minha). Não é de espantar, portanto, que a ideia de um espaço 
utópico esteja frequentemente ligada ao conhecimento e à ciência.

A cena utópica iniciada durante o Renascentismo e intensificada 
ao longo do Iluminismo, porém, começa a mudar de direção a partir do 
século XIX, quando, conforme Booker (1994, p.5), foi possível identificar 
uma tendência ou potência sombria nas mesmas tecnologias e discursos 
que, nos períodos anteriores, foram motivo de tamanha fé no progresso 
da humanidade, mas que acabaram formando o elemento central para o 
imperialismo mundial, por exemplo. Isso fez com que muitos pensadores 
começassem a duvidar que a ciência e a razão teriam um efeito emancipador 
na humanidade como antes se pensara, o que levou à progressiva 
passagem de um otimismo utópico para um pessimismo distópico. A 
distopia surge, então, como forma de reação à utopia e frequentemente 
põe em questão a utilização da razão e da ciência, fazendo fortes críticas 
ao uso instrumental delas como justificativa para as formas de opressão 
e controle social empregadas pelos Estados distópicos. Quando a distopia 
começou a se destacar, portanto, foi possível observar a formação de 
novos espaços ficcionais marcados não mais pela valorização do trabalho 
intelectual, mas pelo seu controle e limitação.

A tomada de controle sobre o conhecimento e o ensino, nesses sistemas 
opressores, pode ser vista como um meio de garantir a conformidade 
e a homogeneização ideológica dos sujeitos, evitando, deste modo, 

4  No original: “the infinite progress of knowledge and in the infinite advance towards 
social and moral betterment”.
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quaisquer formas de resistência ao poder distópico. Em seu livro Libricide: 
The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth 
Century, Rebecca Knuth (2003) indica que em regimes extremistas, o uso 
das bibliotecas – e, por extensão, do ensino – volta-se para a conformidade 
e para o rígido controle sobre o conhecimento. O mesmo se observa nas 
distopias, nas quais a censura, o encobrimento de informações e memórias 
e a repressão ao pensamento crítico apresentam-se como algumas das 
formas de dominação. Essa repaginação das bibliotecas e do ensino visa, 
portanto, eliminar tudo aquilo que vai contra a ideologia do poder vigente, 
de modo a legitimá-lo. Esta é uma das formas pelas quais as distopias 
buscam efetivar a supressão do desejo, conforme observa Varsam (2003). 
Apagando os vestígios de um passado ou de ideologias diferentes, bem 
como tolhendo o desenvolvimento intelectual e do pensamento crítico, as 
sociedades distópicas fazem com que os sujeitos acreditem que tudo no 
meio em que vivem é como deveria ser e que nada pode, ou até mesmo 
precisa, ser mudado.

Considerando ainda as afirmações de Knuth de que a escrita permitiu 
“codificar uma cultura e suas regras e, então, transmitir este pacote à próxima 
geração através da educação formal”5 (KNUTH, 2003, p.36 - tradução minha) 
e de que os livros e bibliotecas reúnem histórias que auxiliam indivíduos e 
culturas a se orientar e se conhecer (2003, p.2), não é de espantar que a 
distopia se volte frequentemente para o controle desses elementos como 
forma de dominação. Controlar o conhecimento e o ensino desestabiliza 
a própria orientação dos sujeitos e dos grupos de uma sociedade, abrindo 
espaço para a formação ou consolidação de grupos extremistas.

Nesse panorama, a obra já consagrada de Bradbury, Fahrenheit 451, 
vem à mente. Ambientada em uma sociedade na qual os bombeiros 
deixaram de apagar incêndios para queimar livros e as casas que os 

5  No original: “to codify culture and its rules and, then, to transmit this package to the next 
generation through formal education”.
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abrigam, a narrativa de Bradbury apresenta um mundo no qual o horizonte 
de um livro aberto é substituído pelo enclausuramento voluntário entre 
as paredes formadas por telas de televisão que literalmente envolvem 
e isolam os sujeitos do mundo real, encerrando-os em um espaço de 
relacionamentos e parentescos artificiais, levando à fragmentação da 
comunicação e ao atordoamento dos sentidos. Para compreender a 
estrutura de alienação e dominação na sociedade distópica em questão, é 
importante analisar a aliança formada entre a queima de livros e o ensino 
presente na obra.

Segundo o Capitão dos bombeiros Beatty, a proibição dos livros se deu 
de forma gradual e foi desejada pela própria população. De acordo com 
ele, conforme a sociedade foi crescendo em número e complexidade e a 
tecnologia acelerando o ritmo da vida cotidiana, os livros foram perdendo 
conteúdo. Na obra, é dito que a partir do século XX, com o advento de 
tecnologias como os filmes cinematográficos, o rádio e a televisão, inicia-
se uma cultura de massas de ritmo cada vez mais veloz, que começa a 
reduzir as grandes obras literárias e a investir em formas de leitura rápidas 
e superficiais. Além disso, com a maior complexidade das populações, que 
cresciam em tamanho progressivamente, também cresceu a quantidade 
de minorias, o que fez com que os autores simplificassem o conteúdo de 
suas obras, de modo a evitar controvérsias, para atingir grupos maiores 
e evitar a pressão de grupos minoritários. O resultado se reflete na 
produção de livros vazios, que são gradualmente abandonados até serem 
completamente banidos, como material desprovido de sentido e perigoso 
à sanidade, já que os questionamentos que promoviam provocavam 
angústia. É possível identificar no abandono e posterior proibição dos 
livros, portanto, um direcionamento à uniformização, que surge, em 
parte, de um desejo de apagar as diferenças.

Processo muito parecido se observa nas escolas presentes na obra. 
Despreocupadas com a disseminação do conhecimento, da curiosidade e do 
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pensamento crítico, essas instituições de ensino, ao contrário, se dedicam 
a redirecionar a energia dos alunos para os esportes e modos violentos de 
expressão, ao mesmo tempo em que parecem reforçar a uniformização. 
Como o capitão Beatty explica, a escola passa a formar saltadores, corredores 
e outros atletas em vez de pessoas críticas, criativas e inteligentes. Por esse 
motivo, “a palavra ‘intelectual’ (...) tornou-se o palavrão que merecia ser”6, 
segundo o capitão (BRADBURY, 2013, p.55 - tradução minha). Beatty ainda 
destaca que esta é uma forma empregada pelo poder para que todos sejam 
“feitos iguais”, ou seja, para garantir a uniformização.

Tal uniformização toma um papel importante no romance e é 
também um dos aspectos recorrentes da distopia. Gregory Claeys aponta 
a uniformização como um dos traços comuns entre a utopia e a distopia 
– sendo voluntária na utopia e compulsória na distopia (2017, p.8). O 
autor descreve a obra de Bradbury como uma distopia “anticoletiva”, 
que apresenta “uma forte crítica à cultura de massa democrática e ao 
conformismo de grupo”7, constituindo, então, uma condenação da “tirania 
da maioria” (2017, p.456 - tradução minha). Logo, se a ignorância é uma 
das medidas para construir a uniformidade nesse sistema, não é à toa que 
as aulas escolares observadas no romance sejam em sua maioria feitas 
através de vídeos, demonstrando desde já uma indisposição a perguntas 
e questionamentos.

Para tal uniformização e dominação, o sistema distópico investe em 
um controle rígido do conhecimento, evitando a possibilidade de qualquer 
forma de resistência à tirania distópica. Como o Capitão Beatty explica 
ao protagonista Montag, é preciso encher os sujeitos de “dados não-
combustíveis”, para que eles tenham a sensação de que estão pensando, 
quando, na verdade, não estão. A ideia é fazer com que eles tenham “a 

6  No original: “the word ‘intellectual’(...) became the swear word it deserved to be”.
7  No original: “a penetrating critique of democratic mass culture and group conformism”.
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impressão de movimento sem estarem se movendo”8 (BRADBURY, 2013, 
p.58, grifo do autor - tradução minha). Em outras palavras, o poder 
distópico seleciona quais formas de conhecimento podem ser passadas ou 
não à população. As formas de conhecimento permitidas são aquelas que, 
em suma, não apresentam perigo à ideologia vigente e que, portanto, não 
oferecem qualquer possibilidade de mudança política ou social, fazendo 
com que todos permaneçam no mesmo lugar, inertes sob as formas de 
opressão distópicas, embora tenham a impressão de movimento. Beatty 
deixa bem claro o que deve e o que não deve ser oferecido aos sujeitos: 
tópicos “escorregadios” como a filosofia ou a sociologia estariam fora dos 
limites impostos ao conhecimento, enquanto conhecimentos técnicos 
como o desmonte e a manutenção das paredes de televisões seriam 
perfeitamente aceitáveis. No romance, os campos perigosos da filosofia 
e da sociologia estão diretamente associados ao ato de “passar a régua 
pelo universo, medi-lo e equacioná-lo”9 (BRADBURY, 2013, p.58 - tradução 
minha). Logo, é possível concluir que, para o Estado distópico, as formas 
de conhecimento prejudiciais aos cálculos do poder estariam diretamente 
ligadas à formação de um pensamento crítico.

Dentro da dinâmica apresentada, o mundo de Bradbury impossibilita 
a ação de seus sujeitos na mudança social, ocultando as ferramentas 
necessárias para tal, bem como vigiando todos intensivamente. Como 
Beatty admite a Montag, os bombeiros mantinham Clarisse e sua família 
– personagens que destoavam do resto da sociedade, marcados pela 
curiosidade, contato com a natureza e afeto – sob forte vigilância, levando 
em conta suas peculiaridades. Segundo o Capitão, pessoas como ela não 
são comuns, pois o governo sabe como cortá-las pela raiz. O capitão 
explica que para construir uma casa são necessários pregos e madeiras. 
Se os materiais são escondidos, logo, a casa não é construída. Da mesma 

8  No original: “a sense of motion without moving”.
9  No original: “to slide-rule, measure, and equate the universe”.
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forma, ele fala sobre questionamentos políticos, indicando que para evitá-
los, é preciso esconder as ferramentas para tal. A estratégia do Estado 
– implementada em grande medida pela escola, através da redução do 
papel do ensino e do controle rígido do conhecimento, e pelos bombeiros, 
através da queima de livros – é, então, impedir o acesso às ferramentas para 
a revolução política e social, metaforizadas como “pregos” e “madeira”. 
A construção de uma casa, portanto, pode ser facilmente compreendida 
como a construção de uma utopia, ou ao menos de um mundo mais justo. 
Sendo assim, o ensino omite, simplifica e engessa parte do conhecimento 
para evitar a resistência, nessas obras. Tal forma de alienação é eficiente 
ao ponto de capturar o próprio leitor. Da mesma forma que o Estado de 
Fahrenheit 451 mantém os sujeitos alienados, através do controle do 
ensino e do conhecimento, também o narrador do romance camufla os 
vestígios da guerra na obra, mencionando-a sempre corriqueiramente 
entre outros acontecimentos e empurrando-a às margens da narrativa. 
Deste modo, a guerra fica facilmente esquecida pelo leitor por boa parte 
do romance e só passa a ser mencionada mais diretamente quando 
Montag começa a lutar contra as formas de alienação mais intensamente, 
lendo livros e iniciando sua resistência com Faber. Ao final da narrativa, 
a guerra se manifesta em sua verdadeira proporção, quando destrói a 
cidade por completo.

Os efeitos das técnicas de alienação aplicadas pelo Estado em uma 
sociedade cada vez mais acelerada são diversos e podem ser identificados 
na seguinte passagem:

A música o bombardeou com um volume tão alto, que 
seus ossos foram quase sacudidos de seus tendões (...). 
Ele foi vítima de uma concussão. Quando tudo acabou, 
ele se sentiu como um homem que havia sido lançado de 
um precipício, girado numa centrífuga e cuspido sobre 
uma cachoeira que escorria e escorria no vazio e mais 
vazio e nunca–realmente–encontrava–fundo–nunca–
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nunca–realmente–não realmente não–encontrava–
fundo... e você caía tão rápido que não encontrava as 
laterais também... nunca... realmente... encontrava... 
nada10 (BRADBURY, 2013, p.42 - tradução minha)

A sensação experimentada por Montag na passagem acima refere-
se a uma parte dos programas assistidos por Mildred, sua esposa, 
na televisão de três paredes de sua casa. O programa, no qual os 
espectadores participavam como personagens, parecia não ter sentido 
algum para Montag, pois suas falas eram desconexas e vazias de conteúdo 
para o protagonista do romance. Interrogando sua esposa sobre o 
assunto do programa e o que aconteceria em seguida, não conseguia 
respostas concretas da mesma, que parecia tão perdida quanto o próprio 
protagonista, porém, ignorante da própria desorientação – certamente 
efeito da dinâmica de alienação. Seguindo a recomendação da esposa de 
que simplesmente aguardasse para ver o que aconteceria, Montag, assim 
como o resto dos espectadores, é afligido pelo estouro de uma música tão 
alta, que o desnorteia. A descrição da sensação sofrida por ele poderia ser 
facilmente associada à organização do espaço distópico da obra como um 
todo e os efeitos produzidos por ela. A música alta estaria relacionada à 
intensidade exagerada dos estímulos impostos aos sujeitos no romance. 
Tudo parece intenso demais no mundo de Bradbury: a escola parece focar 
excessivamente as energias dos alunos em esportes e competições; a 
dinâmica da cidade é demasiadamente acelerada, sendo proibido dirigir 
a 60 km/h ou menos; as televisões e rádios com fones de ouvido também 
parecem oferecer violentos estímulos, como o demonstrado acima. 
Quase tudo no espaço distópico é voltado para o exagero e a intensidade, 

10  No original: “Music bombarded him at such an immense volume that his bones were 
almost shaken from tendons; (...). He was a victim of concussion. When it was all over he felt 
like a man who had been thrown from a cliff, whirled from a centrifuge and spat out over a 
waterfall that fell and fell into emptiness and emptiness and never–quite–touched–bottom–
never–never–quite–no not quite–touched bottom ... and you fell so fast you didn’t touch the 
sides either ... never ... quite ... touched ... anything.”
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que parecem escoar na mecanização dos sujeitos. O efeito dessa energia 
brutal é a desorientação da qual se fala na passagem acima. O exagero 
dos estímulos, ligado às formas de alienação mencionadas anteriormente, 
desorienta os sujeitos e os aliena do mundo e das demais pessoas, 
fazendo-os perder qualquer referência possível e, então, cair num 
abismo, no qual qualquer encontro parece impossível, exemplificando 
o enfraquecimento dos laços afetivos. Por fim, a perda de referências 
e a impossibilidade do encontro com o outro é acompanhada também 
pela quebra da comunicação, identificada na própria fragmentação da 
narrativa do trecho citado, marcada pelo uso de travessões e reticências, 
bem como da falta de certas palavras.

Essa mesma impossibilidade de um encontro significativo com o 
outro, gerada não somente pelo excesso de estímulos e velocidade, 
como principalmente pelo apagamento das diferenças fomentado pela 
repressão à leitura e ao ensino, também produz intolerância e violência. 
Como é possível observar em uma das passagens anteriores, são comuns 
as surras e torturas entre os alunos após a escola. Clarisse também conta 
que atividades destrutivas e, muitas vezes, perigosas, são rotineiras. 
A personagem chega até mesmo a comentar com Montag: “‘todos que 
conheço estão gritando ou dançando como selvagens, batendo uns nos 
outros. Você percebe como as pessoas se machucam hoje em dia?’”11 
(BRADBURY, 2013, p.27 - tradução minha). Isto produz na narrativa um 
modo de sociabilidade deturbado, como indica Clarisse, no qual espera-se 
que os sujeitos se encontrem sem realmente se comunicarem, repetindo 
as mesmas falas de sempre, sem qualquer troca comunicativa significativa 
ou original. Logo, o controle do conhecimento e do ensino aliado à 
tecnologia acaba produzindo, além da uniformização e da alienação, 
intolerância, violência e isolamento.

11  No original: “‘(...) everyone I know is either shouting or dancing around like wild or 
beating up one another. Do you notice how people hurt each other nowadays?’”



Distopia e monstruosidade

147

Técnicas muito parecidas com as de Fahrenheit 451 são empregadas 
na obra de Ness, The Knife of Never Letting Go. O romance põe a alienação 
no centro de sua narrativa, na qual o protagonista Todd é continuamente 
afligido pela sua falta de conhecimento acerca da história do seu povo. 
Situado em outro planeta, o romance aponta para o colapso ambiental e 
social de nosso mundo, apresentado como “O Velho Mundo” na narrativa. 
A poluição, o crescimento populacional e a violência foram alguns dos 
elementos indicados como os motivos para o começo de uma nova 
onda colonizadora – desta vez espacial. A narrativa inicia-se já no “Novo 
Mundo” – duas décadas depois da chegada dos primeiros colonizadores – 
em uma cidade chamada Prentisstown, na qual mora o protagonista Todd. 
O menino de doze anos descreve o lugar como claustrofóbico, devido ao 
“Barulho” dos homens, desenvolvido por causa de um germe presente no 
Novo Mundo, que – segundo o discurso do Estado – fora lançado pelos 
seres que habitavam o planeta, durante sua guerra com os humanos, e 
que provocou a sonorização dos pensamentos de todos os homens e, 
supostamente, a morte de todas as mulheres. Quando Todd se depara 
com uma menina perto da cidade, precisa fugir para protegê-la e proteger 
a si mesmo dos homens de Prentisstown. Com a ajuda de seus guardiões, 
Todd escapa e, em sua jornada, enfrenta muitas dificuldades, descobrindo 
que tudo o que pensava sobre sua cidade e sua história estava errado.

Isso acontece porque, como a narrativa revela, o poder distópico de 
Prentisstown mantém forte controle sobre o conhecimento e o ensino, o 
que lhe permite reescrever a história como bem lhe interessa. Uma das 
ações do sistema que favoreceu esse controle foi o assassinato de todas as 
mulheres da cidade, que eram responsáveis pela educação das crianças em 
suas casas. Embora o assassinato não tenha sido intencionado exatamente 
como forma de impedir a educação das crianças, mas um movimento para 
tomar o poder da prefeita Elizabeth e manipular os homens, a empreitada 
certamente favoreceu o processo. Uma vez terminada a chacina, a história 
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é encoberta e o germe do Novo Mundo – que jamais fora disseminado 
pelos Spackle, nativos do planeta – passa a ser responsabilizado pelas 
mortes. O então prefeito Prentiss sobe ao poder e inicia seus planos para 
a dominação das demais colônias do Novo Mundo.

Após a morte das mulheres, os meninos passam a ser mandados para 
uma nova escola, na qual são postos para assistir a vídeos e módulos 
de aprendizagem. Como ocorre na obra de Bradbury, a condução do 
ensino através de vídeos, aliada à sua concentração em uma única 
instituição, manifesta mais uma vez os esforços do sistema em reprimir a 
curiosidade e o pensamento crítico, desestimulando questionamentos e, 
consequentemente, quaisquer formas de resistência. Os vídeos contam 
uma nova versão da história que não deve ser contestada; uma versão que 
aponta os Spackle como vilões que iniciaram a guerra contra os humanos e 
liberaram os germes que causaram a morte das mulheres de Prentisstown. 
As videoaulas facilitam a manipulação dos jovens que, aos seus treze anos, 
passam por um ritual de passagem monstruoso, no qual o assassinato das 
mulheres é exposto, ainda que de forma distorcida, e no qual se transfere 
a culpa desse assassinato às novas gerações, transformando meninos em 
adultos, soldados e assassinos12. Logo, as formas de alienação indicadas 
permitem a perversão dos meninos e a formação de discursos e atos de 
ódio, que geram exclusão e violência. Dessa maneira, a narrativa parece 
criticar a alienação e a falta de pensamento crítico, apontando a abertura 
que estas criam para discursos e atos violentos.

Pouco depois da sua criação, porém, a escola é fechada pelo prefeito, 
que passou a considerá-la “‘prejudicial à disciplina de [suas] mentes’”13 

12  O ritual de passagem mencionado consiste na revelação do assassinato de mulheres 
na cidade, ainda que de forma distorcida, e leva os meninos a assassinarem outro cidadão 
de Prentisstown – geralmente alguém que havia cometido um crime ou de quem o prefeito 
queria se livrar. Esse assassinato cometido pelos jovens simboliza a tomada da culpa pelo 
crime de seus pais e a passagem à vida adulta.
13  No original: “‘detrimental to the discipline of our minds’”.
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(NESS, 2014, p.18 - tradução minha). Diferentemente do romance de 
Bradbury, o de Ness emprega uma estratégia radical que acaba com o 
ensino da escola completamente e o deixa a encargo da religião somente. 
Com a escola interditada, a única forma de ensino que parece sobreviver 
em Prentisstown ocorre na igreja através dos sermões de Aaron. Estes 
revelam uma forma de coletivismo que, centrada na religião, baseia-se no 
medo e na culpa, abordando tópicos como o fogo do inferno, a condenação 
e o julgamento final – ainda que distorcidos por vezes, como será possível 
observar a seguir. Todd conta que: “Aaron [prega] que nós somos as únicas 
coisas que cada um de nós tem aqui, nós, homens, juntos, e como todos 
nós devemos nos unir em uma única comunidade. Que se um de nós cai, 
todos nós caímos”14 (NESS, 2014, p.26 - tradução minha). Embora o discurso 
de Aaron possa parecer uma mensagem de união fraternal em um primeiro 
momento, é descoberto mais adiante que o verdadeiro objetivo do Estado 
distópico era a corrupção de cada menino de Prentisstown. Depois de 
chegar ao poder, o Prefeito Prentiss estabelece o rito de passagem à idade 
adulta já mencionado acima, no qual essa “queda” deve acontecer por 
meio do estabelecimento da cumplicidade dos meninos no assassinato das 
mulheres, simbolizado pelo assassinato que devem cometer. Ironicamente, 
esse evento é retratado como o dia em que os meninos comem da Árvore 
do Conhecimento e passam da inocência ao pecado. A revelação oferecida 
no ritual, porém, parece não passar de mais uma forma de manipulação 
da história, permitida pela alienação instaurada pela queima dos livros, 
pelo fechamento da escola e pelos sermões de Aaron. Segundo um dos 
personagens, parece tratar-se de “uma versão da verdade” ainda dentro 
das formas de manipulação promovidas. A “queda” promovida pelo 
sistema distópico visa, dessa forma, a construção de um exército para mais 
dominação e opressão distópicas.

14  No original: “Aaron preach[es] about how we’re the only thing each of us have out here, 
us men together, and how all of us have gotta bind ourselves in a single community. How if 
one of us falls, we all fall.”
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Logo após o fechamento da escola, o Prefeito Prentiss ordena a 
queima de todos os livros da cidade, impossibilitando qualquer acesso ao 
conhecimento que não fosse controlado e fabricado pelo próprio poder 
distópico. Um dos guardiões de Todd chegou a tentar ensiná-lo a ler e 
escrever, mesmo diante desse cenário. No entanto, o prefeito Prentiss 
descobriu vestígios da empreitada no Barulho de Todd e mandou seu 
guardião para a cadeia por certo tempo. A lógica do sistema, conforme 
ditada pelo líder religioso da cidade, Aaron, é a de que “‘meninos 
inteligentes se tornam homens inúteis’”15 (NESS, 2014, p.61 - tradução 
minha). A estratégia do Estado, portanto, é tolher o desenvolvimento 
intelectual e crítico, bem como alienar os sujeitos da sua história, para 
que possam ser mais facilmente manipulados e utilizados pelo Prefeito 
em seus planos de expansão do seu poder. As técnicas desse sistema 
distópico se assemelham às afirmações de Knuth acerca da interrupção 
na continuidade histórica empregada por governos extremistas. Como 
Knuth aponta, a destruição de livros e bibliotecas constitui uma quebra 
na continuidade histórica de um grupo. A partir de Gidens, ela afirma que 
“sem a continuidade expressa em narrativas contínuas dialogando com o 
progresso da raça humana, do grupo étnico ou nação, é fácil ficar ansioso 
e perder o direcionamento em ambos os níveis individual e coletivo”16 
(KNUTH, 2003, p.39 - tradução minha). Interrompendo a continuidade 
histórica, através do fechamento da escola e da queima de livros, bem 
como da reinvenção dos eventos históricos, Prentiss é capaz de corromper 
os meninos da cidade e criar seu exército para estender seu poder.

Dessa forma, a obra de Ness se desenvolve explorando sobretudo a 
ignorância de Todd sobre sua própria história e como esta o leva a atos 
de violência e ódio, de forma a denunciar a estrutura distópica erguida 

15  No original: “‘Smart boys make useless men’”.
16  No original: “without the continuity expressed in continuous narratives speaking to the 
progress of the human race and the ethnic group or nation, it is easy to become anxious and 
lose one’s way on both individual and collective levels”.
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sobre a alienação dos sujeitos. A narrativa marca essa falta de um estudo 
formal por parte do menino em primeiro lugar através da fala rude de 
Todd. A narração em primeira pessoa de Todd, que aparenta ser contada 
oralmente pelo seu Barulho, é recheada de erros gramaticais e transcrita 
com muitos erros ortográficos, como “creachers” no lugar de “creatures”, 
“reckernize” no de “recognize” e “direkshun” no de “direction”. Essa forma 
de transcrição parece servir ao propósito de assinalar o analfabetismo de 
Todd, reforçando o bloqueio ao ensino no romance.

Além disso, a narrativa de Todd é marcada pelo seu contraste com 
Viola, que denuncia mais de uma vez a sua ignorância. Em sua convivência 
com Viola, fica claro este contraste entre os dois, pois além de a menina 
ser livre do Barulho – como todas as mulheres, pois são imunes ao germe 
que causa o Barulho – o que faz com que seus pensamentos fiquem 
inacessíveis, ela também passou a maior parte de sua vida na escola 
estudando para a colonização. Justamente por isso, a transcrição das falas 
de Viola, em oposição à de Todd, é sempre feita no modo padrão da língua 
inglesa, sem erros. Os diálogos entre os adolescentes, portanto, parecem 
frequentemente apontar para uma enorme diferença de conhecimento. 
Em certa parte, Viola chega a questionar a própria educação de Todd, 
perguntando ao personagem se havia uma escola onde morava.

No entanto, é importante ressaltar que ambas as narrativas 
mencionadas neste capítulo não bloqueiam toda e qualquer forma de 
conhecimento. Alinhados às afirmações de Knuth, o que os sistemas 
distópicos parecem fazer, de fato, é estabelecer um forte controle sobre 
este, garantindo que – nas palavras do Capitão Beatty – as formas de 
conhecimento “combustíveis” não cheguem à população, de modo 
a frear qualquer possibilidade de resistência. De modo geral, esses 
conhecimentos “escorregadios” parecem se associar à formação de 
um pensamento crítico, tanto na obra de Bradbury, quanto na de Ness; 
conhecimentos como a história, a filosofia e a sociologia. Ainda assim, 
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nas duas obras é possível observar uma série de saberes permitidos e 
até reforçados pelos sistemas distópicos; saberes esses que são em sua 
maioria técnicos e mecânicos. Em Fahrenheit 451, como Beatty afirma, 
esses saberes constituem formas de conhecimento como o conserto e 
a montagem de aparelhos tecnológicos e afins. Em The Knife of Never 
Letting Go, os saberes permitidos consistem sobretudo naqueles passados 
pela igreja, em sua reinvenção da história e em técnicas de sobrevivência.

No entanto, embora Todd seja marcado pelo bloqueio ao 
conhecimento e toda a sua jornada esteja voltada para descobrir a sua 
verdadeira história, o protagonista não é apresentado como vazio ou 
completamente ignorante. Diferente do tratamento oferecido a Mildred 
na obra de Bradbury – que parece apontar para um esvaziamento violento 
da personagem –, Todd possui formas diferentes de conhecimento às 
quais nem mesmo Viola teve acesso em sua escola. Em certa parte do 
livro, ele chega a prometer ensinar Viola a caçar. De toda forma, ainda 
é possível afirmar que o que marca a condição distópica vivenciada por 
Todd é, acima de tudo, o desconhecimento da verdadeira história de 
Prentisstown e do Novo Mundo, bem como sua incapacidade de ler, não 
somente os livros, mas, consequentemente, também a sua realidade e as 
pessoas que o cercam – o que fará com que o protagonista faça parte dos 
ciclos de violência da distopia até certo ponto da narrativa. Sendo assim, 
a narrativa de Ness parece equacionar a habilidade de ler livros à de ler a 
realidade, indicando que a percepção do mundo encontra-se diretamente 
ligada ao saber formal, resultando numa dupla ignorância quando este se 
encontra ausente.

Afirmar que os espaços distópicos são marcados pelo controle do 
conhecimento, como feito até agora, não significa dizer, no entanto, 
que a distopia como subgênero desvaloriza ou nega a importância do 
conhecimento. Como indicado anteriormente, o descobrimento ou o 
acesso ao conhecimento é constantemente apontado como a principal, 
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senão a única, forma de libertar-se da opressão distópica. Como Basu, 
Broad e Hintz (2013, p.4 - tradução minha) chegam a afirmar, “o acesso à 
informação é frequentemente perigoso, mas é repetidamente apresentado 
como o único meio de se tornar livre”17. Portanto, ainda que o pessimismo 
que levou às distopias tenha gerado espaços ficcionais muito diferentes 
das utopias, no que diz respeito ao ensino e ao acesso ao conhecimento, 
a distopia como subgênero da ficção científica continua apontando para 
a importância do conhecimento como forma de libertação, lançando, 
no entanto, uma crítica ao uso instrumental da razão voltado para a 
dominação ou formação de injustiças e desigualdade. Isto se dá porque 
as distopias, como afirma Moylan, entre outros teóricos, não impedem o 
pensamento utópico. Ao contrário, as distopias frequentemente apontam 
para valores utópicos em suas páginas em um caminho inverso ao utilizado 
na utopia. Através da violação dos livros e das escolas – e a consequente 
formação de uma estrutura de dominação – as distopias frequentemente 
apontam para a urgência da sua preservação no mundo empírico, para a 
possibilidade de um pensamento ou plano utópico.

Além disso, é possível identificar, nos romances, estratégias que 
revelam ao leitor a curiosidade e a busca pelo conhecimento como 
valores positivos, indicando a valorização do conhecimento como 
forma de libertação nas obras. Em Fahrenheit 451, essa valorização se 
dá em primeiro lugar através do contraste criado entre as personagens 
Clarisse e Mildred. Clarisse é apresentada ao leitor logo nas primeiras 
páginas do romance, interrompendo a rotina de Guy Montag e fazendo 
ao protagonista diversos questionamentos, que iniciam sua tomada de 
consciência na trama do livro. Clarisse é, na narrativa, a personagem que 
destoa do sistema distópico, apresentando uma enorme curiosidade por 
tudo que a cerca e questionando seu ambiente. É importante perceber 

17  No original: “Access to information is often dangerous, but is repeatedly presented as 
the only way to become free”.
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que, ao caracterizar Clarisse, o narrador se vale de elementos e objetos 
luminosos, em sua maioria de cor branca ou transparente e provenientes 
da natureza, o que parece reforçar a inocência da personagem, bem como 
sua curiosidade e qualidade de revelar o que parecia estar escondido. 
Clarisse é, desta maneira, associada a elementos como o luar, um espelho, 
uma vela, a água, o leite, um cristal, a neve, entre outros; elementos 
que parecem indicar aspectos positivos da personagem que se desvia 
da dinâmica distópica da população, através de seus questionamentos, 
da sua tentativa de estabelecer uma comunicação significativa com o 
próximo e formar laços afetivos genuínos.

Em contrapartida, Mildred – a personagem que se encontra 
mais inserida na lógica alienante da distopia – é apresentada ao leitor 
através de elementos claramente negativos. Toda a descrição da esposa 
de Montag e o ambiente que a envolve se põem em direta oposição a 
Clarisse. Enquanto a caracterização da menina expressa vitalidade e 
inocência, tudo o que diz respeito a Mildred se associa à morte. Enquanto 
a menina revela aquilo que parece escondido com sua luz, Mildred parece 
envolver tudo em escuridão e cegueira. Enquanto Clarisse é posta como o 
luar, Mildred é comparada à entrada num “quarto de mármore frio de um 
mausoléu, depois que a lua se pôs”18 (BRADUBURY, 2013, p.9 - tradução 
minha). Enquanto a menina é igualada à luz gentil e generosa de uma 
vela, a mulher é relacionada à escuridão que envolve o ambiente depois 
que uma vela se consome e apaga. Durante sua overdose de pílulas para 
dormir, os olhos de Mildred são descritos como duas pedras brancas19, 
desprovidas de vida; olhos de vidro que não enxergavam. Portanto, fica 
clara a valorização da busca pelo conhecimento através da caracterização 
de Clarisse e seu contraste com Mildred.

18  No original: “room of a cold mausoleum after the moon has set”.
19  As pedras, indicadas como “moonstones” no inglês e desprovidas de vitalidade, 
parecem simbolizar em Mildred a extinção da vida que existe no olhar de Clarisse, associado 
ao luar e outros elementos.
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Também é possível apontar como estratégia de indicação da 
valorização do conhecimento o próprio movimento de resistência presente 
na obra: os homens-livro. A resistência encontrada por Montag fora da 
cidade se constituía de homens – em sua maioria professores, autores 
e pensadores – que memorizavam obras literárias e científicas, através 
de um método que ativava certo tipo de memória fotográfica, para que 
seu conteúdo não se perdesse nas chamas que consumiam as páginas 
dos livros. Cada homem se tornava um livro nesse grupo. A resistência, 
portanto, resgata os valores positivos abandonados pela sociedade 
distópica, esperando o momento oportuno para reconstruir a cidade após 
o fim da guerra; valores que dizem respeito à curiosidade, à tolerância, 
à luta pacífica, e a uma relação mais harmônica entre o indivíduo e a 
sociedade. A própria resistência se compara às bibliotecas e à memória, 
pondo a valorização dos livros e da história no centro do seu movimento 
de oposição: “‘mendigos por fora, bibliotecas por dentro’”20 (BRADBURY, 
2013, p.146 - tradução minha). Suas vidas são valiosas, pois, como dizem, 
“‘(...) se [forem] destruídos, o conhecimento morre’”21 (BRADBURY, 2013, 
p. 145 - tradução minha).

Em The Knife of Never Letting Go, por sua vez, a indicação do 
conhecimento como forma de libertação da distopia aparece de forma 
também clara. Em sua forçada fuga de Prentisstown, Todd não é capaz 
de compreender a urgência de seus guardiões, Ben e Cillian, ao mandá-
lo para fora da cidade. Os homens não puderam contar ao menino seus 
motivos, durante os anos de sua vida, pois, caso o tivessem feito, o Barulho 
de Todd – que não é capaz ainda de esconder bem os seus pensamentos 
como outros homens – acabaria denunciando a empreitada. Os homens, 
portanto, mandam o menino sem oferecer explicações, mas dando a 
ele uma faca e um livro, que fora escondido por eles durante anos, no 

20  No original: “‘(…) bums on the outside, libraries inside’”.
21  No original: “‘(...) if we are destroyed, the knowledge is dead’”.
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qual está registrada parte da história de Prentisstown; esse livro é o 
diário de sua mãe. Lançado ao mundo por sua conta, Todd tem em suas 
mãos informações valiosas e, anexo, um mapa mostrando a ele aonde 
deve ir e o que fazer quando chegar ao seu destino, mas não é capaz 
de decifrá-los, pois não fora ensinado a ler. A sua incapacidade e seu 
orgulho, que o impede de aceitar a ajuda oferecida por Viola, geram 
uma série de problemas ao longo do caminho. Por não ter conseguido 
ler o aviso presente no mapa, Todd não compreende que deve alertar as 
cidades vizinhas – das quais nem mesmo sabia da existência – do ataque 
de Prentisstown e sequer imagina a formação de um exército armado, 
criado para dominar todo o Novo Mundo. Por causa disso, Farbranch – 
a primeira cidade onde o menino e sua parceira conseguem abrigo – é 
tomada pelo prefeito Prentiss e seus companheiros. Também por conta da 
cegueira de sua ignorância, que o mantém preso à dinâmica distópica até 
certo ponto, Todd mata um Spackle, um dos alienígenas que habitavam 
o Novo Mundo e que haviam sido quase dizimados durante a guerra 
com os humanos. Pensando que se tratava de um ser hostil, conforme 
se falava na cidade, Todd o assassina, mesmo podendo sentir o medo 
da criatura, que emanava de seu Barulho. Sem acesso ao conteúdo do 
livro, Todd permanece inscrito nos ciclos de ódio e alienação produzidos 
pelo poder distópico. Somente quando ele se aproxima de Viola e pede a 
ajuda da menina, ele consegue acesso à narrativa de sua mãe e descobre 
que os Spackle são, na verdade, seres muito dóceis e frágeis, e que o ódio 
direcionado a eles é infundado. Também em sua jornada, em contato 
com outras pessoas, Todd descobre um pouco mais da sua história. 
As páginas do diário de sua mãe, aliadas à formação de laços afetivos, 
portanto, apresentam ao protagonista o caminho para se libertar dos 
ciclos de violência e intolerância distópicos e a possibilidade de agir no 
Novo Mundo. A jornada do protagonista é, então, centralizada na sua 
ignorância e na sua busca pelo descobrimento da sua história e liberdade. 
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Como o próprio Todd indica, “o mundo é um lugar perigoso quando você 
não sabe o suficiente”22 (NESS, 2014, p.142 - tradução minha).

Os livros, a leitura e o conhecimento, como visto até aqui, têm um 
valor imensurável para a libertação em ambas as narrativas. Conforme 
demonstrado anteriormente, nos romances, a leitura parece estar associada 
ao ato de decifrar o mundo e à possibilidade de ação dentro dele. Além 
disso, a leitura parece relacionar-se também com a empatia e a formação 
de laços afetivos, nos romances. Associando a alienação produzida pela 
falta de leitura e curiosidade diretamente à intolerância e à violência, as 
obras parecem aproximar a leitura da empatia e da formação de laços. 
Isso acontece de forma mais clara em The Knife of Never Letting Go, no 
qual o protagonista precisa aprender a ler, não somente as palavras, mas 
também as pessoas. Esse aprendizado se dá para o menino na convivência 
com Viola, provando que o conhecimento do outro e a empatia para 
com ele constituem também formas importantes de descobrimento nas 
narrativas distópicas. Após sua convivência com a menina, Todd aprende 
sobre a empatia com Viola e torna-se capaz de “ler” a menina. Mesmo 
sem escutar seus pensamentos, aprende a compreender e identificar suas 
emoções. Isso se dá devido ao vínculo afetivo formado entre os dois.

De forma geral, o conhecimento e o contato com o outro, de fato, 
parecem estar muito próximos em ambas as narrativas. Os romances ainda 
parecem indicar que a jornada de descobrimento dos protagonistas deve 
se dar em comunhão com o outro. Em Fahrenheit 451, Montag necessita 
da ajuda de Clarisse e de Faber para resistir ao sistema distópico. É Clarisse 
quem faz Montag questionar o mundo e é Faber quem ensina a Montag 
a mensagem dos livros. O mesmo processo se dá em seu contato com a 
comunidade dos homens-livro, na qual o próprio Montag se torna uma das 
células do conhecimento reunido e construído no acampamento, pondo-
se em diálogo com as demais e trabalhando na resistência constituída 

22  No original: “the world’s a dangerous place when you don’t know enough”.
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através da literatura. The Knife of Never Letting Go, por sua vez, conta com 
a parceria feita entre Todd e Viola. Devido ao seu analfabetismo, Todd não 
consegue ler o diário de sua mãe e o mapa que lhe são dados em sua fuga 
de Prentisstown. Somente com a ajuda da menina, o protagonista será 
capaz de descobrir a história de seu passado. Portanto, em oposição à 
lógica distópica que reforça a intolerância e enfraquece os laços afetivos, o 
conhecimento, construído em comunhão com o outro, apresenta-se como 
forma de resistência aos sistemas de opressão ficcionais, acentuando a 
valorização do conhecimento pelo subgênero. Como Paulo Freire observa, 
“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 
os homens se educam em comunhão” (FREIRE, 2017b, p.96). Somente 
dessa forma, podem conhecer o mundo que habitam e recriá-lo.

Em conclusão, as distopias parecem desafiar o leitor a conhecer 
novos mundos ficcionais, construídos, no entanto, no horizonte do 
mundo empírico, de modo a instigar novas perspectivas acerca de 
problemas atuais. Estimulando a formação de sujeitos alienados e, 
então, interrompendo o acesso aos conhecimentos e às ferramentas 
necessários para a conscientização e a mudança política, as distopias 
frequentemente constroem seus alicerces a partir das formas de 
controle do conhecimento e do ensino. Desta forma, os sistemas 
acabam estimulando a intolerância, a violência, a uniformização, entre 
outros aspectos. Sob essa perspectiva, entre outras, a própria distopia 
se aproximaria, então, da monstruosidade. Segundo a análise de Juliana 
Bertin acerca das definições de monstruosidade de Luiz Nazário, “a origem 
do monstro [está] no Além”. De acordo com Bertin, “Os adjetivos de que 
o autor se vale para qualificar” os espaços de origem do monstro “(como 
isolado, solitário, desconhecido, remoto, ermo, abandonado) apontam 
para aquilo que permanece escondido, não revelado ou reprimido, em 
suma, fora do conhecimento” (BERTIN, 2016, p.39). Segundo Bertin, o 
autor Timothy Beal também explica que é justamente pela sua afiliação 
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com o desconhecido que os monstros povoavam os espaços inexplorados 
e obscuros dos mapas antigos. Sendo assim, talvez seja possível afirmar 
que a monstruosidade da distopia se constrói justamente pelas formas de 
desconhecimento impostas nesses sistemas, que permitem a organização 
de modos de dominação e opressão.
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“O ABUTRE”, DE FRANZ KAFKA: 
NARRATIVA DISTÓPICA?

Karen Caroline Ribeiro

OBJETIVO

O objetivo desta comunicação reside na análise da narrativa curta “O 
abutre” (1920), de Franz Kafka (1883-1924), em sua tradução efetivada 
por Modesto Carone (1937) e inserida em Narrativas de Espólio, 
publicada em 2002 pela Companhia das Letras. Como toda produção 
kafkiana, trata-se de obra literária marcadamente hermética, exigindo 
leitura exaustiva. Para dar conta desta tarefa, nos preocupamos com a 
efetivação de análise formal e imanente da curta narrativa (uma página) 
a destrinchar toda sua negatividade registrada em períodos curtos e 
incisivos e, concomitantemente, associá-la à realidade por nós vivenciada 
no presente, realidade esta da qual precisamos nos libertar. Espera-se 
através deste trabalho apresentar uma amostragem da distopia na obra 
kafkiana, distopia essa a ser analisada em sua literalidade e imanência, e 
também através de metáforas e alegorismo literário.

INTRODUÇÃO

Falar de narrativa distópica implica falar, antes, de narrativa utópica. 
Enquanto esta surgiu no século XVI, em pleno Renascimento – com a obra 
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Utopia (1516), de Thomas Morus (1478-1535), – aquela surgiu no século 
XX, em meio aos flagelos que caracterizaram essa centúria, com 1984 
(1949), de George Orwell (1903-1959), e Admirável mundo novo (1932), 
de Aldous Huxley (1894-1963), tendo sido essas duas obras influenciadas 
por Nós (1924), do romancista russo Ievguêni Zamiátin (1884-1937). Nessa 
obra, o narrador situa sua fábula mil anos adiante, apresentando uma 
sociedade totalmente regrada. No entanto, depois de muito falar de sua 
organização preocupada com o bem-estar da comunidade, o narrador 
acaba por descobrir sua insensatez no momento em que se apaixona, 
contra as previsões das normas pré-estabelecidas.

Chauí (2008), em “Notas sobre utopia”, mantém-se ao sentido da 
palavra. Topos é um substantivo grego que significa lugar. Dois são os 
prefixos que lhe podem ser agregados: “u” e “eu”. O primeiro prefixo 
atribui ao substantivo sentido negativo, como diz a filósofa citada, “não 
lugar ou lugar nenhum”. O segundo prefixo concede ao substantivo 
sentido mais positivo, “nobreza, justeza, bondade, abundância” (CHAUÍ, 
2008, p.7), portanto, utopia e eutopia significam, respectivamente, “lugar 
nenhum e lugar feliz” (CHAUÍ, 2008, p.7).

Em ensaio posterior, “Breve consideração sobre a utopia e a distopia” 
(2012), a mesma filósofa brasileira afirma que, com as obras As viagens de 
Gulliver (1726), de Jonathan Swift (1667-1745), Fábula das abelhas (1714), 
de Bernard Mandeville (1670-1733), e O mundo tal como será (1846), de 
Émile Souvestre (1806-1854), “a utopia deixa de ser eutopia para tornar-
se distopia” (CHAUÍ, 2012, p.377). Neste caso, tal palavra passa a assumir 
outra conotação. “Lugar feliz” passa a significar “lugar destruído, dividido, 
perverso e malévolo” (CHAUÍ, 2012, p.377).

A questão que propomos neste trabalho é a seguinte: podemos situar 
“O abutre”, narrativa de Kafka, escrita em fins de outubro de 1920, entre as 
distopias deste século? Nesta curta narrativa, o espaço é um “não lugar ou 
lugar nenhum” onde há apenas dois entes, estando um a destruir o outro 
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que, sem ação defensiva possível, vê-se obrigado à aceitação resignada do 
destino, situando-se como um Prometeu da modernidade a ser castigado 
sem, no entanto, registrar o motivo do castigo e, consequentemente, 
desprovido de sentimento de culpa.

SOBRE “O ABUTRE” 

O aspecto físico e visual dessa breve narrativa de Kafka (2002), 
compilada em “Narrativas de espólio”, é bem significativo.

O primeiro e o último parágrafos são narrados em primeira pessoa, 
sendo as palavras do narrador dirigidas ao narratário, ou seja, ao 
representante do leitor. Esses dois parágrafos são os mais longos da 
narrativa. Entre tais parágrafos, situa-se um breve diálogo entre o narrador 
e um passante que, ao ver o narrador sendo picado consecutivamente 
nos pés por um abutre, questiona sua passividade e propõe-se a ajudá-lo 
através da morte da ave, solicitando-lhe apenas o tempo para ir buscar 
sua espingarda em casa.

Nesse diálogo situado entre o primeiro e último parágrafo, o narrador 
responde, brevemente, às colocações indignadas do passante, registradas 
de maneira também muito breve: (1) “Passou por ali um senhor, olhou 
um pouquinho e perguntou então porque eu tolerava o abutre.” (KAFKA, 
2002, p.132) e (2) “Só preciso ir para casa pegar minha espingarda. O 
senhor pode esperar mais uma meia hora?” (KAFKA, 2002, p.132).

Podemos afirmar que a breve narrativa é constituída por três partes. 
A primeira é aquela na qual o protagonista-narrador nos coloca a par da 
situação deflagradora da ação narrativa. Há aí dominância do pretérito 
imperfeito, registrando o relato de uma ação contínua que vem do 
passado, acontece no presente e, provavelmente, continuará no futuro, 
podendo ser sintetizada no primeiro período do primeiro parágrafo: “Era 
um abutre que bicava meus pés” (KAFKA, 2002, p.132).
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A segunda parte é o registro da possibilidade de superação do 
problema relatado no primeiro parágrafo através da intervenção de um 
terceiro personagem, o passante, que propõe, em colocações rápidas, ação 
efetiva: um tiro no abutre. Enquanto na primeira parte havia dominação 
de verbo no pretérito imperfeito, registrando ação contínua, na segunda 
parte do conto há preferência por verbos no presente, registrando a 
conversa entre o protagonista narrador e o passante.

A terceira parte é o relato do devir, no qual não se concretizou 
a possibilidade de superação do problema relatado. Há, aqui, a 
predominância inicial de verbos no pretérito perfeito do indicativo, 
registrando a ação precisa do abutre e, ao final, utiliza-se mais o pretérito 
imperfeito, cuidando da configuração da ação contínua do abutre depois 
da prática da ação definitiva: “[...] ele se afogava sem salvação no meu 
sangue, que enchia todas as profundezas e inundava todas as margens” 
(KAFKA, 2002, p.133). Há, entre as partes, uma sequência cronológica. O 
narrador nos conta que o abutre lhe bicava os pés; o passante, vendo 
o que ocorre, propõe uma saída, mas antes que o mesmo volte com a 
espingarda a ave põe fim à sua ação contínua, matando o protagonista. 
Podemos, pois, afirmar que a narrativa é contada por um defunto, uma 
vez que pode registrar aquilo que ocorreu após sua morte.

Há, no primeiro parágrafo, a preocupação em situar o narratário 
sobre dois acontecimentos: (1) uma ave – melhor dizendo, um abutre – 
bica, sem cessar, os pés do narrador, tendo já feito em pedaços suas botas 
e meias; (2) um passante, vendo o que ocorre, pergunta ao narrador a 
razão dele suportar a atitude do abutre.

O primeiro acontecimento é relatado como contínuo, não havendo 
preocupação em narrar quando ele se iniciou e qual a razão de seu 
acontecimento. O segundo acontecimento é único, instantâneo, 
apresentado como fruto do acaso. Entre o primeiro e o segundo relato, há 
a descrição da maneira como a ação do abutre de bicar os pés do narrador 
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se efetiva. É relatado como se fosse um ritual: “Toda vez que atacava, 
voava várias vezes ao meu redor, inquieto” (KAFKA, 2002, p.132).

No último parágrafo, o narrador conta ao narratário os seguintes 
acontecimentos: (1) o abutre entende as palavras trocadas entre o narrador 
e o passante, que se propôs a buscar uma arma em sua casa, voltar logo e 
matar a ave; (2) ele toma impulso e insere seu bico dentro da boca do homem, 
o qual, então, cai, aliviado pelo fim do sofrimento e pela morte do abutre.

No conto, temos três personagens: o protagonista-narrador, o abutre 
e o passante. Nesse momento de nossa pesquisa cumpre identificar 
cada uma dessas figuras e seus significados metafóricos/literários. 
Começaremos desmistificando a condição do protagonista-narrador: 
quem é esse indivíduo? Por que está sendo punido? Por que permitiu a 
ação do abutre?

No conto, Kafka não identifica o personagem, não sabemos seu rosto, 
sua história, sua identidade, sua principal característica é o sofrimento/
angústia. Segundo Backes (2018), em entrevista para a Folha de São Paulo:

O herói de Kafka é sempre o mesmo [...] não importa 
sequer o gênero: em romances, contos, diários e cartas. 
Kafka é sempre o mesmo, marcado pelas mesmas 
vicissitudes, ausência de perspectivas e impossibilidade 
de se adequar ao mundo.

Esse fenômeno de similaridade de protagonistas pode ser visualizado 
em outras obras do autor. Como, por exemplo, O processo e A Metamorfose. 
Em “O Abutre” essa característica fica evidente.

Talvez, a ausência de nome represente o que Erving Goffman (1961) 
chama de “profanações do eu”. Neste caso, nomear é dar forma ao mundo, e 
a ausência de nome é o oposto. Esse fenômeno tornou-se recorrente com o 
fim da Primeira Guerra Mundial, quando os combatentes de guerra tiveram 
seus nomes substituídos por números. Esse processo de substituição 
nominal ainda ocorre em instituições, tais como prisões, manicômios, 



Distopia e monstruosidade

166

conventos e processos jurídicos. Na literatura, a “profanação do eu” 
significa a “coisificação” do ser humano. É comum observar esse exemplo 
em outras obras, como 1984, de George Orwell, e Admirável mundo novo, 
de Aldous Huxley, nas quais o sumiço do nome também é constante, o que 
pode, portanto, ser considerado característico do gênero distópico.

Chegamos à conclusão de que a ausência nominal representa o 
afastamento da subjetividade e a dominação, haja vista que, nessas obras, 
há a presença de uma força maior (Estado/medicina/direito) que gerencia as 
pessoas. Além disso, há sempre uma visão pessimista sobre o futuro. Em “O 
Abutre”, não é diferente. O protagonista não tem perspectivas do que está 
por vir, ainda que tivesse lutado com o abutre: “[...] eu quis enxotá-lo, tentei 
até enforcá-lo, mas um animal desses tem muita força” (KAFKA, 2002, p.132). 
Metaforicamente, vemos, na oração anterior, a resistência de alguém que 
lutou para não sucumbir ao sistema, mas acabou sendo carcomido.

Sendo assim, o protagonista é a representação da sociedade da época. 
É importante lembrar que Kafka é contemporâneo do período entre guerras. 
Nesse momento, o Império Austro-Húngaro entra em colapso, dando origem 
a países como Áustria e Hungria. O conto foi escrito em 1920, dois anos após 
o fim da guerra. Dessa forma, podemos afirmar que, através de alegorias e 
estruturas fantásticas, Kafka mostra-se crítico de seu tempo e espaço. Na 
obra em questão, é possível perceber que, através do estranhamento, o autor 
problematiza a condição do ser humano dentro do sistema.

Em outra passagem, é possível perceber o domínio sobre o corpo 
punido do protagonista: “um animal desses tem muita força, ele também 
queria saltar no meu rosto, aí eu preferi sacrificar-lhe os pés” (KAFKA, 
2002, p.132). Desta forma, nota-se a superioridade física do abutre em 
relação ao ser humano. Para constatar essa luta, o ato de dilaceração é 
realizado publicamente. No conto, há ausência de espaço, como podemos 
perceber no trecho seguinte: “Passou por ali um senhor, olhou um 
pouquinho” (p.132). Caso a cena fosse realizada em ambiente privado, 
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o espetáculo horrendo não seria visto pelo passante. Sem dúvida, para 
o personagem, o ato representava uma prática punitiva de sensação, já 
para o abutre consagrava-se à glorificação da força.

Se analisarmos o conto pelo viés de que, dentro do sistema capitalista, 
há uma sobreposição de poderes, podemos pontuar que há uma camada 
da população que o detém; conforme Foucault,

poderíamos imaginar no polo oposto, o corpo do 
condenado, ele também tem seu estatuto jurídico; 
reclama seu cerimonial e impõe todo um discurso 
teórico, não para fundamentar o “mais poder” que 
marca os que são submetidos a uma punição. Na região 
mais sombria do campo político, o condenado desenha 
a figura simétrica invertida do rei. Seria preciso analisar 
o que se poderia chamar em homenagem a Kantorowitz, 
o mínimo corpo do condenado. (1995, p.31)

Primeiro, um ser sem nome e sem qualquer característica física 
conta o que acontece sem explicar as causas e sem revelar nenhum 
sentimento. Já o abutre traz uma forte carga mística, caracterizando-
se, no texto, por castigar o ser humano sem motivo relatado. Sua ação é 
contínua e silenciosa. No final desse parágrafo, o narrador nos faz saber 
da aproximação de um terceiro personagem: o passante, apresentado 
como um ser sem identidade, mas civilizado, que se interessa em saber 
como o homem pode aturar a ação do abutre.

A brevidade do relato e a fantástica força simbólica presente no 
enredo nos conduzem em direção à metáfora e ao alegorismo literário, 
muito presentes nas obras de Kafka. A integridade do processo que o 
abutre fazia para bicar o homem ocorre em uma superfície narrativa 
abstrata, cuja temporalidade é metafórica, visto que é destituída de 
conectores temporais. Por ímpeto da simbologia de morte que nele se 
apresenta, todavia, poderíamos inferir que se trata do tempo que durou a 
punição de Prometeu no rochedo.
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Na tragédia grega de Ésquilo (1993), Prometeu Acorrentado, o herói, 
precursor do elo entre o homem ocidental e o conhecimento, foi condenado 
ao eterno suplício de ter seu fígado devorado todos os dias por um abutre. 
Foi castigado pela traição cometida a Zeus, ou seja, pagou por seu feito. O 
homem, em Kafka, não pode ser punido porque não fez nada a ninguém: o 
abutre persegue-o sem motivos relatados. Não se sabe se ele é inocente 
ou não, se a pena de morte é proporcional ou não à culpa, não se sabe 
ao menos se ele é culpado. Estaria Kafka realizando uma releitura dessa 
obra, considerando o “fogo” dado a humanidade como um caminho para 
a barbárie? Prometeu foi considerado o titã que libertou a humanidade de 
uma divindade injusta e cruel, através do progresso: de acordo com Brunel 
(2005, p.786), “A ciência é o Deus do qual minha alma é o templo”.

O abutre sabe a hora certa de agir ou esperar. Parece entender o diálogo 
que acontece entre a vítima e o passante. Em Prometeu, similarmente, a 
águia espera que o fígado se regenere à noite para devorá-lo no outro dia: 
“O abutre carcome nossos pés com os quais poderíamos ir a algum lugar; 
ontem, carcomia o fígado, órgão que produz a bile e, em seu negror, a 
melancolia” (TIBURI, 2008, p.41).

No conto “O Abutre”, apesar de não encontrarmos marcas 
temporais, os fatos são apresentados em uma sequência cronológica, 
ou seja, aqui, ele, o homem moderno, não esperava pela regeneração, 
como em Prometeu, mas pelo fim do sofrimento. Prometeu foi 
libertado, enquanto o homem apenas morreu, levando consigo a ave 
que o perseguia. Desse modo, a ligação do abutre com o homem pode 
ser comparada, metaforicamente, a um sistema autoritário? Podemos 
considerar o conto uma obra distópica?

Segundo Löwy (1985), Kafka tinha o “espírito antiautoritário”, voltado 
para o anarquismo. Por isso, suas obras nos levam a uma visão interna 
de seu trabalho, possibilitando análises por vários âmbitos. Löwy (1985) 
postula ainda que:
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Kafka não produziu discursos, mas criava indivíduos 
e situações, e exprimia em sua obra sentimentos, 
atitudes, um Stimmung. O mundo simbólico da literatura 
é irredutível ao mundo discursivo das ideologias: a obra 
literária não é um sistema conceitual abstrato, como 
doutrinas filosóficas ou políticas, mas criação de um 
universo imaginário concreto de personagens e coisas.

O conto distópico de Kafka reproduz uma observação de como a 
sociedade tem caminhado em direção ao caos, representando a impotência 
humana em relação ao sistema criado pela sociedade. O capitalismo contribui 
no alastramento da individualização moderna. É atingido metaforicamente 
pelo conto Kafkiano, que se apresenta como traço da atmosfera anarquista 
do autor. “O Abutre” tem um caráter de libertação do sufocamento do ser 
humano contra a inviabilidade da globalização.

O discurso se dobra aos signos averiguando as limitações racionais 
para, assim, construir uma fala de denúncia social de forma singular. Sendo 
assim, percebe-se que o conto “O Abutre” tem o enredo estruturado em um 
espaço fantástico, pois apresenta um animal com personalidade e vontades 
próprias, comparando-se, assim, analogamente, com a conduta humana.

Porém, algumas perguntas deixadas em aberto pelo autor podem se tornar 
inquietantes: afinal, quem é a figura do passante? O que a ave representa?

Esse Prometeu moderno representa o caos vivido numa sociedade 
dominada pelo autoritarismo de um sistema capitalista, na qual a força do 
sistema é dilaceradora a ponto de a morte ser um símbolo de alívio: “Ao cair 
para trás senti, liberto, como ele se afogava sem salvação no meu sangue” 
(KAFKA, 2002, p.133).

Assim como existe uma atmosfera nebulosa em torno do personagem 
narrador e do abutre, não dá para caracterizar claramente a figura do 
passante. Se optássemos por um viés que tão somente sinalizasse a 
ausência de culpabilidade do personagem, poderíamos pensá-lo como 
uma figura a representar a justiça.
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A onisciência do abutre se assemelha à obra de George Orwell, 
1984, em que o Estado tudo sabe: “Durante a conversa o abutre escutou 
calmamente, deixando o olhar perambular entre mim e aquele senhor. 
Agora eu vi que ele tinha entendido tudo [...]” (KAFKA, 2002, p.133).

O conto não especifica tais indagações, porém, metaforicamente, 
podemos inferir que o abutre representa um Estado autoritário, que tudo 
controla, tudo ouve e tudo sabe. Assim, as personagens do conto estariam 
interligadas, formando uma tríade: o protagonista, representando a 
sociedade; o abutre, o Estado; e o passante, a justiça.

Podemos associar o conto à prática literária moderna, que efetivou 
críticas à sociedade por meio da criação de espaços extremamente 
distópicos. Nesta, a ficção se transforma em linguagem de denúncia da 
desumanização dos discursos e das relações sociais. As distopias criadas 
são como um alerta para tendências perigosas do comportamento 
político-social do século XX (CHAUÍ, 2012, p.377).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir, portanto, que o conto traz à luz a atmosfera 
Kafkiana anarquista, com uma pitada final de esperança, nutrindo os 
leitores de fantasia e também de uma memorável força de vontade em 
continuar lutando por uma sociedade mais civilizada.

No desfecho da obra, em que o sangue tudo renovou, a paz acompanha 
o protagonista que se livra do sofrimento. Em consonância com Ricoeur 
(RICOEUR apud NOVAES, 2016, p.1), encontra-se a epígrafe de Kafka: 
“escrever para poder morrer − morrer para poder escrever”, indicando-
nos um ciclo metamórfico.
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MONSTRUOSIDADES NA FICÇÃO 
DISTÓPICA E PÓS-APOCALÍPTICA

Pedro Sasse

A ascensão de Trump à presidência dos EUA em 2017, seguida de 
fenômenos semelhantes ligados a políticas conservadoras, líderes autoritários 
ou grupos radicais xenófobos, trouxe consigo uma dúvida: haveríamos 
alcançado os primeiros passos para uma distopia? Após o episódio das 
crianças separadas dos pais na tentativa de cruzar as fronteiras americanas, 
Daniel Olivas, escritor norte-americano, escreve, em junho de 2018, uma 
coluna para o The New York Times denominada “The dystopia is here”:

Eu queria que minha história servisse como um conto 
de advertência sobre o que nosso país poderia se 
tornar caso as políticas imigratórias do sr. Trump fossem 
totalmente concretizadas. Mas agora é a nossa realidade: 
filhos e filhas estão sendo arrancados dos braços de 
seus pais – em alguns casos literalmente – e centros de 
detenção estão ficando cheios de crianças apavoradas. 
Em comunidades imigrantes, o medo é palpável, com pais 
se perguntando se eles deveriam arriscar levar seus filhos 
à escola ou ir trabalhar ou denunciar um crime, temendo 
se tornarem vulneráveis a uma batida dos agentes da 
imigração.1 (OLIVAS, 2018 - tradução minha)

1  No original: “I wanted my story to serve as a cautionary tale of what our country could 
devolve into if Mr. Trump’s immigration policies were fully realized. But now this is our reality: 
Sons and daughters are being ripped from their parents’ arms — in some cases, literally — 
and detention centers are filled with frightened children. In immigrant communities, the 
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Associações semelhantes surgiram em outros jornais, vendo nessa nova 
configuração do mundo uma guinada fortemente distópica. Tal fato nos leva 
a outra questão: o que exatamente configura uma distopia? Essa reflexão, no 
entanto, não surge necessariamente do senso comum, que demora a associar 
os fenômenos contemporâneos a esse imaginário distópico fortemente 
influenciado por obras canônicas do gênero, como 1984, de George Orwell, 
Admirável mundo novo, de Aldous Huxley, ou Laranja mecânica, de Anthony 
Burgess. Dentro desse imaginário incluem-se tropas uniformizadas, grandes 
prédios cinzentos, populações oprimidas, repressão, manipulação etc., 
elementos que, em maior ou menor medida, vão encontrando seus paralelos 
com a sociedade atual. Se pararmos, porém, para uma reflexão ontológica 
que escape dessa associação rápida, começam a surgir certas dúvidas em 
relação ao que consideramos de fato uma distopia.

Comecemos por ressaltar que não se busca aqui tratar da ideia de 
distopia enquanto posicionamento filosófico, mas em refletir sobre a 
distopia enquanto gênero ficcional especificamente. E, dentro da ideia de 
gênero ficcional, as mesmas distopias que facilitam a associação feita com 
a contemporaneidade dividem espaço com outras obras que também são 
denominadas distópicas – não apenas pelo senso comum como por certos 
críticos especializados –, mas parecem não permitir uma aproximação 
como a feita por Olivas.

Pensemos, por exemplo, em Androides sonham com ovelhas elétricas?, 
de Philip K. Dick, ou em sua popular adaptação cinematográfica, Blade 
Runner, de Riddley Scott. Um texto como “The dystopia is here” não alude 
ao imaginário urbano poluído, caótico e cibernético dessa narrativa; 
ninguém, ao ver Trump, Le Penn ou Bolsonaro se tornando lideranças 
carismáticas, associou-os com as obras derivadas do cyberpunk – muitas 
delas consideradas distópicas.
fear is palpable, with parents asking themselves if they should risk taking their children to 
school, or going to work or reporting a crime, lest they become vulnerable to a sweep by 
immigration agents”.
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Outro conjunto de obras que tampouco aludem a essas ansiedades, 
mas que igualmente se enquadram dentro de definições de distopia, 
tanto no senso comum quanto nas pesquisas da área, são as obras pós-
apocalípticas. Não é o mundo em ruínas expresso em A estrada, de Cormac 
McCarthy, por exemplo, que nos vem à mente diante dessa relação entre 
distopia e autoritarismo, fascismo, violência estatal e controle.

O argumento aqui é que dentro da etiqueta “distopia” inclui-se uma série 
de obras que se diferenciam temática e estruturalmente entre si de tal forma 
que, muitas das vezes, transmitem visões de mundo até opostas através de 
suas narrativas. Busca-se, assim, refletir sobre os critérios de classificação e 
sobre a ontologia do que se considera uma distopia ficcional, levando, ao fim, 
a percebermos como as monstruosidades construídas em obras distópicas e 
pós-apocalípticas apontam para ameaças opostas entre si.

No entanto, obviamente, um problema ontológico não é resolvido de 
forma tão simples. Não se pretende encerrar aqui uma solução para o 
problema proposto, mas abrir uma reflexão e um debate sobre a estrutura 
do gênero distópico, discussão pertinente para o momento da história em 
que hoje se vive.

SOBRE O CONCEITO DE DISTOPIA

Um dos problemas que já se encontra na raiz das reflexões sobre 
distopia está em sua origem: a utopia, ou a Utopia, de Thomas More. 
Ainda que muitos autores, como aqui se propõe, estejam comprometidos 
com uma análise da distopia enquanto gênero ficcional exclusivamente, 
ao pensar a questão à luz de sua contraparte utópica, surge um problema 
classificatório ainda anterior ao da própria configuração do gênero: como 
ler um texto como Utopia? Estão as convenções ficcionais padrão em jogo 
no texto de More? Devemos nos comportar como um leitor de ficção, de 
um experimento mental ou de um tratado político ao ler sua obra?
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Ninguém deixa de atribuir a uma obra como 1984 seu caráter 
ficcional. No entanto, diante da Nova Atlântida, de Francis Bacon, 
tal posicionamento já não é tão claro. Não que ambas as obras não 
contenham claramente elementos fictícios, mas as convenções ficcionais 
são as mesmas? Devemos nos envolver empaticamente com o narrador 
da obra de Bacon ou apenas especular sobre as implicações sociais da 
comunidade hipotética apresentada por ele?

Essas são, claro, preocupações próprias de uma perspectiva 
especificamente literária do assunto – e poderíamos dizer que mesmo 
dentro da teoria literária, não encontrará consenso. Uma vez que 
muitos dos principais nomes nos estudos sobre utopia e distopia vêm 
de outras áreas que não especificamente a literatura – para ficar apenas 
com dois nomes, Lyman Tower Sargent e Gregory Claeys, vindos das 
ciências políticas e da história respectivamente, ressaltamos com esses 
questionamentos iniciais nossa tentativa de pensar o gênero dentro de 
critérios especificamente literários.

Entre as dificuldades naturais de delimitação de um gênero e as 
divergências criadas pela variedade de áreas que podem refletir sobre a 
distopia – ciência política, filosofia, sociologia, história e literatura, para 
citar apenas alguns –, não é de se estranhar que tenhamos uma ampla 
gama de definições que variam desde a simplicidade dicotômica de Chad 
Walsh em From Utopia to Nightmare – em que distopia, utopia negativa e 
anti-utopia seriam termos intercambiáveis para uma oposição ao gênero 
utópico – até a abundância de divisões proposta por Sargent em “Three 
Faces of Utopianism Revisited” – em que temos utopia como um termo 
mais amplo em que cabem eutopia, distopia, sátira utópica, anti-utopia e 
utopia crítica (cf. CLAEYS, 2017, p.273-290).

Em um esforço de encontrar certos paralelos entre os problemas 
levantados pelos teóricos do gênero, chegamos, no entanto, a um 
denominador comum: uma tensão entre considerar qualquer crítica ou 
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oposição ao gênero utópico como parte de um gênero distópico – logo, 
anti-utópico2 –; e ver no próprio gênero distópico um impulso que poderia 
até mesmo fortalecer a ideia de uma utopia – e, dessa forma, se diferenciar 
da oposição à própria ideia de utopia.

Esse problema se vê alimentado por uma forte tendência à 
definição por oposição que predomina, como veremos, nas tentativas 
classificatórias da distopia, talvez incentivadas pelo próprio processo 
histórico de delineamento do gênero, que partiria da literatura utópica 
do séc. XVI e derivaria para seu – aparente – espelho negativo, a distopia, 
entre finais do séc. XIX e o começo do XX. Se, para outras áreas do 
pensamento, essa divisão pode se provar necessária e eficaz, no campo 
da ficção não parece ajudar muito a lidar com os problemas intrínsecos 
à estrutura do gênero, uma vez que aponta seus esforços mais para um 
posicionamento autoral – ou do texto na melhor das hipóteses – e para 
um fim discursivo e pragmático, do que para os elementos constituintes 
das narrativas em si.

Os autores, no entanto, que se aventuraram por uma definição voltada 
para estruturas e temas específicos do gênero distópico apresentam 
melhores resultados na construção de uma categoria sólida. George Kateb 
propõe que a anti-utopia – aqui usado de forma intercambiável com 
distopia – estaria categorizada pela:

Inevitabilidade da violência em atingir fins utópicos; a 
manutenção de tais fins através de regimes opressivos; 
e a destruição de diversos valores dignos na busca de 
outros considerados de maior importância.3 (KATEB 
Apud CLAEYS, 2017, p.277 - tradução minha)

2  O termo anti-utopia vai ser utilizado por diversos autores, ora como sinônimo de 
distopia, ora como conceito diferenciado, o que reforça essa problemática de diferenciação 
entre ambos. Veremos, mais adiante, como esse termo variará de significação.
3  No original: “the inevitability of violence in attaining utopian ends; the maintenance of 
such ends through oppressive regimes; and the destruction of many worthy values in the 
pursuit of others deemed more valuable”.



Distopia e monstruosidade

177

Outro autor que colabora para uma reflexão sobre as especificidades 
estruturais da distopia é Irwing Howe. O autor elenca cinco princípios 
básicos, que apontariam a distopia como aquela que:

1. Coloca uma “falha” na perfeição do perfeito...

2. Deve estar em uma situação ao mesmo tempo 
dramaticamente simples e historicamente complexa: 
uma ideia que se tornou uma paixão imperiosa...

3. Deve ser engenhosa na administração de seus 
detalhes substanciais...

4. Deve tensionar nosso senso do provável sem violar 
nosso senso do plausível...

5. Ao apresentar o pesadelo do fim da História, deve 
depender da habilidade dos leitores em engajar-se 
em um ato de reconstituição histórica4 (Irwing Howe 
apud MOYLAN, 2000, p.125 - tradução minha)

Enquanto a definição de Kateb parece apontar de forma mais clara para 
a ideia de distopia representada por 1984, Howe já se mostra mais inclinado 
a uma definição abrangente que consiga dar conta de outros possíveis 
modelos ficcionais, de tal forma que seus pontos 3 e 4, pelo menos, são 
igualmente válidos para pensar boa parte da literatura utópica5.

Apesar disso, Howe escreve em 1962 e Kateb em 1963, e ainda lidavam 
com um universo mais estável de obras enquadradas no conceito de distopia 
4  No original: “1. It posits a ‘flaw’ in the perfection of the perfect…
2. It must be in the grip of an idea at once dramatically simple and historically complex: an 
idea that has become a commanding passion…
3. It must be clever in the management of its substantiating detail…
4. It must strain our sense of the probable while not violating our attachment to the plausible…
5. In presenting the nightmare of history undone, it must depend on the ability of its readers 
to engage in an act of historical recollection”.
5  Não utilizarei aqui o termo literatura utópica como o faz Sargent, de forma a abarcar em 
si todas as variedades, incluindo a distopia e a própria utopia – que rebatiza de eutopia a fim 
de diferenciá-la do todo –, mas mantendo seu uso restrito para as utopias de fato – utopias 
positivas, ou eutopias.
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do que encontrará Sargent quando propõe sua definição de distopia. 
Buscando abarcar agora toda a variedade dentro das fronteiras do que pode 
ser considerado distópico, o autor termina com a seguinte definição:

Uma sociedade inexistente descrita em considerável 
detalhe e normalmente localizada no tempo e no 
espaço e que o autor pretende que o leitor veja como 
consideravelmente pior do que a sociedade na qual o 
leitor vive6 (SARGENT, 1993, p. 9 - tradução minha)

Diante de um ambicioso projeto de englobar a heterogeneidade 
permitida por um uso flexível de distopia, Sargent acaba em uma definição 
que pouco é capaz de definir de fato, permitindo dentro dela muito mais 
do que apenas a literatura distópica e seus afins. Claeys, vindo da História, 
e, por isso, talvez mais atento aos problemas literários do que Sargent, 
aponta dois problemas que dificilmente seriam encontrados em uma 
definição mais sintonizada com as teorias literárias desde meados do 
século XX: intenção autoral e leitor empírico (cf. CLAEYS, 2017, p.284). 
Como Wymsatt e Beardsley já ressaltam desde 1954 em seu seminal “A 
falácia intencional”, se dependermos da intenção autoral para definir 
o gênero, como resgataríamos essa intenção? Qual seria a intenção de 
More na Utopia? Da mesma forma, se dependemos do leitor empírico, 
como garantir que a sociedade representada é de fato pior do que a sua? 
Uma obra deixa de ser distópica se lida em uma sociedade pior do que a 
descrita na narrativa?

Tais questionamentos não são um simples ataque de Claeys a teorias 
anteriores, mas parte de um processo de reflexão que visa a construir um 
conceito mais sólido para a distopia. Em seu recente Dystopia: a Natural 
History (2017), o historiador inglês oferece um dos mais completos e 
atuais estudos sobre o gênero hoje. Assim como fizemos no começo desse 

6  No original: “A non-existent society described in considerable detail and normally 
located in time and space that the author intended a contemporaneous reader to view as 
considerably worse than the society in which that reader lived”.
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artigo, Claeys inicia sua obra mostrando como o termo distopia alude a 
uma grande variedade de cenários muito distintos entre si:

Vemos cenários definidos por ruína, morte, destruição. 
Vemos corpos inchados, prédios abandonados, 
monumentos submersos, cidades decadentes, terras 
ermas, os escombros de civilizações colapsadas.
Ou: ruas sinistras tomadas por gigantes pôsteres do Líder 
testemunhando longas filas de trabalhadores adoentados 
e exaustos esperando por comida enquanto anúncios 
revolucionários sobre as metas excedidas nos planos de 
produção retumbam de uma centena de alto-falantes.
Ou: sociedades humanas parecendo um formigueiro 
no qual cidades colossais são dominadas por vastas 
favelas e imensos arranha-céus separados por muros 
de sofisticados complexos protegidos por ameaçadoras 
forças de segurança.7 (CLAEYS, 2017, p. 4 - tradução minha)

O primeiro parágrafo faz alusão às obras pós-apocalípticas, o segundo 
às distopias ditas clássicas, ou distopias totalitárias, e o terceiro poderia ser 
aproximado do caos urbano encontrado no cyberpunk. Dessa amálgama 
de imagens negativas, o autor vai organizando o que ele enquadrará 
dentro do que considera distopia.

Claeys fará um esforço, ao longo de sua obra, para abarcar essa 
variedade dentro do gênero da distopia, esforço que acaba esbarrando 
muitas vezes com sua tentativa de conceituação do gênero, que, partindo 
da utopia, parece alinhar-se sobretudo com as distopias totalitárias8:

7  No original: “We see landscapes defined by ruin, death, destruction. We see swollen 
corpses, derelict buildings, submerged monuments, decaying cities, wastelands, the rubble 
of collapsed civilizations. (…)
Or: grim streets dominated by giant portraits of the Leader witness lengthy queues for 
food of weary ill-clad workers as revolutionary announcements of norms exceeded in the 
production plan blare out from a thousand loudspeakers.
Or: human society resembles an ant heap in which mammoth cities are dominated by vast 
teeming slums and immense skyscrapers which are separated by walls from elite compounds 
guarded by menacing security forces”.
8  Uso aqui a ideia de totalitarismo acompanhando a proposta do próprio Claeys em sua obra. 



Distopia e monstruosidade

180

Tanto as utopias quanto as distopias normalmente, ainda 
que não universalmente, exibem um ethos coletivista. 
Pessoas sacrificam seus interesses individuais pelo 
bem comum. A solidariedade social triunfa sobre o 
egoísmo individualista. [...] Na distopia, no entanto, 
esses laços aparecem mais frequentemente como o que 
Leszek Kołakowski chama “solidariedade compulsória”. 
Aqui estes laços são compulsórios, e até mesmo 
condicionados à escravização de outros.9 (CLAYES, 2017, 
p.8 - tradução minha)

Vemos não só esse movimento de aproximação das distopias clássicas 
como também, em determinados pontos da reflexão teórica, há um 
esforço de afastamento dos demais gêneros que se confundem com a 
distopia, como o pós-apocalíptico:

Nós precisamos aqui separar também literaturas de 
desastres naturais, Apocalipse e cataclismos, muitos 
dos quais são variantes do milenarismo cristão, das 
que são de fato distopias. Cenários distópicos podem 
ocorrer antes ou depois do Apocalipse. Mas, como a 
utopia, um aspecto central da especificidade da distopia 
é sua representação das relações políticas e sociais10 
(CLAEYS, 2017, p.270 - tradução minha)

Na prática, no entanto, é bom ressaltar que nem todas as obras deixam ver de forma clara a 
ação desse estado totalitário: se em 1984 essa identificação é rápida e clara, em obras como 
Fahrenheit 451 e Admirável mundo novo, o totalitarismo – entendido como uma ação de 
controle e opressão por parte de um Estado com poderes absolutos – é disfarçado sob um 
véu de bem-estar, através de estratégias como o consumo, o lazer alienante e o uso de drogas.
9  No original: “Both utopias and dystopias normally, though not universally, exhibit a 
collectivist ethos. People sacrifice their individual interest to the common good. Social 
solidarity trumps selfish individualism. […] In dystopia, however, these bonds more often 
appear as what Leszek Kołakowski calls ‘compulsory solidarity’. Here they are coerced, and 
even contingent upon the enslavement of others”.
10  No original: “We need here too to separate literatures of natural disaster, Apocalypse, 
and cataclysm, many of which are variants on Christian millenarianism, from those of dystopia 
proper. Dystopian scenarios may occur before or after an Apocalypse. But, like utopia, a key 
aspect of dystopia’s specificity is its portrayal of social and political relations”.
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Outro passo muito importante para delimitar o gênero retoma o quarto 
ponto de Howe sobre o gênero distópico: a manutenção da plausibilidade. 
Ainda que muitos cenários de fantasia e ficção-científica – da qual, argumenta 
Claeys, a distopia não pode ser simplesmente considerada um subgênero –, 
se mostrem influenciados pela distopia, o gênero distópico é marcado por 
uma abordagem das sociedades imaginadas profundamente calcada não só 
na possível, mas na provável trajetória da nossa própria sociedade:

Primeiramente, nós devemos brevemente considerar 
demarcar os limites do conceito de “distópico”. O 
termo é usado aqui no sentido amplo de retratar 
visões negativas plausíveis de desenvolvido político e 
social, construídos principalmente na forma ficcional. 
Boa parte do domínio da ficção científica está, assim, 
excluído dessa definição: A guerra dos mundos (1989), 
de Wells, por exemplo, não é baseada na extrapolação 
de alguma tendência existente, e, dessa forma, não é 
uma distopia; “marcianos” não pertencem ao reino da 
distopia mas ao da ficção científica, ou fantasia pur et 
simple (Júlio Verne achou Wells muito irrealista, por 
consequência). Conquista por seres alienígenas, ou 
robôs, ou a chamada final para o dia do julgamento, 
podem representar elementos distópicos (assim 
como utópicos, ou ambos simultaneamente). Mas, 
textos representando tais eventos não são de fato 
“Distopias”.11 (CLAEYS, 2010, p. 109 - tradução minha)12

11  No original: “Firstly, we should briefly consider demarcating the boundaries of the 
‘dystopian’ concept. The term is used here in the broad sense of portraying feasible negative 
visions of social and political development, cast principally in fictional form. By ‘feasible’ 
we imply that no extraordinary or utterly unrealistic features dominate the narrative. Much 
of the domain of science fiction is thus excluded from this definition: Wells’s The War of 
the Worlds (1898), for instance, is not based on the extrapolation of some existing trend as 
such, and is thus not a dystopia; ‘Martians’ belong not to the realm of dystopia but to that 
of science fiction, or fantasy pur et simple. (Jules Verne thought Wells too unrealistic, as a 
consequence.) […] Conquest by alien beings, or robots, or the final calling of time by God at 
Judgment Day, may portray dystopic elements (as well as utopic, or both simultaneously). 
But texts portraying such events are not ‘dystopias’ as such”.
12  Vale frisar, sobre a citação de Claeys, que a escolha de um trecho de seu artigo de 2010 
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Por fim, Claeys chega a uma definição que, ainda que não dê conta 
de traçar todos os limites do gênero, esboça certas fronteiras que nos 
ajudarão a pensar a relação entre a distopia e seus pares:

As três abordagens mais comuns às distopias literárias 
são através da intenção autoral, suposta resposta/
contexto do leitor, e conteúdo, todas elas entrelaçadas 
ainda com as perspectivas do intérprete do texto. 
Críticos se preocupam frequentemente em saber se as 
sociedades descritas são “piores” que a sociedade real 
do autor, e se a “esperança” é oferecida ao leitor para 
aliviar possíveis conclusões negativas. Uma definição 
orientada para o conteúdo também sugere que 
precisamos analisar as relações sociais representadas 
ficcionalmente, e especificamente, já que o tema 
central da distopia moderna é o despotismo, os graus 
de opressão do regime descrito. Aqui, o afastamento 
e isolamento dos indivíduos, e seus medos uns dos 
outros, são centrais, assim como os meios pelos quais 
isso é projetado por autoridades externas e geralmente 
coletivistas. Em alguns casos, são projeções de 
tendências políticas existentes, ou sátiras sobre elas. 
Nas distopias mais voltadas à ciência, a tecnologia 
geralmente exerce um papel central na desumanização 
dos indivíduos e na degradação de sua sociabilidade. 
Nas distopias da ficção científica, por contraste, vão 
muito além da ciência e tecnologia contemporâneas, 
e geralmente em futuros muito distantes e além das 
fronteiras do plausível.

Por conseguinte, então, distopias literárias são 
entendidas como primariamente investidas na 
representação de sociedades em que uma considerável 
maioria sofre escravidão ou opressão como resultado 
da ação humana. Grupos privilegiados podem se 

e não de seu livro de 2017 não se dá por uma ausência dessa preocupação na obra mais 
recente, mas apenas pela síntese apresentada no parágrafo escolhido como demonstração 
de seu posicionamento.
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beneficiar disso. Outros podem escapar, tanto para 
uma condição prévia (preferível) ou para algo melhor. 
Algumas “distopias críticas” (pós 1970) também 
sugerem que tais sistemas podem ser derrubados 
internamente. Mas isso não implica necessariamente 
em uma contraproposta “utópica”, e sim apenas uma 
alternativa para a distopia, que pode inclusive ser um 
retorno ao antigo status quo.13 (CLAEYS, 2017, p. 290 - 
tradução e grifos meus)

Ainda que pendule muito nas reflexões sobre as definições do gênero, 
Claeys acaba por inclinar-se à importância do aspecto opressivo e controlador 
das distopias em sua conceituação. No entanto, essa tomada de posição, 
que se sustenta por boa parte da análise histórica do gênero feita pelo 
autor, começa a ruir conforme o foco se aproxima da contemporaneidade. 
No capítulo 8 de Dystopia: a Natural History, dedicado à produção distópica 
feita a partir da segunda metade do século XX, o autor reconhece que 
“tantas distopias consequentemente apareceram agora que analisá-las ou 

13  No original: “The three main approaches to literary dystopias are through authorial 
intention, presumed reader context/response, and content, all of which are also interwoven 
with the interpreter’s perspectives on the text. Critics have often been concerned with 
whether the societies described are ‘worse’ than the author’s real-life society, and whether 
‘hope’ is offered the reader to alleviate possible negative outcomes. A content-oriented 
definition also suggests that we need to analyse social relations portrayed fictionally, and 
particularly, since the central theme of the modern dystopia is despotism, the degree of 
oppressiveness of the regime described. Here the estrangement and isolation of individuals, 
and their fear of each other, are central, as well as the ways this is engineered by external, 
usually collectivist, authorities. Sometimes these are projections of existing political trends, 
or satires upon them. In the more science-oriented dystopias, technology often plays a central 
role in dehumanizing individuals and degrading their sociability. In science fiction dystopias, 
by contrast, projected scenarios go well beyond present-day science and technology, and 
often into much more distant futures and beyond the frontiers of plausibility.
In what follows, then, literary dystopias are understood as primarily concerned to portray 
societies where a substantial majority suffer slavery and/or oppression as a result of 
human action. Privileged groups may benefit from this. Others may escape it, either 
to a condition of previous (preferable) normality or to something better. Some ‘critical 
dystopias’ (post-c.1970) also suggest that such systems might be overthrown internally. 
But this does not imply a ‘utopian’ counterproposal, only an alternative to dystopia, which 
may also be the status quo ante”.
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categorizá-las é extremamente difícil14” (p.447 - tradução minha). Como 
consequência dessa multiplicidade de obras associadas ao gênero, o autor 
acaba flexibilizando consideravelmente seu conceito e aceitando dentro da 
categoria distopia mesmo obras cujas temáticas anteriormente já haviam 
sido excluídas de suas fronteiras do gênero.

Um exemplo claro reside na questão das obras pós-apocalíticas. 
Ainda que anteriormente o autor afirme que o cenário pós-apocalíptico 
em si não configuraria uma obra como distópica – por mais que uma 
obra distópica possa ter lugar em um espaço pós-apocalíptico, como em 
muitas ecodistopias –, no capítulo 8, ele aceita que o medo do apocalipse 
nuclear que impera na década de 50 e, posteriormente, o medo de um 
apocalipse ecológico na década de 70 são temas determinantes para o 
gênero nessa época. Tal posicionamento levará à categorização de obras 
como Alas Babylon (1959), de Pat Frank, como distopias ainda que se trate 
de um cenário de pós-guerra nuclear. O mesmo ocorrerá com as obras 
dos anos 70, como The Memoirs of a Survivor (1974), de Doris Lessing, 
também muito mais próxima do gênero pós-apocalíptico do que de suas 
categorizações prévias do gênero distópico.

Um argumento possível para defender essa virada – e de certa forma 
esboçado pelo próprio Claeys – é que os elementos que categorizam 
a distopia tal como vimos na definição dada pelo autor são próprios 
da distopia típica da primeira metade do século XX e que, com o 
desenvolvimento do gênero, chegaríamos, na segunda metade, a temas 
como o apocalipse como marca do gênero distópico dessa época. No 
entanto, é preciso lembrar, o gênero pós-apocalíptico não surge como 
uma manifestação recente da distopia, mas encontra suas raízes inclusive 
antes dos romances que definiram o gênero distópico. Heather Hicks, em 
The Post-Apocalyptic Novel in the Twenty-First Century (2016), apontará 

14  No original: “So many dystopias consequently now appear that analysing or categorizing 
them is extremely difficult”.
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já Robson Crusoe, de Daniel Defoe, como um precursor da temática pós-
apocalíptica, explorando um cenário de extirpação drástica da civilização e 
os esforços do homem em reconstruir a sociedade a partir de suas ruínas – 
no caso de Defoe, dos destroços do navio. Se, no entanto, queremos evitar 
essas aproximações temáticas – que igualmente levaram Claeys a inserir 
O senhor das moscas, de William Golding, dentro do escopo das distopias 
– e pensar propriamente nas obras pós-apocalípticas, encontramos já em 
Mary Shelley, no começo do século XIX, exemplares próprios do gênero 
com O último homem, publicado em 1826, ou, ainda no século XIX, After 
London, de Richard Jefferies, publicado em 1885.

A fim de evitar a sobreposição de categorias que, dentro da própria 
definição de distopia esboçada por críticos anteriores, parecem não só 
discrepantes como, muitas vezes, radicalmente opostas, buscamos, a 
partir desse problema, refletir sobre um esquema conceitual que dê conta 
de tais diferenças. É importante novamente frisar que, longe de aspirar a 
uma solução completa, tal reflexão serve como ensaio para uma possível 
teoria do gênero que priorize menos aspectos políticos e filosóficos – 
centrais em muitas das definições correntes – que elementos estruturais 
das narrativas em questão.

NARRATIVAS DE CRISE

Um propósito dessa reflexão conceitual é, como já esboçado por 
Claeys, separar o gênero distópico propriamente dito de outros gêneros 
que, numa acepção flexível do termo distopia, acabam sendo associados 
a ele. Para tal, no entanto, é preciso reconhecer que essa associação 
não surge ex nihilo, mas parte de intuição de leitura que percebe alguma 
relação entre essas obras. Retomando a introdução de Dystopia: a Natural 
History, pudemos identificar, através das descrições fornecidas por Claeys, 
ao menos três grupos de obras com características bem distintas entre 
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si: as obras associadas ao totalitarismo, ao controle e à opressão – 1984, 
Fahrenheit 451, O conto da aia –; as obras associadas a grandes catástrofes, 
guerras e às ruínas da civilização – Earth Abides, de George R. Stewart, 
The Postman, de David Brim, e A estrada, de Cormac McCarthy –; e obras 
associadas às consequências negativas da urbanização, do consumismo e 
da desigualdade social – a trilogia do Sprawl, de William Gibson, Androides 
sonham com ovelhas elétricas?, de Phillip K. Dick, ou Ghost in the Shell, de 
Masamune Shirow. Todas as três, ainda que radicalmente diferentes entre 
si, compartilham certas características em comum:

(I) A reflexão sobre uma organização social, distinta da 
contemporânea, é um tema central, geralmente o foco da 
narrativa;

(II) A ambientação num futuro próximo ou distante, mas mantendo 
relações com o passado, sobretudo com o contexto histórico do 
momento de produção da obra;

(III) A manutenção da plausibilidade da projeção futurística, evitando 
elementos fantásticos ou demasiado distantes da tecnologia 
atual.

(IV) A sátira, magnificação ou distorção de ansiedades do presente 
constituindo aspectos centrais na representação do futuro.

(V) A visão da contemporaneidade como um momento de crise que, 
caso não seja resolvido, levará a um futuro não desejável.

Podemos, em uma tentativa de síntese, dizer, então, que essas obras 
díspares que geralmente se encontram sob a categoria distopia no senso 
comum são ficções preditivas, ou seja, obras empenhadas na predição de 
uma deriva temporal verossímil do momento histórico de seu contexto de 
produção em direção a um futuro mais ou menos distante. Podemos ser 
mais específicos e reconhecê-las como ficções preditivas negativas, uma 
vez que tal deriva projetará um futuro pessimista, em que predominarão, 
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em sua construção, aspectos negativos da sociedade contemporânea, 
normalmente potencializados pela ação do tempo – o que as distingue, 
dessa forma, de parte da ficção utópica15.

Partindo desse conjunto de características comuns, poderíamos nos 
questionar se, de fato, essas obras aparentemente díspares não seriam 
parte de um mesmo gênero. Levando em conta que a caracterização de 
um gênero foi e permanece sendo um problema para a teoria literária, a 
escolha entre considerar a ficção preditiva um gênero – cujos subgêneros 
seriam esses agrupamentos antes mencionados – ou de considerá-la 
apenas uma abordagem, que pode ser identificada em gêneros distintos 
que lidam com especulações sobre o futuro, é infrutífera. Nosso principal 
intuito nesse trabalho não é indicar em que nível de especificidade 
deveríamos traçar as fronteiras do gênero, mas apontar como que, dentro 
desse grupo de obras geralmente tratadas como parte de uma mesma 
categoria, não podemos deixar de frisar drásticas diferenças de estrutura 
narrativa, temas e abordagens recorrentes.

Ainda que a heterogeneidade de estruturas e temas dessas ficções 
preditivas – como em qualquer esquema categórico – não possa ser totalmente 
capturada, propomos que os três grupos esboçados anteriormente neste 
tópico dão conta de enquadrar a maior parte das produções que podem ser 
englobadas em nossa definição de ficções preditivas negativas. Se, como 
vimos, esses grupos podem ser facilmente diferenciados por suas temáticas – 
regimes totalitários, megalópoles caóticas e ruínas da civilização –, é possível, 
no entanto, diferenciá-los também pela forma como abordam o problema 
central dessas obras, a crise da contemporaneidade como ponto de partida 
para a construção das monstruosidades nessas obras.

15  Uma vez que as utopias, como a própria etimologia mostra, estão, em sua origem 
ligadas ao topos e não ao cronos, ocorrendo no presente e não no futuro. A mudança para 
uma ucronia – ainda que o termo, já cristalizado, não tenha acompanhado essa mudança –, 
se dá apenas com o fortalecimento da importância do futuro e da ideia de progresso a partir 
do séc. XVIII e, sobretudo, no XIX.
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O que cada momento entenderá como crise variará de acordo com 
cada obra e seus contextos de produção, podendo ser tanto algo mais geral 
– como a condição do homem dentro da sociedade capitalista – quanto 
algo mais específico – como um problema ecológico ou um momento de 
guerra. No entanto, tal crise tem um efeito drástico na organização da 
sociedade, e a forma como a sociedade lidará com essa crise permite uma 
boa identificação da categoria na qual essa obra se enquadra. Se a crise 
fosse solucionada, estaríamos diante de uma obra de ficção preditiva 
positiva, provavelmente uma utopia16. Sendo, contudo, ficções preditivas 
negativas, essa crise não pode ser devidamente resolvida, mas as formas 
de lidar com ela variam entre:

(I) Uma aparente solução, que traz consigo a colateral substituição 
da crise por outra, decorrente dos atos extremos necessários 
para combater a primeira. O preço pago pela aparente utopia 
geralmente é o aumento do controle social, a manipulação 
da informação, a violência estatal – ainda que nem sempre 
violência explícita – e o comunitarismo compulsório, levando 
a uma perda parcial ou completa do senso de individualidade. 
Tal grupo aponta para os exemplos mais canônicos da literatura 
distópica, como Nós, de Ievguêni Zamiátin, 1984, Admirável 
mundo novo ou Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Sendo assim, 
optamos por denominar apenas esse tipo de obra como ficções 
distópicas, ou distopias17. 

16  É claro que, com isso, eu me esquivo de debater um problema frisado por Booker – mas 
não só por ele –, já nas primeiras páginas de The Distopian Impulse in Modern Literature: a 
utopia para ser utopia, depende de um ponto de vista que não coloque em relevo uma semente 
distópica que ela conteria em seu próprio impulso de regulação plena da organização de um 
Estado. A própria Utopia de Morus só consegue se sustentar como positiva se fecharmos os 
olhos, por exemplo, para as assustadoras penas de morte em caso de adultério reincidente 
presente na legislação da ilha, ou para os perigos que se declarar ateu poderia trazer para um 
indivíduo lá. Tal problema, no entanto, não cabe em nosso objetivo atual.

17  Ainda que etimologicamente “distopia” – lugar ruim – pudesse ser aplicado 
a qualquer uma das ficções preditivas negativas, como opta por fazer Sargent, 
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(II) Não só a manutenção, mas intensificação da crise. Nesses 
casos, não há uma mudança drástica na organização social, 
mas uma magnificação de um ou mais aspectos negativos 
da vida urbana contemporânea: criminalidade, desigualdade 
social, consumismo, drogas, doenças, mobilidade urbana 
etc. Tal grupo engloba obras do cyberpunk e da chamada 
distopia pós-moderna, exemplificadas pela trilogia do Sprawl, 
Androides sonham com ovelhas elétricas? ou Ghost in the 
Shell. Uma vez que o conceito de distopia pós-moderna cria 
uma sobreposição conceitual que desejamos evitar – já que 
ancora historicamente a categoria – e o conceito de cyberpunk 
é demasiado associado a uma estética particular – além 
de concorrer com uma miríade de outras variantes como 
steampunk, dieselpunk e atompunk –, optamos por denominar 
esse grupo de ficções homotópicas, ou homotopias, em que o 
prefixo “homo”, serviria para indicar a manutenção do estado 
de crise, apenas magnificada.

(III) A subjugação à crise. Nestes casos a sociedade não consegue 
suportar os efeitos da crise e entra em colapso, levando ao fim 
da civilização em uma parte ou na totalidade do planeta. Seja 
por motivos ecológicos, patológicos, nucleares, cósmicos ou 
outros, a sobrevivência em um espaço hostil e anárquico é uma 
temática central para essas narrativas, geralmente apontando 
para fragilidade do homem na ausência da civilização. Nesse 
grupo encontramos obras como After London, Earth Abides, The 
Postman e A estrada, além de popular franquia cinematográfica 
Mad Max, de George Miller. Esse é o grupo comumente 
denominado de ficção pós-apocalíptica.

preferimos, aqui, manter o termo para designar apenas as obras ditas distopias 
clássicas, ou, como chamadas por Claeys, distopias totalitárias.
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Como é possível ver, as consequências da situação de crise serão 
determinantes para o modelamento da organização social hipotética 
proposta em cada um dos grupos: na distopia, um sistema novo suplanta 
a sociedade como é conhecida; na homotopia, a organização da sociedade 
é pouco alterada; e nas obras pós-apocalípticas, a sociedade se desfaz e 
dá lugar a organizações sociais de uma esfera menor – famílias, bandos, 
acampamentos, comunas e pequenas cidades.

Tendo em vista que a reflexão sobre o funcionamento dessa 
organização social decorrente da crise é o foco das ficções preditivas, 
a divergência entre suas abordagens as culminará em gêneros – ou 
subgêneros – em que não só a temática, mas a estrutura narrativa e as 
próprias ideias veiculadas serão igualmente distintas entre si.

Notemos, antes de prosseguir, que a questão da diferença entre 
distopia e anti-utopia – ou, de forma sintética, a diferença entre um gênero 
empenhado na crítica do pensamento utópico e outro que, criticando certa 
organização de aspiração utópica, dá abertura para que, em sua correção, 
uma utopia seja possível –, tão cara a muitos dos críticos do tema, aqui 
não ganhará relevo. Enquanto do ponto de vista filosófico, essa divisão 
é crucial, uma vez que determinará as ideias subjacentes à obra – que 
funciona, nessa perspectiva, mais como um experimento mental do que 
necessariamente como um relato ficcional –, dentro de nossa proposta 
focada na narrativa, tal diferença perde o primeiro plano. Tomando a 
ideia de que a anti-utopia e a distopia se diferenciariam, sobretudo, pelo 
encaminhamento ou abertura a uma possível utopia como saída para a 
situação negativa apresentada na obra, vemos que tal abertura não afeta o 
tratamento dado à crise, nem a consequente representação da sociedade 
hipotética que surgirá de tal situação18, mas apenas seu desenlace. De 

18  Em alguns casos, anti-utopias podem ser mais pessimistas em relação à organização 
social dos regimes a fim de marcar de forma mais incisiva o posicionamento contrário 
à possibilidade utópica na organização social descrita, mas não chegam por isso a 
descaracterizá-lo. Ao compararmos 1984 com Fahrenheit 451, percebemos como este 
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fato, a saída utópica não será uma possibilidade única da distopia, mas 
igualmente possível nos romances pós-apocalípticos.

Podemos esquematizar as reflexões feitas até aqui no seguinte 
diagrama:

Figura 1: Esquema narrativo de ficções preditivas negativas

As narrativas em geral têm seu enredo desenvolvido entre o terceiro 
estágio – situação distópica, homotópica ou pós-apocalíptica – e os 
estágios seguintes, quando existentes. O passado narrativo deixa entrever 

apresenta uma organização social consideravelmente menos pessimista que os anteriores, 
abrindo com os homens-livro uma possibilidade de utopia após a destruição do velho sistema 
pelos bombardeios. Em 1984, não só vemos uma organização social muito mais opressora 
que a de Montag, como toda aparente esperança de rompimento com aquele sistema era 
controlada secretamente pelo próprio Estado para capturar seus cidadãos dissidentes, não 
oferecendo nenhuma possibilidade de escapatória – com exceção, talvez, do apêndice da 
edição original, que aponta para uma superação daquela organização social em um futuro 
ainda mais distante, sem deixar, contudo, claro quais seriam exatamente as condições de 
vida nessa nova organização que surgiria posteriormente à sociedade de Winston Smith.
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a situação de crise que levou à situação atual – momento em que a crítica à 
sociedade do presente é mais incisiva –, seja por meio de indícios – cinzas 
no céu, notícias censuradas, diálogos sobre o passado – seja diretamente 
por analepses.

A fim, agora, de ilustrar, de forma mais detalhada, como essas 
diferentes abordagens para a projeção de um momento de crise podem 
delinear cenários bem distintos entre si – e com isso apontar para narrativas 
com cenas, personagens, temáticas e ameaças drasticamente divergentes 
–, faremos uma breve reflexão sobre como a monstruosidade é abordada 
na narrativa distópica e pós-apocalíptica. Deixamos, aqui,  as narrativas 
homotópicas de fora, uma vez que as limitações do formato nos pedem 
maior poder de síntese, podendo ser retomadas em um futuro trabalho.

MONSTRUOSIDADES OPOSTAS

Após esboçar essa visão panorâmica das ficções preditivas, a fim de 
reforçar a diferença estrutural entre os três grupos que anteriormente 
descrevemos, propomos uma breve análise de um de seus elementos 
narrativos: o antagonismo, ou, para ser mais específico, a forma oposta como 
são apresentados os obstáculos centrais na ficção distópica e pós-apocalíptica.

É importante frisar que tal diferença não só deixará de lado as 
homotopias como também omitirá outras muitas características 
específicas que poderiam ser abordadas na diferenciação entre as ficções 
preditivas negativas. Nosso intuito é apenas explorar um exemplo claro de 
como as características internas desses grupos podem não só variar como 
inclusive se opor umas às outras.

Observemos, então, em linhas gerais, a intriga de três romances 
distópicos de diferentes décadas: 1984, Fahrenheit 451 e O conto da aia. 
Somos apresentados a uma sociedade futurista controlada por um Estado 
totalitário – guardadas as devidas diferenças – que usa variados métodos 
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de investigação e controle de seus cidadãos em prol de um suposto bem 
maior, construindo uma sociedade compulsoriamente homogeneizada e, 
a princípio, dócil. Enquanto a maioria está feliz, ou ao menos conformada 
com a situação distópica, o protagonista – Winston Smith, Guy Montag, 
Offred – irromperá como voz divergente, sedento justamente dos ideais 
sacrificados para a construção daquela sociedade: privacidade, liberdade, 
individualidade etc. Uma vez despertados tais desejos, essa personagem 
descobrirá a existência de uma resistência – real ou não, eficaz ou não 
– e encontrará nela uma esperança para sua condição. Junto com a 
resistência, o amor, majoritariamente erótico e não fraternal, funcionará 
tanto como gatilho quanto como combustível para a oposição ao sistema 
– Julia, Clarisse e Nick. O Estado, devido a seus mecanismos de controle, 
desvenda as relações do protagonista com a resistência e toma medidas 
para reenquadrá-lo no sistema. O desfecho, como vimos no esquema, 
variará de acordo com a obra: manutenção do sistema distópico em 1984, 
sugestão de utopia para Fahrenheit 451 e o que parece ser um retorno 
ao modelo anterior de sociedade em O conto da aia – tendo em vista o 
simpósio acadêmico que reúne os pesquisadores do diário.

Vemos, assim, que a narrativa distópica é uma narrativa de luta em 
prol da individualidade em um sistema de coletividade compulsória – ainda 
que tal coletividade possa apresentar gradações, da despersonificação 
esmagadora das aias sem nome de O conto da aia à padronização de 
ideias e comportamentos de consumo de Fahrenheit 451. O antagonismo 
se dá pela monstruosidade que o Estado todo-poderoso representa. Esse 
leviatã, tomando a metáfora hobbesiana, que controla cada aspecto 
da vida dos cidadãos em prol de um suposto bem maior, representa os 
perigos dos excessos a que uma organização social pode chegar quando 
liberta dos grilhões da ética, da democracia, da liberdade etc.

Comparemos a intriga distópica, agora, com a pós-apocalíptica, 
representada aqui também por três obras de diferentes décadas: Earth 
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Abides, The Postman e A estrada. Se, na distopia, uma nova e mais forte 
sociedade se ergue para suplantar a crise da contemporaneidade, na 
situação pós-apocalíptica a sociedade sucumbe diante de tal crise, e 
somos apresentados a um cenário em que apenas os restos da antiga 
civilização persistem. Nesse ambiente ermo, o protagonista – Ish, Gordon 
ou Pai/filho – simbolizará justamente o contrário do que encontramos nas 
narrativas distópicas: os ideais de coletividade, empatia e união. A ameaça 
nessas obras é decorrente justamente da ausência de uma sociedade 
estável, deixando o homem à mercê da natureza e, sobretudo, dos outros 
homens. Se, nas narrativas distópicas, há um alerta contra o leviatã 
hobbesiano, na ficção pós-apocalíptica, pelo contrário, a mensagem 
corrobora o alerta de Hobbes: homo homini lupus. A monstruosidade 
central nessas obras é justamente esse homem que, sem as restrições do 
Estado, abandona qualquer impulso de real coletividade e se torna um 
individualista ao extremo em prol de sua única sobrevivência – Os holnists 
em The Postman e os canibais em The Road; em Earth Abides tal perigo será 
presente sobretudo na primeira parte, nos primeiros contatos com outros 
sobreviventes. Nesse caminho, o amor fraternal surge como principal 
resistência – A família de Ish em Earth Abides, a gravidez de Abby em The 
Postman e a relação pai/filho em The Road –, e o erotismo como sinal da 
decadência, majoritariamente representado pela ameaça constante do 
estupro em obras desse tipo. Eventualmente os protagonistas, a princípio 
solitários, encontrarão uma comunidade, e, no desfecho da narrativa, 
geralmente há ao menos um esboço de reconstrução da sociedade. 
Novamente, nesse ponto, as três obras divergirão quanto ao fim: The 
Postman representa uma tentativa de retomada da antiga sociedade – 
simbolizada desde o início pela figura anacrônica do carteiro; A estrada, 
menos otimista, indica uma manutenção do fracasso da civilização – ainda 
que a reunião do menino com o novo grupo, após a morte do pai, aponte 
para uma esperança de comunidade; e em Earth Abides a descendência 
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da vila formada por Ish caminha para uma nova organização social que 
nada mais tem a ver com a antiga, e a morte do último americano, Ish, 
encerra a crise do passado e se abre para a utopia de um futuro novo.

Vemos assim, como de maneira oposta à mensagem da ficção distópica, 
nesses romances pós-apocalípticos, celebra-se a união e busca-se a 
reconstrução de um Estado que justamente seja capaz de controlar – entre 
outras ameaças – o homem em sua individualidade prejudicial. Se na distopia 
o Estado representa uma monstruosidade e o retorno à individualidade 
é tanto esperança quanto objetivo, na ficção pós-apocalíptica, o oposto 
ocorre: o Estado é a esperança e o indivíduo liberto de suas restrições uma 
– ao menos potencial – ameaça para as personagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho, como indicamos, ainda não é capaz de providenciar 
conceituações ou descrições definitivas sobre a ficção preditiva, mas apenas 
de propor algumas reflexões que podem interessar aos pesquisadores da 
área. Serve, ainda, como pontapé inicial para um estudo mais sistemático 
e aprofundado que pode ser desdobrado em trabalhos futuros.

Vale destacar como questões a serem desenvolvidas a partir de agora 
uma análise mais detida das homotopias e sua estrutura narrativa, assim 
como o detalhamento de outras características específicas das distopias 
e ficções pós-apocalípticas, tais como: o papel da arte nessas obras, os 
perigos e necessidades da tecnologia e o fugere urbem distópico em 
oposição à natureza hostil da ficção pós-apocalíptica, entre outros.

Esperamos, assim, que esse trabalho fique, ao menos, como 
provocação sobre os usos do conceito de distopia e seus gêneros afins, 
colaborando para uma descrição detalhada de tais narrativas, seus pontos 
de contato e suas divergências.
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ORFÃOS DA ESPERANÇA: A FIGURA 
DO REFUGIADO NO FILME FILHOS DA 

ESPERANÇA DE ALFONSO CUARÓN
Alice de Araujo N. Pereira

A globalização aumenta e dinamiza o fluxo de mercadorias, dinheiro, 
técnicas e pessoas através das fronteiras nacionais. No entanto, é inegável 
que a migração sempre existiu e que a mobilidade é um traço definidor da 
raça humana (FRIEDMAN, 2009, p.8), resultando em conquistas territoriais, 
comércio e em intercâmbios culturais. Porém, uma série de questões que 
transcorreram ao longo do século XX intensificou imensamente esse fluxo e 
transformou a maneira como a migração ocorre e como ela é percebida. A era 
moderna é a época de massas populacionais, talvez incalculáveis, movendo-
se pelo planeta e saindo de sua terra natal para outra que lhes trouxesse 
melhor sorte (BAUMAN, 2005, p.50). A migração nem sempre é voluntária 
ou planejada, ela pode acontecer por razões políticas, econômicas, sociais ou 
ambientais. Uma das modalidades de migração ocorre quando um indivíduo 
é forçado a abandonar seu país natal para buscar asilo em outro, muitas 
vezes por conta de perseguição política, étnica ou religiosa, por desastres 
ambientais ou devido a conflitos armados. Essa migração normalmente 
ocorre em massa e a essas pessoas confere-se o status de refugiado.

Quando utilizamos o termo “refugiado”, há um contexto social e 
histórico específico por trás que se aproxima mais do conceito da diáspora 
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do que da migração pura e simples. Isso ocorre por se tratar de um 
deslocamento forçado que se dá sob condições adversas que envolvem 
violência, desastres naturais e/ou guerras. Os últimos 100 anos trouxeram 
características diferentes a esses deslocamentos por terem se tornado 
mais intensos e constantes devido à larga escala e duração dos conflitos 
armados. Segundo dados da Agência das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) hoje há 68,5 milhões de refugiados espalhados pelo mundo, 
dos quais 85% estão vivendo em países em desenvolvimento, e não nos 
países desenvolvidos da Europa e América do Norte como o senso comum 
muitas vezes nos leva a imaginar (2019).

Há tratados e acordos internacionais que almejam regulamentar 
como deve ser o tratamento dispensado aos refugiados. A Convenção 
das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados foi formalmente 
adotada em 28 de julho de 1951 para resolver a situação dos refugiados 
na Europa após a Segunda Guerra Mundial. De acordo com esse estatuto, 
é refugiado quem, por temer pela vida, por razões de discriminação de 
raça, nacionalidade, grupo social ou opinião política, encontra-se fora de 
seu país de nacionalidade e não pode, ou deseja, por esse temor, retornar 
a ele (NAÇÕES UNIDAS, 1951). Essa convenção elenca diversos direitos às 
pessoas que têm o status de refugiado concedido. No entanto, por diversas 
razões, muitas vezes os que procuram refúgio em outros países enfrentam 
muitas adversidades de natureza material e simbólica até lograr usufruir 
dessas garantias jurídicas. Para Giorgio Agamben, essas declarações 
representam a inscrição da vida natural dentro do arcabouço político-
jurídico do Estado-nação, não refletindo meros valores metafísicos, 
universais e eternos, isto é, elas são historicamente constituídas (1998, 
p.81). O lugar epistêmico do refugiado revela muito acerca das limitações, 
atribuições e do poder do Estado no contexto atual.

Quando um indivíduo não pode mais contar com segurança física e 
jurídica em seu próprio país de nacionalidade e se vê obrigado a partir, 
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o que lhe resta? Zigmunt Bauman aponta que no mundo moderno cada 
indivíduo é deixado só, enquanto a maioria é instrumento da promoção 
alheia (2007, p.24). Apesar dos discursos de cooperação entre os povos e 
combate às injustiças e desigualdade, não há indícios de que estejamos 
mais próximos de atingir níveis mínimos de bem-estar para a maior 
parte da população do planeta, embora grandes avanços já tenham 
sido alcançados. Bauman também argumenta que a produção do refugo 
humano, os redundantes ou excessivos, que não puderam ou quiseram se 
adequar à modernidade, é um efeito colateral inevitável da construção 
da ordem e do progresso econômico (2005, p.12). Como esses sujeitos 
se encaixam na configuração de cidadão do Estado-nação? Se o Estado 
é o modelo da unidade política, um princípio de organização racional 
(MBEMBE, 2011, p.38), sua racionalidade não tem sido bem-sucedida 
em combater a miséria; ao contrário, o Estado se tornou um aliado em 
sua perpetuação, apesar dos instrumentos democráticos dos governos 
modernos, mecanismos jurídicos e legais, desenvolvimento tecnológico 
e movimentos populares pelos direitos das minorias. Achille Mbembe 
argumenta que a política é um trabalho de morte, e a soberania é o direito 
de matar (2011, p.21), o que ele denomina de necropolítica. Por extensão, 
a gestão da vida também leva inexoravelmente ao controle da morte, no 
sentido de que o Estado soberano tem o poder – e frequentemente o 
exerce de fato – de matar ou deixar morrer.

Podemos associar o conceito de Mbembe ao que Judith Butler 
denomina de precarização da vida. Para ela, existem sujeitos que não são 
de fato reconhecidos como sujeitos e vidas que não são reconhecidas como 
vidas (BUTLER, 2009, p.4). Essa forma de apagamento das subjetividades 
é instrumentalizada politicamente para legitimar certas ações que, na 
prática, matam ou deixam morrer, seja cortando investimentos em saúde 
pública em locais onde a população é carente ou iniciando guerras com 
outros países cujo poderio militar está bastante aquém do seu próprio. 
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Butler propõe que haja o reconhecimento da precarização da vida, isto é, 
que certas condições sociais e econômicas precisam ser atingidas para que 
a vida se sustente, e que a vida está sempre nas mãos de outras pessoas 
(2009, p.14). A precarização da vida é um instrumento de necropolítica, 
favorecendo certos grupos em detrimentos de outros, dificultando ou 
negando acesso aos meios para sua sobrevivência. Os refugiados formam 
um grupo que frequentemente se encontra em situação de precariedade 
material e vulnerabilidade física, linguística, psíquica e política, mas 
são retratados pela mídia, por políticos ou por grupos xenófobos como 
indesejáveis ou inaceitáveis, ou seja, acabam sendo vistos como monstros.

Mas se os monstros na infância estão na noite, escondidos, apenas 
aguardando que baixemos a guarda, na idade adulta eles se transformam 
em ameaça presente, perceptível, aguardando nossa ausência de cautela; 
esse confronto nos coloca frente a frente com o estranho e exige o repensar 
radical da fronteira e da normalidade (COHEN, 2000, p.4). Ou seja, as 
representações monstruosas desafiam paradigmas e subvertem a ordem, 
muitas vezes nos fazendo questionar as dicotomias real/irreal, humano/
não-humano, nós/Outro. Segundo Cohen: “qualquer tipo de alteridade 
pode ser inscrito através (construído através) do corpo monstruoso, mas, 
em sua maior parte, a diferença monstruosa tende a ser cultural, política, 
racial, econômica, sexual” (2000, p.4). No caso dos refugiados, essa 
alteridade se constrói em diversas camadas. Para Cohen, os monstros 
nascem nas encruzilhadas metafóricas, corporificando um momento 
cultural que simboliza o medo, desejo, ansiedade (2000, p.1). Assim sendo, 
os refugiados são retratados como alteridade monstruosa por serem 
indivíduos de outras nacionalidades, raças e religiões, muitas vezes sendo 
pintados como ameaças à ordem vigente. Eles sofrem frequentemente 
com racismo, xenofobia e outras formas de discriminação velada e 
extensiva, acusados de serem terroristas, de roubarem empregos ou de 
contaminarem uma suposta “pureza” cultural. Como a representação 
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na ficção distópica elucida essa discussão que é mais do que jurídica, é 
também política e ética? Partindo dessas ideias de Cohen, discutiremos as 
figuras dos refugiados e sua monstruosidade no filme Filhos da esperança, 
baseado na obra The Children of Men, da escritora inglesa P.D. James.

O filme Filhos da esperança foi lançado em 2006. O roteiro e a direção 
são de Alfonso Cuarón, diretor mexicano que ganhou notoriedade por 
dirigir os filmes E sua mãe também (2001) e Harry Potter e o Prisioneiro 
de Azkaban (2004) e que ganhou o Oscar em 2019 pelo excepcional Roma 
(2018). A história se passa em um futuro em que ninguém nasce há vinte e 
cinco anos, e o sentimento de desalento prevalece. Nesse momento, a Grã-
Bretanha é governada por um ditador, Nigel, primo do protagonista Theo 
(Clive Owen). A ex-mulher de Theo, Julian (Julianne Moore), é uma das 
líderes de um grupo rebelde que faz oposição ao governo e pede ajuda a 
Theo para conseguir uma permissão de viagem, sem revelar-lhe para quem 
seria o pedido. O que ela não conta para ele é que a permissão é para Kee 
(Claire-Hope Ashitey), uma refugiada africana e negra que está grávida. O 
grupo de rebeldes, porém, arma uma emboscada e mata Julian para pegar 
o bebê de Kee e usá-lo como estopim para uma grande revolta popular. 
Eles pretendem matar Kee e Theo para garantir que eles não sabotem seus 
planos. Após essa traição por parte daqueles que prometeram proteger a 
refugiada, Theo e Miriam (Pam Ferris), uma ex-parteira, tentam levar Kee 
até um barco chamado Tomorrow, que pertence a outro grupo insurgente 
denominado The Human Project, que supostamente irá ajudar Kee e seu 
bebê a ficarem em segurança.

Alfonso Cuarón afirmou que, quando estava escrevendo o roteiro 
para Filhos da esperança, foi influenciado por leituras de sociólogos 
e outros acadêmicos como Naomi Klein, Slavoj Žižek e Saskia Sassen – 
intelectuais que analisam as políticas liberais, globalização, migração e 
mudança climática –, e que, para ele, o filme não é profético, é apenas 
um apanhado de textos e estudos que estavam sendo feitos na época. 
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Ele considera que esses autores fazem bons diagnósticos sobre o estado 
em que as coisas se encontravam na época (CUARÓN, 2017, s.p.). Essas 
análises críticas continuam úteis hoje, no tocante à perda de soberania 
perante a globalização e a força das grandes corporações, o aquecimento 
global e suas consequências desastrosas, as massas de migração e conflitos 
políticos, sociais e crises ambientais.

No filme de Cuarón, a crise relativa à infertilidade parece desencadear 
ou juntar-se a uma série de outras crises. Em uma das primeiras cenas, Theo 
está em um trem e há diversas telas mostrando uma espécie de comercial, 
em que se vê o colapso de grandes metrópoles globais e terminando com 
a frase “Somente a Grã-Bretanha segue em frente”. Há uma imagem do 
Big Ben ao fundo, com apelo nacionalista forte, reiterando a chamada 
do telejornal que ouvimos alguns instantes antes: o âncora do noticiário 
avisava que pelo oitavo ano consecutivo, a Lei de Segurança Nacional fora 
retificada, as fronteiras do país permaneceriam fechadas e a deportação 
de imigrantes ilegais continuaria. É interessante notar que muitas vezes, 
para os cidadãos comuns, não há diferença entre refugiados e imigrantes 
ilegais. Para Bauman, aqueles que detratam os imigrantes estão externando 
“o pressentimento inarticulado, mas pungente e doloroso de sua condição 
de descartáveis” (2005, p.73); nesse sentido, é indiferente o motivo da 
migração: é a própria presença da alteridade em carne e osso, inegável, 
que é indesejada. Em outra cena, após Theo sair da cafeteria onde estava 
assistindo à TV, há uma explosão no local, mas a reação do personagem 
nos faz perceber que, naquele cenário, isso se tornara comum. Por outro 
lado, ao entrar no prédio em que trabalha, há um cartaz com um alvo 
e abaixo os dizeres “Denunciem trabalhadores ilegais. Empregos para os 
Britânicos”, colocando os laços da nacionalidade acima do laço de classe. 
Fica estabelecido, assim, que a questão do combate à imigração, um 
assunto que gera tensões constantes nos debates políticos dos países 
ricos hoje, é fundamental naquele cenário distópico, onde os refugiados 
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representam tanto os sobreviventes de um mundo arruinado quanto um 
Outro a ser expulso, um inimigo perigoso que não pode adentrar.

Como dito anteriormente, o longa-metragem é baseado no romance 
The Children of Men1. Na obra, o protagonista Theo é um professor 
de história, e é através de sua perspectiva que compreendemos as 
circunstâncias históricas daquela sociedade. Sua aluna, Julian, o aborda 
para que use sua influência com o primo, o ditador que governa a Grã-
Bretanha, Xan Lyppiatt, para modificar as atitudes de seu governo. 
Ela faz parte de um pequeno grupo, Five Fishes (os Cinco Peixes), que 
faz oposição a Xan. Quando Julian, que tem uma deficiência física, 
revela que está grávida de seu marido Rolf, Theo, ela e o grupo tentam 
escapar antes que Julian e seu bebê caiam nas mãos de um governante 
manipulador e inescrupuloso.

No romance, há também um processo de exclusão e precarização 
da vida daqueles que não se submetem às imposições ou que subvertem 
o sistema. Miriam, a ex-parteira, narra como seu irmão, negro, foi parar 
na Colônia penal após ser condenado por assalto. É para lá que mandam 
todos os tipos de criminosos, independente da natureza do crime, sem 
que haja nenhuma supervisão, nem administração de recursos –apenas 
abandonam os prisioneiros, que acabam formando gangues e matando 
uns aos outros ou morrendo de fome. Quando o irmão consegue fugir, 
ele conta para Miriam sobre os horrores da ilha, antes de ser recapturado 
e morto pela polícia. Ela relata para Theo: “a ilha é um inferno, Aqueles 
que foram para lá ainda humanos estão quase todos mortos e o resto 
são demônios2” (JAMES, 1993, p.63 - tradução minha). Na adaptação 
para o cinema essa trama inteira é subtraída, e a questão do racismo 
institucionalizado acaba sendo deixada de lado também. O filme, porém, 

1  O livro não foi traduzido no Brasil.
2  No original: “The island is a living hell. Those who went there human are nearly all dead 
and the rest are devils”.
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retrata campos de refugiados que tentaram, sem sucesso, viver na 
Inglaterra, onde acreditavam que teriam alguma segurança e meios de 
sobreviver. Esse local, no filme, é semelhante à descrição de James da 
Ilha, e a precariedade da vida é acentuada, pois, nessas circunstâncias, 
mesmo quando a vida no planeta padece, materializa-se o total desprezo 
pelas vidas daquele grupo. As distopias comumente têm por objetivo 
problematizar questões contemporâneas, aumentando sua magnitude 
para chamar atenção para suas fissuras; como coloca Ildney Cavalcanti, 
elas delineiam realidades descontínuas em relação à realidade empírica 
contemporânea, mas são escritas como críticas ao mundo atual (2002, 
p.256), ou seja, a obra ressalta uma problemática contemporânea, como a 
questão da imigração e dos refugiados. No ambiente distópico em questão, 
a precarização da vida persiste porque não há condições políticas nem 
sociais para sustentá-la, pois a vida não depende apenas da vontade de 
viver do indivíduo (BUTLER, 2009, p.21), e esses sujeitos desumanizados 
que surgem são reflexo do medo da alteridade; logo, a ameaça que eles 
supostamente representam os coloca como monstros.

A questão da alteridade se relaciona com a temática do nacionalismo 
de forma intensa. O nacionalismo exacerbado pode ser interpretado 
como uma espécie de narcisismo coletivo. Para Jameson, o narcisismo 
coletivo, apesar de ter raízes em um impulso utópico, gera formas de 
xenofobia e racismo (2005, p.8), os quais os refugiados frequentemente 
enfrentam, mesmo após as adversidades enfrentadas na terra natal, 
como guerra e desastre naturais, e no caminho em busca de asilo. No 
romance de James, os sojourners são imigrantes que trabalham na 
Inglaterra realizando os trabalhos braçais e mais degradantes, e que, ao 
completar 60 anos, são enviados de volta ao país de origem. Já no filme 
de Cuarón, há uma radicalização em relação a essa política de expulsão 
na medida em que, diferente do romance, os outros países se encontram 
em situação bem mais caótica. Giorgio Agamben afirma que a figura do 
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refugiado quebra a continuidade conceitual entre homem e cidadão, 
colocando a ficção da soberania moderna em crise (1998, p.85). No 
sistema atual dos Estados Nação, os chamados direitos inalienáveis dos 
homens mostram-se descolados da realidade por não poderem mais ter 
forma nos direitos do cidadão (AGAMBEN, 1998, p.81). Mas, como Cohen 
coloca, “a própria existência do monstro constitui uma desaprovação 
da fronteira e do fechamento” (2000, p.4), o que remete à questão dos 
refugiados como aqueles que cruzam as fronteiras nacionais, rompendo 
com barreiras arbitrárias. No entanto, em uma narrativa distópica em 
que os Estados-nação são praticamente inexistentes, como analisar a 
representação do refugiado? Quem tem o direito sobre a vida e a morte 
do refugiado nesse contexto? Os refugiados são mantidos em campos de 
concentração, mas seu destino é incerto. Na película, o refugiado é uma 
figura monstruosa, pois, argumentamos, sobrepõe ideias de antagonismo, 
exclusão e ostracismo. Como colocado por Gregory Claeys: representar 
uma cultura distinta e seus membros como monstruosidades justifica 
seu deslocamento ou extermínio, fazendo com que o ato de extermínio 
apareça como heroico (2017, p.79). Os refugiados estão fora da sua nação 
de origem, mas também sem asilo. É a figura que está no interstício entre 
o cidadão e o estrangeiro, a figura que o Estado não pode matar, mas 
deixa morrer. No filme, o campo tem uma quantidade bastante grande 
de pessoas, de diversas etnias, raças e falando diferentes línguas, vivendo 
no que se assemelha a escombros de uma cidade destruída, cercados por 
militares fortemente armados e truculentos. As pessoas que chegam lá são 
transportadas em ônibus ou caminhões lotados, com grades nas janelas. O 
local é sujo, com pouca eletricidade e animais à solta. As pessoas tentam 
sobreviver com pequenas trocas e se subentende que há um mercado 
clandestino para qualquer item de necessidade básica. A precariedade 
é o que impera, e o Estado exerce ali a necropolítica, deixando morrer. 
Em contrapartida, ao visitar Nigel, Theo nota grandes obras de arte que 
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foram, aparentemente, resgatadas da barbárie instaurada em outros 
países e se encontram a salvo em Londres. Ou seja, resguardam as obras 
de arte estrangeiras, mas as pessoas são descartáveis.

A monstruosidade dos refugiados parece reiterar como a infertilidade 
não é só um fenômeno biológico, mas que são as próprias relações 
humanas que se tornaram estéreis. O filme de Cuarón tem como ponto 
em comum com o romance essa catástrofe que ameaça a vida humana: 
a impossibilidade da concepção. Na Inglaterra do futuro, o trauma 
coletivo anestesia as massas e desmobiliza-as para a ação política, mas 
também causa alienação e enfraquecimento dos laços afetivos. Seria a 
vinda do bebê de Kee um recomeço de humanização? Em The Children 
of Men e na sua adaptação, há uma alegoria sobre uma segunda vinda 
de Jesus Cristo, e assim Julian e Kee representam uma nova Virgem 
Maria, enquanto Theo seria José (BACCI, 2017, p.160). Acreditamos que 
dentro dessa perspectiva dos refugiados como monstruosidades, a vinda 
desse novo Cristo traria de volta não um Reino de Deus, mas a própria 
ressignificação da humanidade. O parto de Julian numa cabana remota e o 
de Kee no campo de refugiados, semelhante ao de Maria em um estábulo, 
retomam a imagem do nascimento do redentor em lugares simples e 
nada convencionais, marcados pela humildade e fragilidade. Além disso, 
as duas mulheres, assim como Maria, dão à luz em meio a viagens. A 
perseguição que elas sofrem também ecoa a sofrida por Maria e José ao 
fugirem do possível massacre ordenado por Herodes, que mandara matar 
os bebês homens com menos de dois anos de idade. O bebê de Julian, 
assim como o de Kee, representa uma possibilidade de renovação, como 
Jesus representou.

A decisão de Cuarón de escolher para o filme uma mulher de origem 
africana para o papel da futura mãe não só faz referência à linha de 
imigração como à própria história da humanidade (BACCI, 2017, p.168). 
A chance de redenção incorporada numa mulher, negra, marginalizada 
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é bastante significativa. Cuarón argumenta que, para ele, “a esperança é 
algo que você cria. Contanto que a esperança não te afaste do presente. 
Você vive esperando e cria uma mudança” (CUARÓN, 2017, s/p.). O filme, 
apesar da temática sombria, traz uma mensagem de esperança e de 
resiliência humana. Entretanto, no filme, há também uma ironia com essa 
leitura messiânica da gravidez de Kee. Quando Theo pergunta quem é o 
pai da criança, ela responde: “O que é isso? Eu sou virgem”, mas, ao ver 
sua reação, ela ri e comenta: “Quem vai saber? Não sei o nome da maioria 
dos caras” (FILHOS, 2006), trazendo o “milagre” mais perto de uma noção 
de humanidade do que de sagrado ou religioso e tornando-o não algo 
inexplicável, mas mundano, resultado de ação consciente. Não há um 
julgamento moral sobre a sexualidade aqui.

Ademais, não parece ser coincidência que o nome do protagonista 
venha do grego Téo, que significa Deus, uma vez que ele está na posição 
de trazer novamente vida ao mundo. A monstruosidade do refugiado no 
filme serve para revelar, como colocou Cohen, é um constructo e projeção 
do medo do desamparo e da iminente queda no caos, pois eles ameaçam 
penetrar no que os habitantes da Inglaterra acreditam ser o último 
recanto de ordem ainda existente no mundo e estes temem que, ao deixar 
o Outro entrar, o caos virá junto. Ao mesmo tempo, é sintomático que 
seja no campo de refugiados o nascimento do bebê de Kee. Quando Theo 
e Kee estão em meio a um conflito armado entre refugiados, militares 
e rebeldes, dentro de um prédio alvejado por tiros incessantemente, 
as pessoas que estão no local, ao ouvirem o choro da criança e verem-
na com Kee, ficam paralisadas e perplexas, sem acreditar no que veem. 
Durante um curto intervalo, o som dos tiros está longe e só ouvimos o 
bebê. Diversos homens armados entram e olham a criança; estupefatos, 
abrem espaço para sua passagem e iniciam um cessar-fogo. Entretanto, 
após uma explosão ao longe, o tiroteio continua, e Theo, Kee e o bebê 
deixam de ser foco de atenção e cuidado. Quando eles estão em um bote, 
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avistam aviões e bombardeios que continuam ao fundo, provavelmente 
destruindo o campo dos refugiados. Kee, a mulher que também era uma 
refugiada, afinal, no meio dos monstros, na fronteira entre a Inglaterra e o 
mundo, entre o caos e a civilização, dá a luz a uma promessa de renovação 
dentro da região excluída. Nasce uma menina, que será tanto redenção 
para Theo, que carregava a culpa pela morte de seu filho com Julian há 
anos, quanto talvez para a própria humanidade. A água, que costuma 
ser simbolicamente associada à vida, tem um papel importante na cena, 
primeiramente por ser um lugar onde não há nacionalidades nem Estado, 
onde todos se tornam mais iguais porque o mar é muito maior e poderoso 
que tudo, mas também por ser onde são realizados os batizados que 
marcam um novo começo. O nome do barco que aguarda Kee e sua filha 
não poderia ser mais emblemático: Amanhã, e é nele que o passado já 
inalcançável é deixado definitivamente para trás. É também simbólico que 
quando os créditos do filme vão aparecer na tela ouvimos risos de muitas 
crianças ao fundo, apontando para renovação e esperança, sempre no 
horizonte, para além das fronteiras.
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