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Editorial 
 
Uma nova vida! 
 
É essa a frase que marca a “Dagon”. O tempo passa depressa demais e não 
há dúvida que passou demasiado tempo desde a última aparição desta 
revista dedicada à ficção especulativa. Não tenho dúvidas, no entanto, que a 
“Dagon” fez falta aos leitores e que fez ainda mais falta aos autores. 
 
Esta é a casa de todos os leitores e de todos os autores! 
 
Foram muitos os problemas que tive de enfrentar para erguer de novo este 
projecto, mas, finalmente, consegui oferecer-vos um novo número, de volta 
ao formato on-line para download gratuito. 
 
É um número do qual me orgulho, com contos que adoro de autores que 
respeito e admiro. É, enfim, um número que me apaixona. Por isso, não 
poderia estar mais satisfeito com o seu lançamento. 
 
Este é o formato escolhido para os novos números “Dagon”, dois contos, um 
poema e um artigo. Autores galardoados ou desconhecidos, todos serão 
bem vindos! 
 
Esta não é a melhor revista do Fantástico nacional, esta não é a única revista 
do fantástico nacional, aqui não vão encontrar auto promoções 
encapotadas, nada do que aqui podem ler é o “melhor do mundo”, não 
encontrarão nestas páginas desenhos maravilhosos, tintas e designs 
mirabolantes. É “apenas” literatura, escrita e traduzida com muito amor ao 
género e editada por pura carolice. Esta é apenas a vossa “Dagon”! Se assim 
deixar de ser, o projecto não poderá mais existir... 
 
Roberto Mendes 
1 de Outubro de 2012  
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Arvies1 
Adam-Troy Castro 

(Tradução de Álvaro Fernandes) 

 
Declaração de intenções 
 
Esta é uma história sobre uma mãe, uma filha e o direito à vida e à 
dignidade de todos os seres vivos, de algumas almas às quais são 
atribuídos grandes destinos aquando da sua concepção e de alguns 
amaldiçoados a manterem-se no papel dos idiotas úteis da 
sociedade. 
 
Conteúdo 
 
Contem com adoráveis animais de peluche, fluído amniótico e um 
final mais ou menos feliz para toda a gente, embora a definição de 
felicidade possa depender da truncada capacidade emocional 
daqueles que não conseguem sentir mais nada além disso. Algumas 
das personagens são ricas e famosas, outras menores de idade e uma 
encontra-se legalmente morta, embora provavelmente vá ser aquela 
de que gostam mais. 
 
Apresentação 
 
Encontramos Molly June pela primeira vez aquando do seu décimo 
quinto óbiteversário, quando os monitores incumbidos para tal 
decidiram que estava segura para levar passageiros. Congratulando-a 
pela concretização do único estágio importante do seu 
desenvolvimento, enviaram-na numa escumadeira para a sala de 
exposição arvie onde foi, de imediato, requerida por um dos Vivos. 
 

                                                           
1

 Publicado pela primeira vez na revista Lightspeed, em Agosto de 2010. 
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A rápida venda não surpreendeu ninguém, nem os servos que a 
treinaram até ao actual estado de beleza e atracção, nem as IA de 
serviço à monitorização da sala e, ainda menos, à Molly June, que 
tinha passado a sua infância e adolescência com a habilidade de 
sentir surpresa, ou o quer que fosse mais que um vago 
contentamento, despojada do seu palato emocional. Chorar, 
aprendeu quando era ainda capaz de tal coisa, dava azo a castigo, a 
incondicional aceitação de tudo o que os engenheiros achassem 
apropriado dava origem a luz, calor e cheiro a flores. Nesta altura na 
sua existência aceitava de bom grado tudo até à explosão de uma 
bomba sem qualquer reacção mais profunda que uma vaga 
preocupação. A Por comparação, a sua venda foi um pormenor 
insignificante: um feliz desenvolvimento, um reforço para a sua 
sensação de entorpecida satisfação. Não tenham pena dela. Toda a 
sua vida, ou mais concretamente a sua morte, é um final feliz. Tudo o 
que tem que fazer é passar o resto dela a carregar um passageiro. 
 
Especificações do veículo 
 
Julga precisar de saber qual o aspecto da Molly June. Na verdade não 
precisa, uma vez que este não desempenha qualquer papel na sua 
vida. Mas se tal informação o auxiliar na sua empatia por ela, 
fazemos-lhe esse favor. 
 
Molly June é um rosto redondo, um nariz em forma de botão, com 
lábios cor-de-rosa e bochechas marcadas por um rosa permanente: o 
seu cabelo louro emoldura o seu rosto perfeito num parêntesis 
formado pelos seus elásticos e luxuriantes caracóis. Os seus olhos 
azuis, aumentados graças a anos de manipulação genética e de 
cirurgias correctoras, são três vezes o tamanho dos olhos imperfeitos 
que a natureza lhe teria colocado no rosto. Semelhantes aos de um 
lémure sobressaíam dos seus traços como um par de serenas jóias, 
húmidas, tristes e adoráveis. Não revelam nada acerca da sua 
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personalidade essencial, o que não é uma grande perda, uma vez que 
nunca lhe foi permitido desenvolver uma.  
 
O seu corpo é outro assunto. Foi treinado até à perfeição, com o 
género de punitivo regime diário que só pode ser suportado quando 
a própria mente se mantém desapercebida da dor e da exaustão.  
Lidou com ligamentos rasgados, articulações quebradas e feridas 
desfigurantes. Foi-lhe decepada a coluna, foi-lhe esmagado o crânio e 
ambos foram substituídos pelos seus engenheiros, com a mesma 
facilidade, catorze vezes, a sua pele foi substituída por uma versão 
mais recente sem quaisquer marcas de cicatrizes ou manchas. O que 
dela permanece agora não passa de uma pálida amalgama das suas 
partes mais bem desenvolvidas, a maior parte delas totalmente 
naturais, com excepção do seu útero que é, claro está, um palácio de 
pelúcia cheio de ligações, muito mais seguro para o futuro ocupante 
do que o anterior mero invólucro de carne seria. Consegue aguentar 
feridas capazes de reduzir Molly June a um borrão. 
 
Resumindo, é precisamente aquilo que deveria ser, passados 15 anos 
do seu nascimento, como tal está, segundo todos os padrões da 
moderna sociedade civilizada, Morta. 
 
Heroína 
 
Jennifer Axioma-Singh nunca nasceu e encontra-se, como tal, a uma 
distância significativa de estar Morta. 
 
É, em todos os aspectos, completamente típica. Escreveu óperas, 
escalou montanhas, desfrutou de temerários mergulhos na 
atmosfera superior em recipientes do tamanho de chávenas de chá, 
controlou ardilosamente as acções de dezassete importantes 
multinacionais, ganhou a desesperada devoção de um bom número 
de amantes, deixou marcado o seu nome nas areias do tempo, levou 
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a cabo campanhas numa centena de guerras conceptuais, sobreviveu 
a vinte mudanças de regime e, em três ocasiões, fez com que fosse 
desligada de modo a despender um ou dois anos a ponderar acerca 
do propósito da existência enquanto a sua corrente sanguínea 
apimentava a sua introspecção com todas as drogas alucinogénicas 
da moda. 
 
Concretizou tudo isto graças a vários banhos de fluído amniótico. 
Jennifer ainda nem abriu os seus olhos, os quais não lhe foi permitido 
desenvolver plenamente passado o primeiro trimestre e que se 
assemelham ainda, verdade seja dita, a berlindes negros por trás de 
camadas de translúcida casca de cebola. Isto não a priva 
obrigatoriamente da visão, claro. Na altura que reclamar Molly June 
para ser a sua arvie, saciará o seu córtice virtual durante setenta 
longos anos, cruzando o sistema solar de lés a lés coleccionando 
todos os embriões de turista que se obtém por ver todas as 
maravilhas da humanidade moderna: desde as gravações em ossos 
que os seus antepassados mais directos fizeram de Marte até à face 
radiante do Jesus Por-Nascer a brilhar da artisticamente 
reconfigurada e multicolorida atmosfera de Saturno. Gloriará no 
catálogo de vistas bonitas providenciadas por Deus e todas os 
industriosos seres vivos antes dela. 
 
No decorrer de tudo isto será abençoada com uma visão muito mais 
vasta do que aquela que alguma vez conheceremos, uma vez que o 
seu interface umbilical lhe permite observar vistas capazes de fritar 
os olhos meramente orgânicos, e é uma pessoa demasiado 
sofisticada para se deixar satisfazer pelas banais limitações do 
espectro meramente visual. Décadas de vida fizeram com que 
Jennifer Axioma-Singh adquirisse uma maior profundidade. E algo 
mais: uma necessidade perversa, mais estranha que alguma coisa 
que já tenha feito, impossível de satisfazer sem se instalar primeiro 
num jovem saudável arvie. 
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Linhagem 
 
Jennifer Axioma-Singh já teve outros arvies, cada um deles 
personalizado desde a altura da sua morte. Já teve machos, fêmeas, 
neutros e vários outros sexos só desenvolvidos na última década.  
 
Teve arvies concebidos para proezas atléticas, arvies para sensações 
eróticas e arvies concebidos para a sobrevivência em ambientes 
hostis. Teve até um com receptores de dor hipersensíveis: isso, no 
decorrer de um frívolo e confuso período de masoquismo. 
 
O último antes deste, do qual ainda tem saudades, e pelo qual se 
sente culpada de vez em quando, era uma adorável rapariga que 
dava pelo nome de Peggy Sue, com um metabolismo seis vezes acima 
do normal e um aparelho digestivo capaz de sobreviver a cerca de 
uma centena de diferentes abusos sem-fim. Peggy Sue conseguia 
ingerir montanhas de exóticas delícias sem nunca se sentir cheia e 
sem vomitar, desfrutava dos receptores gustativos ligados aos seus 
centros de prazer. O mais pequeno golo de sumo de coco enchia o 
seu sistema com vagas de êxtase causado pelas endorfinas. As coisas 
que o chocolate lhe conseguia fazer eram pura e simplesmente 
indecentes. 
 
Infelizmente, era ainda vulnerável aos efeitos negativos de uma 
alimentação pouco saudável e passou por quatro transplantes de 
fígado e seis transfusões de emergência nos primeiros dez anos da 
ocupação de Jennifer. 
 
Os efeitos médicos acumulados de tantos anos sujeita a determinada 
gula pouco importavam a Jennifer Axioma-Singh, dado que a sua 
recepção de calorias estava regulada por aparelhos que faziam com 
que o pior do consumo excessivo de Peggy Sue não lhe causasse 
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qualquer dano no seu lado do colo uterino. O cordão umbilical de 
Jennifer só lhe transmitia os componentes necessários á manutenção 
da sua vida e saúde. Tudo o que Jennifer sentia, por intermédio do 
seu interface com o sistema sensorial de Peggy Sue, era a alegria de 
comer: tudo o que sentia era o puro e avassalador tesouro do sabor. 
 
E se entretanto Peggy Sue se tornara obesa, biliosa e diabética - 
como sucedeu, suportando os últimos anos como arvie de Jennifer 
como uma imóvel montanha de nauseabunda gordura, com forças 
que já mal davam para posicionar a boca de modo a dar mais uma 
dentada - isso era inconsequente, uma vez que tinha progredido para 
lá do estágio pré-natal e, como tal, tinha passado aquele estágio da 
vida em que se pode dizer que os seres humanos têm uma alma. 
 
Filosofia 
 
A vida, a verdadeira vida, só dura desde o momento da concepção 
até à altura do nascimento. Este princípio é subscrito por Jennifer 
Axioma-Singh, agarra-se a ele da mesma maneira que qualquer 
cidadão apreensivo ciente de que a base da sua sociedade depende 
de que todos continuem indubitavelmente a acreditar em tal. Mas é 
capaz de criar laços de afectividade, não importa quão irracionais, e, 
como tal, sentiu um arrepio de culpa quando decidiu que já estava 
farta e as máquinas levaram a cabo um Corte de Cesariana para a 
remover do maleável útero de Peggy Sue. Pensando bem, a 
recompensa por tantos anos de serviço, a eutanásia, parecia 
desadequada, tendo em conta tudo o que lhe tinha providenciado. 
 
Mas que outra coisa teria servido como uma justa compensação, 
dado o estado em que se encontrava então a Peggy Sue? Certamente 
que não uma última refeição! Jennifer Axioma-Singh, que não tinha 
conseguido pensar em muitas alternativas, ponderou acerca do 
assunto até chegar à mesma conclusão a que chegam sempre 
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aquelas pessoas que desfrutam de uma vida privilegiada, que tais 
desigualdades servem um propósito maior e que, seja como for, não 
há muito que possamos fazer acerca disso. A sua compaixão liberal 
ficou satisfeita com a sentida promessa de que se voltasse a comprar 
um arvie iria cuidar dele com mais responsabilidade. 
 
E é isto que tem em mente, enquanto a cápsula interina a leva a 
vastidão branca da mesma sala de exibição na qual Molly June, de 
quinze anos, espera por um passageiro. 
 
Instalação 
 
O contentamento de Molly June é como a superfície de uma vasto e 
pacífico oceano, imperturbável pela maré ou pelo vento. Os 
acontecimentos da sua vida mergulham-na naquela superfície 
espelhada sem qualquer efeito, sem causar a mais pequena 
ondulação ou tempestade. Mantém-se imperturbável mesmo agora, 
enquanto os mechs esteticista e obstreta emergem para guiar a sua 
dócil forma do sofá da sala de espera onde foi deixada de manhã 
cedo para a sala de operações onde iniciará o estágio útil da sua 
existência. Os altifalantes localizados nas paredes acalmam-na ainda 
mais com um arranjo de melodiosos instrumentos de corda 
concebidos para ultrapassar qualquer indesejável estática emocional. 
 
É tudo muito humanitário: pois mesmo enquanto Molly June se 
encontra deitada, deixa recair a cabeça e recebe permissão para 
fechar os olhos, mantém-se solenemente em paz. O seu coração 
trota, mas só um pouco, o suficiente para ser detectado pelos 
instrumentos, quando os servos afastam a pele do seu abdómen, 
mas até mesmo essa instintiva irrupção de medo desvanece com a 
ausência de qualquer dor que possa ser identificável. A sua reacção 
ao invasivo procedimento resume-se a um interesse meramente 
teórico, semelhante ao que a própria Jennifer sentiria acerca dos 
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mexericos acerca de pessoas que não conhece e vive em sítios que 
nunca viu. 
 
Molly June divaga, pensa na água azul e na brilhante luz do sol, não 
percebe a instalação de Jennifer no seu interior, e só reage à extrema 
alteração do seu corpo quando são fechadas as incisões e a Jennifer 
recupera o suficiente para dar um pontapé. Então os seus lábios 
enrolam-se num sorriso morno, mas vazio. Está contente. Os arvies 
podem estar, legalmente, mortos, mas ainda conseguem amar os 
seus passageiros. 
 
Ambições 
 
Jennifer não divulga as suas intenções senão dois dias mais tarde, 
depois de se sentir confortável com a sua nova vida. Nessa altura 
Molly June encontra-se esticada no salão de uma varanda com vista 
para uma cidade outrora conhecida por Paris mas que foi sujeita a 
talvez uma dúzia de outros nomes de efémera popularidade desde 
então; actualmente é chamada de algo que pode ser traduzido como 
Noite Eterna, dado que os seus planeadores notaram que tinha 
melhor aspecto quando as suas torres se encontravam em contraste 
com um pano de fundo de escuridão, assim sendo arranjaram modo 
de a libertar da luz do sol, que diluíra anteriormente a sua beleza 
durante metade de cada dia. 
 
A varanda, um local popular entre os visitantes, não se encontra 
ligada a qualquer edifício. Encontra-se, como uma prateleira solta, a 
uma grande altitude calculada para mostrar as luzes da cidade na sua 
mais decadente glória. A própria cidade já não se encontra habitada, 
claro; contém alguns mecanismos importantes para a manutenção 
dos padrões ambientais locais, mas fora isso só existe para 
confrontar o céu nocturno com constelações d reflexos de luz.  
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Jennifer, experimentando essa beleza por intermédio dos olhos de 
Molly June, e o vendo da elevada altitude graças à pele da Molly 
June, sente um apego ao lugar que vai para além da estética. Acha-o 
fatídico, ressonante e romântico, o local perfeito para iniciar a maior 
aventura de uma vida que já lhe providenciou tantas vidas. 
 
Guia o pescoço de Molly June para inspeccionar as centenas de arvies 
que partilham com ela esta varanda: todos jovens, todos belos, todos 
com uma fingida felicidade enquanto os seus fatigados passageiros se 
esforçam por planear novas experiências, cuja superabundância 
ainda não os aborreceu. Vê arvies a beber, a bater-se, a declamar 
insípida poesia, acasalando aos três e aos quatro; arvies coloridos 
com vários tons, de várias formas e tamanhos; fêmeas grávidas e 
machos fecundados, todos transparecendo suficientemente, para um 
olho treinado como o de Jennifer, as características essenciais dos 
seus respectivos passageiros. Todos reflectem a luz de uma lua que 
não é a lua, uma vez que a original foi removido há algum tempo, 
mas uma soberba peça de palco concebida para realçar o mais 
possível todos os aspectos da cidade abaixo. 
 
Terá alguma destas pessoas alguma vez pensado numa artimanha tão 
ousadamente criativa como a que Jennifer tem em mente? Ela acha 
que não. Mais, está certa de que não. Sente orgulho e a sua arvie, 
Molly June, ri, com uma alegria que ameaça fazer regressar a luz do 
sol à cidade das luzes. E pela primeira vez anuncia alto e bom som as 
suas intenções, sem sequer aumentar o seu tom de vos, ciente que 
quaisquer palavras que emirjam da boca de Molly são supérfluas, 
mas o sinal verdadeiramente essencial viaja pela rede que transmite 
as suas necessidades às agências que as providenciam. Nenhum dos 
outros arvies presentes na varanda ouvem sequer a Molly June falar. 
Mas aqueles que se encontram em linha ouvem Jennifer vociferar as 
palavras destinadas a despoletar um turbilhão de polémica. 
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Quero dar à luz.  
 
Clarificação 
 
É impossível minimizar a perversidade do seu pedido. 
 
Ninguém dá à luz. 
 
O nascimento é um processo sujo e desagradável que ejecta criaturas 
vivas do seu ambiente quente e protegido para outro ambiente 
rigoroso e implacável que ninguém quer experiênciar, excepto 
quando protegido em úteros, sejam orgânicos ou artificiais. 
 
O nascimento é a passagem da Vida e de todas as suas infinitas 
maravilhas para outro sítio habitado apenas por aqueles que foram 
abandonados. É o terrível fim que a civilização moderna tem 
retardado indefinidamente, permitindo aos seres humanos que 
vivam dentro do útero sem nunca prescindirem das férteis 
oportunidades para a experiência e para o desenvolvimento. É 
terrível, claro, que para que a Vida seja sequer possível seja 
permitido a uma grande percentagem de potenciais cidadãos passar 
por esse terrível fardo, para uma existência na qual não servem para 
nada salvo como partes sobressalentes, trabalhadores manuais e 
arvies, mas existem rústicos até mesmo nas sociedades mais 
iluminadas, que levam a cabo o trabalho mais duro de modo a que as 
pessoas importantes não tenham que o desempenhar. O melhor que 
podemos fazer é ficar gratos pela sua contribuição na mesma medida 
em que os mantemos o mais complacente possível. 
 
O pior que se pode dizer acerca da existência de Molly June é que 
quando os Berçários mediram o seu potencial genético, acharam-no 
fraco de espírito e decidiram que nasceria sem impedimentos, 
encontrava-se também humanamente despojada dos 
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aperfeiçoamentos neurológicos que permitem aos fetos do primeiro 
trimestre todas as recompensas e responsabilidades da Cidadania. 
Nunca se desenvolveu o suficiente para recear a passagem que a 
aguardava, e nunca soube quão tristemente limitada seria. Passou 
toda a sua demasiado breve vida in útero ignorante de todas as 
bênçãos que lhe seriam eternamente negadas, foi mantida segura, 
contente e feliz, drogada e estúpida desde o seu nascimento. Afinal, 
como disse uma vez um sábio, é preciso um vassalo perfeito para 
obter o veículo perfeito. Ninguém pode afirmar que isto está errado. 
Mas a desapropriação de pessoas como ela, que tornam possível a 
vida de pessoas como Jennifer Axioma-Singh, é uma questão 
desagradável acerca da qual as pessoas decentes não falam. 
 
O anseio de Jennifer em experienciar um nascimento do ponto de 
vista de uma mãe, rosnando e suando para expelir outro desgraçado 
como a Molly June para fora do único mundo que interessa, para o 
mundo da fria escravidão, é visto como ofensivo, escandaloso, 
insensível, egoísta e cruel pela vasta maioria das pessoas. Mas uma 
vez que nunca ninguém tinha sequer imaginado que um cidadão 
fosse demente o suficiente para querer tal coisa, nunca ninguém 
tinha pensado em ilegalizá-lo. Portanto os poderes instalados 
aprovam a perversidade de Jennifer, ao mesmo tempo que aprovam 
rapidamente leis que assegurem que ninguém volte a ter permissão 
para tal licença novamente; e todo o aparelho da medicina moderna 
concentra-se nesse problema, como conceder-lhe o que deseja. E, 
passado pouco tempo, utilizando Molly June como sua fiduciária, 
engravida. 
 
Implante 
 
Não é necessária uma confusa cópula. O sexo, levado a cabo por 
intermédio dos arvies, ainda faz o mundo girar, impulsionando o 
habitual número de relações agridoces, tempestuosos rompimentos, 
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turbulentos triângulos amorosos e tolas canções de amor. 
Quando era mais nova, antes da prática perder a graça devido à 
repetição, Jennifer tinha desgastado vários arvies fornicando como 
uma coelha. Mas nunca houve o perigo de uma gravidez indesejada, 
fosse quando fosse, uma vez que as únicas fontes de esperma dotado 
de mobilidade são as maternidades que o produzem quando é 
necessário sem recorrer aos desagradáveis e antiquados testes.  
 
Actualmente, os zigotos e os embriões são do domínio de uma linha 
de montagem. Fazer crescer um dentro de um arvie, para mais um já 
ocupado por um ser humano, acarreta toda a espécie de dificuldades 
burocráticas referentes à criação de novos protocolos, à 
remodelação dos paradigmas aceites e a uma certa quantidade de 
revirar oficial de olhos, mas uma vez tudo feito, o procedimento 
acaba por ser bastante simples e os cirurgiões têm pouca dificuldade 
em providenciar um segundo útero a Molly June capaz de fazer 
crescer a filha de Jennifer Axioma-Singh enquanto esta permanece 
protegida a algumas protectoras membranas de distância. 
 
Ao contrário do útero que aloja Jennifer este não terá qualquer 
ligação. O seu ocupante não conseguirá influenciar as acções de 
Molly June nem desfrutar de todo o espectro dos sentidos desta. Não 
compreenderá, salvo no sentido mais primitivo, pouco desenvolvido, 
onde está ou quão bem está a ser tratada. Literalmente ao lado de 
Jennifer Axioma-Singh, será por todos os padrões de comparação 
uma idiota descerebrada. Mas irá viver, e crescer durante o tempo 
suficiente para concretizar o perverso capricho de Jennifer.  
 
Gestação (I) 
 
Nos meses que se seguiram Jennifer Axioma-Singh desfrutou de uma 
novel forma de celebridade. Isto não era nada de novo para ela, 
claro, já tinha sido uma celebridade várias vezes e, caso mantenha a 
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sua esperança de vida, espera voltar a sê-lo várias vezes. Mas num 
mundo que normalmente nunca fica chocado nunca tinha 
experienciado, ou sequer testemunhado, aquela espécie de 
celebridade especial, quase extinta, que é causada pelo choque e que 
era, antigamente, mais conhecida pelo nome de notoriedade. 
 
Com isto, glorifica-se. Com isto, aproveita todas as oportunidades.  
 
Com isto, exibe-se como um especialista, dando incontáveis 
entrevistas, construindo incontáveis bon mots2, tocando em tudo o 
que seja capaz de escandalizar o público. 
 
- Não vejo razão para tanto espalhafato, - diz ela. 
 
- As pessoas costumavam passar a vida a partilhar o útero, - diz ela. 
 
- Costumava ser uma coisa natural, com nascimentos múltiplos: dois, 
três, quatro ou até sete de nós, amontoados como uvas, absorvendo 
por vezes partes dos corpos uns dos outros como jovens e adoráveis 
canibais, - diz ela. 
 
- Não sei se chame aquilo que estou a fazer de gravidez ou de arte 
performativa, - diz ela. 
 
- Não acham que a Molly June parece especial? Não parece reluzir?, - 
diz ela. 
 
- Quando o bebé nascer, talvez lhe chame Halo, - diz ela. 
 
- Não, não vejo qualquer problema em condená-la ao Nascimento. Se 
foi bom o suficiente para a Molly June, é bom o suficiente para a 

                                                           
2
 NDT - em francês no original. 
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minha filha, - diz ela. 
 
E diz ela, - Não, não me interessa o que pensam os outros. Afinal, 
trata-se do meu arvie. 
 
E ventila cada vez mais alto as chamas do ultraje, ao ponto da 
simpatia do público ser dirigida para a pobre e adormecida criatura 
dentro do saco de fluído amniótico, cuja vida e futuro já foram tão 
cruelmente decididos. Será mesmo limitada ao pondo de ser 
condenada ao Nascimento? Não devia ser estabilizada e ter uma 
oportunidade de vida antes de ser expelida, pegajosa e chocada, para 
um mundo inóspito habitado só pelos arvies e pelas máquinas? Ou 
terá a Jennifer razão em resumir o assunto focado apenas no 
capricho da mãe? 
 
Diz Jennifer, - Tudo o que sei é que esta é a experiência mais 
profunda e espiritualmente realizadora de toda a minha vida. - E 
assim enfrenta as multidões, reais ou virtuais, valendo-se do sorriso e 
da inocência de Molly June, desafiando os analistas a contar todas as 
camadas de ironia. 
 
Gestação (II) 
 
Molly June viveu os mesmos parcos meses numa entorpecida névoa, 
de uma feliz confusão, ciente de que se tinha tornado no centro das 
atenções, mas sem compreender exactamente porquê. Sabe que a 
suas costas doem, que os seus seios incharam e que tem a barriga 
inchada, sendo anteriormente plana e suave, inchou para várias 
vezes o seu anterior tamanho; sabe que por vezes sente algo 
mexer-se dentro dela, que por vezes se sente enjoada e que os seus 
olhos se humedecem mais facilmente que antes, mas nada disto 
perturba a vasta e calma superfície do seu ser. É tudo bom, tudo 
razão para um plácido contentamento. 
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Os seus momentos realmente maus surgem-lhe em sonhos, quando 
às vezes dá por si de pé num campo descolorido, cinzento, a olhar 
para outra versão dela, com metade do se tamanho. A Molly June em 
miniatura fita-a de uma distância que não consegue percorrer, de 
olhos fixos, com uma expressão implacável. Em ambas as bochechas 
reluzem lágrimas. Aponta para Molly June e pronuncia só uma 
palavra, incompreensível das línguas conhecidas por Molly June, 
irrelevante a qualquer vida que lhe tenha sido alguma vez permitido 
viver: “Mãe”. 
 
A estranha palavra faz com que Molly June se sinta, 
simultaneamente, com calor e com frio. No seu sonho mija-se, 
trémula graças ao calor que lhe desce subitamente pelas coxas. 
Treme, dobrada por uma incompreensível necessidade de se 
desculpar. Quando acorda depara-se com lágrimas verdadeiras ainda 
húmidas nas suas bochechas e mijo verdadeiro a encharcar-lhe o 
colchão entre as pernas. Isso assusta-a.  
 
Mas esses momentos desvanecem. Numa questão de segundos os 
agentes calmantes já flutuam pela sua corrente sanguínea, 
eliminando quaisquer tempestades internas, removendo todas as 
fontes de inquietação, tornando-a novamente no obediente arvie 
que devia ser. Sorri, enquanto os servos cuidam da sua forma 
inchada, esfregando a sua carne e aplicando-lhe emolientes. A vida é 
boa, pensa. E caso não seja, bem, nada pode fazer acerca disso, 
portanto, para quê preocupar-se? 
 
Nascimento (I) 
 
Molly June entra em trabalho de parte no dia correspondente àquilo 
a que chamamos terça-feira, o peso insistente como qual há tanto se 
familiarizara, dá lugar a uma série de contracções suficientemente 
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violentas para a atingir mesmo através do casulo da sua apatia 
geneticamente criada. Chora, geme e grita furiosamente, articula 
coisas que bem podiam ser palavrões caso alguma vez tivesse ouvido 
alguns, e implora às máquinas em seu redor que façam com que a 
dor desapareça com a mesma eficiência com que fizeram tudo o mais 
desaparecer. Até implora à sua passageira - ou seja, à passageira da 
qual tem conhecimento, a que sente a observar com os seus olhos, a 
ouvir com os seus ouvidos e a conversar com a sua boca - implora-lhe 
por misericórdia. Nunca pediu àquela misteriosa e quase divina 
presença por nada, porque nunca lhe ocorreu que pudesse ter direito 
fosse ao que fosse, mas agora está a precisar de alívio, e exige-o, 
berra por ele, não compreende porque não lho dão. 
 
A resposta, embora esteja para além da sua compreensão mesmo 
que lhe seja dada, é que a fisicamente sórdida e húmida experiência 
é a sua razão de ser. 
 
Nascimento (II) 
 
Jennifer Axioma-Singh encontra-se plenamente ligada a cada cãibra, 
contracção muscular e poça de suor. Sente a beleza, o terror, a 
exaustão e a certeza de que não terão fim. Acha-o ressonante, 
evocativo e educacional numa magnitude estranha. E percebe uma 
série de revelações profundas acerca da natureza da vida e da morte 
e as origens biológicas da espécie e a razão do bizarro e inexplicável 
apego que as éguas sentem pelos sacos de carne e osso que os seus 
corpos tiveram tanto trabalho para expelir.  
 
Conclusões 
 
É como um trabalho qualquer, pensa. Ninguém passa meses e meses 
a construir uma casa para a queimar mal acabe de pregar o último 
prego. Quando nos esforçamos muito para obter algo, esse algo 
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pertence-nos, para sempre, mesmo que o produto final não seja mais 
que uma pequena criatura que só sabe comer, cagar e exigir o nosso 
tempo. 
 
Mesmo assim não explica a razão pela qual alguém quereria repetir 
este tipo de dor, ainda menos em mais três, quatro ou sete ocasiões 
que eram comuns antes dos que ainda estavam por nascer 
atingissem o seu actual estado de supremacia. Oh é bastante 
interessante dar-lhe início, mas fica com a ideia de que muito antes 
de chegar à décima terceira hora e a quota do seu feed em tempo 
real atinge um só dígito. Muito antes disso, a dor deu lugar ao tédio.  
 
À décima quinta hora desiste, desliga as suas ligações e começa a por 
em dia a sua correspondência pessoal, perdendo o momento em que 
a filha de Molly June, irmã e companheira de útero de Jennifer, é 
expelida de cabeça para uma travessa prateada, rosada, 
ensanguentada e a chorar a plenos pulmões, sentido o oxigénio pela 
primeira vez mas, por todas as definições legais, Morta.  
 
Rescaldo (Jennifer) 
 
Por pedido expresso da sua parte, Jennifer Axioma-Singh é removida 
de Molly June e instalada num novo arvie nesse mesmo dia. Este é 
uma criatura alta, ágil e gloriosamente bela, com olhos ardentes e 
uns espessos e luxuriantes lábios: o seu nome é Bernadette Ann, foi 
criada para resistir a ambientes extremos e em breve levará Jennifer 
Axioma-Singh numa prolongada viagem a solo pelo continente 
restaurado da Antártida. 
 
Jennifer está tão impaciente para começar a longa viajem, que nem 
chega a ver a criança cujo nascimento tinha acabado de experienciar. 
Não é preciso. Afinal, nunca viu nada, pelo menos nunca 
directamente. E as imagens estão disponíveis na rede, caso sinta 
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necessidade de as ver. Não que vislumbre qualquer razão para que 
tal aconteça. O bebé, por si só, nunca foi o problema em questão. 
Jennifer não queria ser mãe. Só queria dar à luz. Tudo o que lhe 
interessava, a longo prazo, era desfrutar durante alguns meses de 
uma experiência unicamente vicariante, preciosa no percurso de uma 
vida que provavelmente continuará enquanto os servos produzirem 
úteros e criarem arvies. O importante agora é ultrapassar. Porque o 
tempo não para, e todas as aventuras são poucas para o preencher. 
 
Rescaldo (Molly June) 
 
Foi utilizada, maculada e tornada numa candidata que dificilmente 
atrairá mais passageiros. Está, portanto, marcada para ser 
compassivamente descartada. 
 
Rescaldo (a bebé) 
 
O bebé é, sem trocadilhos, outra questão. A sua mão biológica, 
Jennifer Axioma-Singh, não tem qualquer interessa nela, e a sua mãe 
por nascimento, Molly June, já vai a caminho da fornaça. Uma 
miríade de problemas de saúde, os quais nem vale a pena mencionar, 
tornam-na desadequada para um futuro útil como arvie de alguém. 
Nascida e, exactamente pela definição de tal acto, Morta, podia 
muito bem seguir a Molly June pela calha abaixo. 
 
Mas tem à sua frente um futuro mais risonho. Aparentemente as 
estranhas circunstâncias da sua gestação e do seu nascimento 
transformaram-na numa espécie de artigo de coleccionador, uma 
série de museus anseiam pela oportunidade de a adicionar às suas 
colecções permanentes. As ofertas são pesadas e os seus termos 
negociados, até ser finalmente assinado um acordo e dar por si 
enviada para um habitat numa reserva natural acabada de construir 
onde costumava ser o Ohio. 
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Rescaldo (a criança) 
 
Passa os seus primeiros anos num infantário automatizado com 
brinquedos, professores e uma atenção especial para com todas as 
suas necessidades físicas. Com cinco anos é levada para uma jaula 
com uma casa com dois andares rodeada de quatro acres de erva 
verde, sob aquilo que parece ser um céu azul pontilhado com nuvens 
brancas. Há até um recreio. Nunca lhe será permitido sair, claro está, 
porque não há nenhum sítio ao qual possa ir, mas tem um certo 
contacto humano: um arvie diferente quase todos os dias, habitado 
na ocasião por uma longa fila de Vivos que agora acham piada a criar 
um filho durante algum tempo. Têm todos um rosto diferente e 
todos lhe chamam um nome diferente, e o tratamento que recebe 
vai desde a compaixão até ao mais violento abuso. 
 
Agora com oito anos, a rapariga desistiu há muito de pedir aos 
bondosos que ficassem, porque sabe que não ficam. Nem continua a 
sonhar sobre o que quer ser quando crescer, porque também já lhe 
ocorreu que nunca conhecerá mais nada que não seja a vida neste 
aquário. O seu único consolo é pensar na sua mãe verdadeira: onde 
estará, qual será o seu aspecto, se alguma vez pensa na criança que 
abandonou e se seria possível apegar-se ao seu amor, caso alguma 
vez tivesse sido oferecido, ou possível. 
As perguntas são as mesmas, dia após dia. Mas as respostas são suas 
para as imaginar, e mudam a cada minuto que passa: proteicas como 
o seu humor, ou os seus sonhos, ou as razões que levaram a que 
fosse condenada aos possivelmente mais cruel de todos os castigos 
possíveis. 
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Adam-Troy Castro tem publicadas dezassete obras, entre 
elas Emissaries from the Dead (vencedor do galardão Philip 
K. Dick). A sua ficção curta foi nomeada para cinco Nébulas, 
dois Hugos e dois Stokers.  
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Philip K. Dick3: Um Visionário entre os Charlatães 
Stanislaw Lem 

(Traduzido de polaco para inglês por Robert Abernathy - Traduzido de 
Inglês para português por Ana Cristino) 

 

Ninguém, no seu perfeito juízo, procura a verdade psicológica acerca 
do crime nas histórias policiais. Quem quer que procure essa verdade 
deveria antes ler o Crime e Castigo. Comparado com Agatha Christie, 
Dostoievsky constitui um tribunal de recurso superior, e no entanto 
ninguém no seu perfeito juízo condenará as histórias da autora 

                                                           
3
 Títulos de Philip K. Dick editados e disponíveis em Portugal:The Cosmic 

Puppets: Marionetas Cósmicas, Mem Martins, Europa-América /Solar Lottery: 
Lotaria Solar, Mem Martins, Europa-América. /Eye in the Sky: Universos Paralelos, 
Lisboa, Edições 70 /The Man Who Japed: O Profanador, Mem Martins, 
Europa-América/Time Out of Joint: O Homem mais Importante do Mundo, Lisboa, 
Livros do Brasil/Vulcan’s Hammer: A Máquina de Governar, Lisboa, Livros do 
Brasil/The Man in the High Castle: O Homem do Castelo Alto (2 vols.), Lisboa, Livros 
do Brasil/Doctor Bloodmoney, or How We Got along after the Bomb: Depois da 
Bomba, Lisboa, Livros do Brasil/The Game-Players of Titan: Os Jogadores de Titã, 
Lisboa, Livros do Brasil/The Simulacra: O Tempo dos Simulacros, Lisboa, Livros do 
Brasil./Now Wait for Last Year: À Espera do Ano Passado, Lisboa, Presença/Clans of 
the Alphane Moon: Os Clãs de Lua de Alfa, Mem Martins, Europa-América/The Crack 
in Space: A Fenda no Espaço, Mem Martins, Europa-América./The Three Stigmata of 
Palmer Eldritch: Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, Mem Martins, Europa-América 
e Lisboa, Presença/The Zap Gun: A Arma Impossível, Lisboa, Livros do Brasil/The 
Penultimate Truth: A Penúltima Verdade, Mem Martins, Europa-América/Do 
Androids Dream of Electric Sheep?: Blade Runner: Perigo Iminente, Mem Martins, 
Europa-América/Ubik: Ubik, Mem Martins, Europa-América e Lisboa, Presença/The 
Preserving Machine & Other Stories: A Máquina Preservadora (colectânea de contos 
em 2 vols.), Lisboa, Livros do Brasil/Flow my Tears, the Policeman Said: Vazio Infinito, 
Mem Martins, Europa-América/Deus Irae (com Roger Zelazny): O Deus da Fúria, 
Lisboa, Livros do Brasil/A Scanner Darkly: O Homem Duplo, Lisboa, Livros do 
Brasil/VALIS: O Mistério de Valis (2 vols.), Lisboa, Livros do Brasil/The Divine 
Invasion: A Invasão Divina, Lisboa, Livros do Brasil/The Transmigration of Timothy 
Archer: A Transmigração de Timothy Archer, Mem Martins, Europa-América/ 
Colectânea póstuma de contos Pago para Esquecer, Lisboa, Presença, O Homem do 
Castelo Alto, Saída de Emergência.   
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inglesa a este respeito. Têm o direito a ser tratados como os trilhers 

de entretenimento que são, e as tarefas que Dostoievsky impõe a si 
mesmo são-lhes estranhas.  

Se alguém não está satisfeito com a FC no seu papel de 
investigador do futuro e da civilização, não há como fazer um 
movimento análogo desde as simplificações literárias exageradas até 
uma arte capaz de voar, pois não existe um tribunal de recurso para 
este género. Daqui não adviria qualquer mal, à excepção de que a FC 
americana, explorando o seu status de excepção, alega ocupar os 
pináculos da arte e do pensamento. Incomoda-nos o pretensiosismo 
de um género que se esquiva das acusações de primitivismo, 
alegando o seu carácter de entretenimento e depois, mal as 
acusações sejam silenciadas, renova as suas reclamações 
presunçosas. Sendo uma coisa e simulando ser outra, a FC promove 
uma mistificação que, além disso, se perpetua com o consentimento 
tácito dos leitores e do público. O desenvolvimento no interesse pela 
FC nas universidades americanas, contrariamente ao que seria 
expectável, não tem contribuído em nada para alterar este estado de 
coisas. Deve dizer-se, com toda a franqueza, embora correndo o risco 
de perpetrar um crime laesae Almae Matris, que os métodos críticos 
dos teorizadores da literatura são inadequados perante as tácticas 
enganadoras da FC. Mas não é difícil compreender a razão deste 
paradoxo: se as únicas obras de ficção sobre o problema do crime 
fossem as do tipo de Agatha Christie, então a que tipo de livros até o 
mais douto dos críticos recorreria para demonstrar a pobreza 
intelectual e a mediocridade artística do thriller detectivesco? 
Normas de qualidade e limites elevados são estabelecidos na 
literatura por obras concretas e não pelos postulados dos críticos. 
Nem uma montanha de lucubrações teóricas pode compensar a 
ausência de uma obra de ficção excepcional como um modelo 
elevado. A crítica dos peritos em historiografia não conseguiu 
enfraquecer o estatuto da Trilogia de Sienkiewicz, porque não existiu 
um Leo Tolstoy polaco para consagrar uma Guerra e Paz ao período 
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das guerras entre cossacos e suecos. Em resumo, inter caecos luscus 
rex - onde nada há de primeira qualidade, o seu lugar será ocupado 
pela mediocridade, que institui para si objectivos fáceis e os atinge 
por fáceis meios.   

Ao que conduz essa ausência de trabalhos-modelo é 
demonstrado, mais manifestamente que por quaisquer discussões 
abstractas, pela mudança de opinião que Damon Knight, autor e 
crítico respeitado, expressou em SFS #3. Knight declarou ter-se 
enganado anteriormente, ao atacar os livros de van Vogt pela sua 
incoerência e irracionalismo, argumentando que, se van Vogt 
desfruta de um largo público, deve por esse mesmo motivo 
encontrar-se no bom caminho como autor, e que é injusto tal escrita 
ser desacreditada pela crítica em nome de valores arbitrários, se o 
público leitor não deseja reconhecer esses valores. A função da 
crítica é, antes, a de descobrir os traços aos quais o trabalho deve a 
sua popularidade. Tais palavras, vindas de um homem que lutou 
durante anos para erradicar o falso brilho na FC, são mais que a 
confissão de uma derrota pessoal – são o diagnóstico de uma 
condição geral. Se até o eterno defensor dos valores artísticos depôs 
as suas armas, o que podem esperar espíritos menores levar a cabo 
nesta situação?  

 De facto, não pode ser excluída a possibilidade de que a nobre 
descrição da literatura, de Joseph Conrad, como transmitindo “o mais 
elevado tipo de verdade ao universo visível", venha a tornar-se um 
anacronismo – que a independência da literatura face às modas e à 
procura pode desaparecer também da FC, e então o que quer que 
colher o aplauso imediato como best-seller será identificado como o 
mais meritório. Isso seria uma perspectiva sombria. A cultura de 
qualquer período é uma mistura do que docilmente satisfaz as 
extravagâncias e os caprichos passageiros, e do que transcende estas 
coisas – e pode também julgá-las. O que quer que possa diferir dos 
gostos correntes torna-se um entretenimento que, ou alcança 
sucesso imediatamente, ou não o alcança de todo, pois não existe 
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algo como uma exibição de magia em palco ou um jogo de futebol 
que, não sendo reconhecido hoje, venha a ser famoso daqui a uma 
centena de anos. A literatura é uma questão diferente: é criada por 
um processo de selecção natural de valores, que tem lugar na 
sociedade e que não relega necessariamente para a obscuridade 
obras que sejam também entretenimento, mas que as vota ao 
esquecimento se são apenas entretenimento. E porquê? Muito 
poderia dizer-se sobre o assunto. Se fosse abolido o conceito do ser 
humano como um indivíduo que deseja da sociedade e do mundo 
algo mais que a satisfação imediata, então a diferença entre 
literatura e entretenimento provavelmente desapareceria. Mas uma 
vez que ainda não identificámos a destreza de um ilusionista com a 
expressão pessoal de uma relação com o mundo, não podemos 
medir os valores literários pelo número de livros vendidos.   
 
Como é então possível que algo que seja menos popular possa, num 
longo prazo histórico, aguentar de cabeça erguida contra aquele que 
alcança sucesso imediato e até consegue silenciar os seus 
oponentes? Isto advém da anteriormente referida selecção natural 
na cultura, incontestavelmente semelhante à dita selecção na 
evolução biológica. As alterações graças às quais algumas espécies 
cedem lugar a outras no quadro evolutivo são frequentemente 
consequências de grandes cataclismos. Deixem que a prógenie de 
uma espécie sobreviva a outra por uma margem de um para um 
milhão, e aos poucos apenas a primeira espécie permanecerá viva – 
ainda que a diferença entre as possibilidades de ambas seja 
imperceptível a curto prazo. Assim o é também na cultura: livros que 
aos olhos dos seus contemporâneos são tão parecidos que se tomam 
por semelhantes, afastam-se com o passar dos anos; o charme fácil, 
sendo efémero, dá finalmente lugar àquilo que é mais difícil de 
compreender. Assim, regularidades na ascensão e declínio de obras 
literárias ganham vida e direccionam o desenvolvimento da cultura 
espiritual de uma era.   
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Não obstante, podem ocorrer circunstâncias que frustram este 
processo de selecção natural. Na evolução biológica, o resultado será  
a degeneração, ou pelo menos a estagnação do desenvolvimento, 
típicas das populações isoladas do mundo exterior e corrompidas 
pela consanguinidade, já que a estas falta a frutífera diversidade que 
apenas é garantida pela abertura a todas as influências do mundo. 
Na cultura, uma situação análoga gera o aparecimento de enclaves 
encerrados em guetos, onde a produção intelectual estagna 
igualmente, por causa da consanguinidade na forma da repetição 
incessante dos mesmos padrões e técnicas criativos. A dinâmica 
interna do gueto pode parecer intensa, mas com o passar dos anos 
torna-se evidente que é apenas uma aparência de movimento, dado 
que não leva a lugar algum, nem alimenta nem é alimentado pelo 
domínio público da cultura, não gera novos padrões ou tendências, e 
finalmente porque alimenta a mais falsa das noções sobre si mesma, 
por inexistência de uma avaliação honesta externa das suas 
actividades. Os livros do gueto assimilam-se uns aos outros, 
tornando-se uma massa anónima, enquanto tais ambientes confiam 
no que quer que seja, desde o melhor em direcção ao pior, de forma 
que obras de diferente qualidade se encontram a meio caminho, por 
assim dizer, no processo de nivelamento sobre eles imposto. Nesta 
situação, o sucesso da publicação não só pode mas tem de tornar-se 
o único padrão de evolução, já que é impossível um padrão vazio. Por 
isso, onde não há classificação de méritos, estes são substituídos por 
classificações de mercado.   
 
É esta a situação que reina na FC americana, o domínio da 
criatividade do rebanho. O seu carácter de rebanho manifesta-se no 
facto de livros de diferentes autores se tornarem apenas maneiras 
diferentes de jogar o mesmo jogo, ou coreografias de uma mesma 
dança. É de realçar que, na cultura literária como na evolução 
natural, os efeitos se tornam causas em virtude das espirais de 
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retorno: a passividade artístico-intelectual e a mediocridade das 
obras recomendadas como brilhantes rechaçam os autores e leitores 
mais exigentes, pelo que a perda de individualidade na FC é, a um 
tempo, causa e efeito do isolamento do gueto. Na FC resta pouco 
espaço para o trabalho criativo que aspiraria a lidar com problemas 
do nosso tempo, sem mistificação, simplificação excessiva ou 
entretenimento fácil: p. ex., para obras que reflectissem sobre o 
lugar que a Razão pode ocupar no Universo, os limites exteriores de 
conceitos formados na Terra como instrumentos de cognição, ou as 
consequências de contactos com vida extraterrestre, não se 
encontrou lugar no repertório desesperadamente primitivo dos 
expedientes da FC (limitados pelas alternativas "vencemos 
nós”/”vencem eles”). Estes expedientes sustentam praticamente a 
mesma relação com o tratamento sério de problemas do género 
mencionado, como o fazem as histórias de detectives com os 
problemas do mal intrínseco à humanidade. A quem quer que traga a 
artilharia pesada da etnologia comparativa, da antropologia cultural 
e da sociologia contra estes expedientes, é-lhes dito que utiliza 
canhões para matar pardais, uma vez que é apenas uma questão de 
entretenimento; assim que este seja silenciado, as vozes dos 
apologistas do papel da FC como modeladora de cultura, antecipada, 
profética e mitopoética erguem-se de novo. A FC comporta-se mais 
como um ilusionista que tira coelhos do chapéu, e que, ameaçado 
com uma busca aos seus pertences, finge pensar que somos loucos 
ao sugeri-lo, e indulgentemente explica que apenas executa truques 
– após o que prontamente ouvimos que ele se faz passar, em público, 
por um autêntico taumaturgo.    
 
É POSSÍVEL O TRABALHO CRIATIVO SEM MISTIFICAÇÃO em tal 
ambiente? Uma resposta a esta questão é-nos proporcionada pelas 
histórias de Philip K. Dick. Enquanto estes resistirem ao pano de 
fundo contra o qual foram criados, não é fácil apreender as formas 
como o fazem, já que Dick utiliza os mesmos materiais e adereços 
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teatrais que os outros escritores americanos. Do armazém que desde 
há muito se tornou propriedade comum, ele retira todo o tipo de 
telepatia puída, guerras cósmicas, mundos paralelos e viagens no 
tempo. Nas suas histórias sucedem terríveis catástrofes, mas nem 
isto é excepção à regra, pois aumentar a lista das formas sofisticadas 
pelas quais o mundo pode acabar é uma das preocupações centrais 
da FC. Onde outros escritores de FC nomeiam explicitamente e 
delimitam a origem do desastre, seja social (guerra terrestre ou 
cósmica) ou natural (forças elementares da natureza) o mundo das 
histórias de Dick sofre alterações terríveis por razões que 
permanecem incertas até ao fim. As pessoas morrem, não por causa 
de uma estrela nova ou porque irrompeu uma guerra, não por causa 
de cheias, fome, pragas, secas ou esterilidade, nem porque os 
Marcianos aterraram à nossa porta; de preferência, há a acção de um 
qualquer factor inescrutável, que é visível nas suas manifestações 
mas não na fonte, e o mundo comporta-se como se tivesse tornado 
presa de um cancro maligno que através de metástases ataca uma ou 
outra área da vida. Isto, seja desde já dito, é apropriado enquanto 
punição de diagnósticos historiográficos, já que em boa verdade a 
humanidade, por regra, não é bem sucedida no diagnóstico exaustivo 
ou conclusivo das causas das calamidades que lhe sucedem. 
Basta-nos lembrar quantos factores, tão diversos e em parte 
mutuamente exclusivos, são actualmente aduzidos pelos peritos 
como fonte da crise da civilização. E isto, acrescente-se, também se 
aplica às pressuposições artísticas, uma vez que a literatura, que 
provê o leitor com omnisciência divina acerca dos factos narrados, é 
hoje um anacronismo que nem a teoria da arte nem a teoria do 
conhecimento se encarregarão de defender.    
 
As forças que nos livros de Dick provocam o colapso do mundo são 
fantásticas, mas não meramente inventadas ad hoc para chocar os 
leitores. Mostrá-lo-emos através do exemplo de Ubik, uma obra que, 
a propósito, pode também ser encarada como um grotesco 
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fantástico, um “macabresco” com subtextos alegóricos e obscuros, 
enfeitados à maneira da FC comum.  
 
Contudo, se for encarado como uma obra de FC propriamente dita, o 
conteúdo de Ubik pode ser simplesmente resumido assim:  
 
Os fenómenos telepáticos, tendo sido dominados no contexto da 
sociedade capitalista, sofreram a comercialização tal como qualquer 
outra inovação tecnológica. Assim, homens de negócios contratam 
telepatas para roubar segredos comerciais aos seus competidores, e 
estes últimos defendem-se contra “espionagem industrial 
extra-sensorial” com o auxílio de “inerciais”, pessoas cujas psiques 
anulam o “campo psi” que torna possível apreender os pensamentos 
dos outros. Através da especialização, surgiram empresas que 
alugam telepatas e “inerciais” à hora, e o “homem forte” Glen 
Runciter é o proprietário de uma dessas firmas. Os médicos 
aprenderam a conter a agonia das vítimas de males mortais, mas 
ainda não descobriram um modo de os curar. Por isso, essas pessoas 
são mantidas num estado de “semi-vida” em instituições especiais 
(uma espécie de “locais de adiamento” - da morte, obviamente). Se 
eles apenas permanecessem ali, inconscientes nas suas urnas 
geladas, seria um fraco conforto para os parentes que lhes 
sobrevivem. Foi então desenvolvida uma técnica para manter a vida 
cerebral de tais indivíduos em “cold-pac”. O mundo que eles 
experienciam não é parte da realidade, mas uma ficção criada por 
métodos apropriados. Não obstante, as pessoas normais podem 
estabelecer contacto com os “congelados", pois o aparelho do 
sono-gelado está preparado para este fim, tendo incorporado algo 
como uma espécie de telefone.   
 
Esta ideia não é de todo absurda em termos de factos científicos: o 
conceito de congelamento dos doentes sem recuperação para 
aguardar por uma época em que sejam descobertas curas para as 
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suas doenças já foi assunto de debates sérios. Em princípio, seria 
também possível manter os processos vitais no cérebro de alguém 
quando o corpo morresse (seguramente, esse cérebro sofreria uma 
desintegração psicológica em consequência da privação sensorial). 
Sabemos que a estimulação do cérebro por eléctrodos produz no 
sujeito de uma tal operação experiências indistinguíveis das 
percepções comuns. Em Dick encontramos uma extensão 
aperfeiçoada de tais técnicas, embora ele não as discuta 
explicitamente na história. Resultam daqui inúmeros dilemas: deverá 
o "semi-vivo” ser informado da sua condição? É correcto mantê-lo na 
ilusão de que está a viver uma vida normal?  
 
De acordo com Ubik, pessoas como a esposa de Runciter, que 
passaram anos no sono gelado, estão cientes desse facto. A questão 
é diferente com aqueles, como Joe Chip, que estiveram muito 
próximos de um fim violento e recuperaram a consciência 
imaginando que haviam escapado à morte, quando de facto 
repousam numa moratória. No livro, temos que admiti-lo, este é um 
ponto obscuro, que no entanto é camuflado por outro dilema: 
porque, se o mundo das experiências das pessoas congeladas é 
puramente subjectivo, então qualquer intervenção nesse mundo 
pelo mundo exterior terá de ser um fenómeno que perturbe o curso 
natural das coisas. Portanto, se alguém comunica com os 
“congelados”, como Runciter faz com Chip, este contacto é 
acompanhado nas experiências de Chip por fenómenos misteriosos e 
assustadores – pois é como se a realidade em estado de vigília fosse 
forçada a entrar para o meio de um sonho “unilateralmente”, sem 
provocar a extinção do sonho e o acordar do sonhador (que, afinal, 
não pode acordar como um homem normal porque não é uma 
homem normal). E, para ir um pouco mais longe, não é também 
possível o contacto entre dois indivíduos congelados? Poderá uma 
destas pessoas sonhar que está vivo e de saúde e que, do seu mundo 
habitual, está a comunicar com o outro – e que apenas essa outra 
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pessoa sofreu o desafortunado acontecimento? Isto também é 
possível. E, finalmente, será possível imaginar toda uma tecnologia 
infalível? Não creio que tal possa existir. Daí que certas perturbações 
possam afectar o mundo subjectivo do congelado adormecido, a 
quem parecerá que o seu ambiente está a enlouquecer - talvez até o 
tempo, nele, esteja a desfazer-se em pedaços! Interpretando os 
acontecimentos assim apresentados, chegamos à conclusão que 
todas as personagens principais da história forma mortos pela bomba 
na Lua, e consequentemente todos eles tiveram que ser colocados na 
moratória, e a partir de então o livro relata apenas as suas visões e 
ilusões. Num romance realista (sendo isto uma contradição in 
adiecto) esta versão corresponderia a uma narrativa que, após 
chegar à extinção do herói, continuaria descrevendo a sua vida após 
a morte. O romance realista não pode descrever esta vida, já que o 
princípio do realismo exclui estas descrições. Se, no entanto, 
assumirmos uma tecnologia que torne possível a “semi-vida” dos 
mortos, nada impede o autor de permanecer fiel às suas 
personagens e de as seguir com a sua narrativa - até às profundezas 
dos seus sonhos gelados, que é de ora em diante a única forma de 
vida que lhes é franqueada.   
 
É então possível racionalizar a história do modo acima descrito - no 
qual, contudo, eu não insistiria muito seriamente, antes de mais por 
duas razões. A primeira é que é impossível tornar o enredo 
totalmente consistente seguindo as linhas esboçadas acima. Se todas 
as pessoas de Runciter morreram na Lua, quem as transportou para a 
moratória? Outra questão que não obedece a nenhuma 
racionalização é o talento da rapariga que, unicamente por esforço 
mental, foi capaz de alterar o presente, ao transpor nodos causais 
num passado que já terminou. (Isto tem lugar antes da ocorrência na 
Lua, onde não há justificação para encarar o mundo representado 
como um mundo puramente subjectivo de qualquer personagem 
“semi-viva”.) Desconfianças semelhantes são suscitadas pelo próprio 



DAGON N.º 2 - OUTUBRO 2012 

 

34 

 

Ubik, “o Absoluto numa lata de spray”, ao qual dedicaremos atenção 
um pouco mais tarde. Se abordarmos o mundo ficcional de forma 
erudita, não há argumentos que lhe valham, pois está cheio de 
contradições. Mas se suspendermos estas objecções e nos 
perguntarmos antes acerca do significado geral da obra, 
descobriremos que se aproxima mais do significado de outros livros 
de Dick, apesar de tudo aquilo em que parece diferir. Essencialmente 
é sempre um e o mesmo mundo que aparece neles - um mundo de 
entropia elementar de rédea livre, de decadência que, como na 
nossa realidade, não se limita a atacar a disposição harmoniosa da 
matéria, mas inclusivamente reduz a cinzas a ordem temporal. Assim, 
Dick amplificou, e ao mesmo tempo tornou monumentais e 
monstruosas algumas das propriedades fundamentais do mundo 
actual, concedendo-lhes ímpeto e aceleração dramática. Todas as 
inovações tecnológicas, as invenções magnificentes e as capacidades 
humanas recentemente dominadas (como a telepatia, que o nosso 
autor apetrechou com uma incumunmente rica articulação em 
"especialidades") em última instância resultam em nada na luta 
contra a inexorável ascensão das cheias do Caos. A esfera de acção 
de Dick é, pois, um “mundo de desarmonia pré-estabelecida”, que 
inicialmente está oculta e não se manifesta nas cenas iniciais do 
romance; estas cenas iniciais são apresentadas tranquilamente e com 
uma calma objectividade, apenas para que a intrusão do factor 
destrutivo seja o mais eficaz possível. Dick é um autor prolífico, mas 
refiro-me apenas àqueles romances de Dick que constituem a 
“sequência principal” da sua obra; cada um destes livros (contaria 
entre eles: The Three Stigmata of Palmer Eldritch, Ubik, Now Wait for 

Last Year, e talvez também Galactic Pot-Healer) é de alguma forma 
uma corporização diferente do mesmo princípio dramático – a 
transformação da ordem do universo em destruição e ruínas perante 
o nosso olhar. Num mundo punido com a insanidade, no qual até a 
cronologia de acontecimentos é sujeita a convulsões, apenas as 
pessoas preservam a sua normalidade. E Dick sujeita-as à pressão de 
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um teste terrível, e na sua experiência fantástica apenas a psicologia 
das personagens permanece não-fantástica. Eles lutam amarga e 
estoicamente até ao final, como Joe Chip no presente exemplo, 
contra o caos que os pressiona de todos os lados, permanecendo 
insondáveis, na verdade, as fontes desse caos para que o leitor seja 
devolvido às suas próprias conjecturas.   
 
As peculiaridades dos mundos de Dick fazem-se notar especialmente 
no facto de, neles, ser a realidade efectiva que sofre uma profunda 
dissociação e duplicação. Por vezes, o agente dissociador consiste em 
substâncias químicas (do tipo alucinogénico - como em The Three 

Stigmata of Palmer Eldritch); por vezes em “técnica-do-sono-gelado” 
(precisamente em Ubik); por vezes (como em Now Wait for Last 

Year) numa combinação de narcóticos e “mundos paralelos”. O efeito 
final é sempre o mesmo: é impossível provar a distinção entre a 
realidade efectiva e as visões. O aspecto técnico deste fenómeno é, 
honestamente, insignificante – não é relevante se a desintegração da 
realidade é provocada por uma nova tecnologia de manipulação 
química da mente ou, como em Ubik, por operações cirúrgicas. A 
questão essencial é que um mundo equipado com meios de cindir a 
realidade perceptível, numa semelhança indistinguível dela mesma, 
cria dilemas práticos que apenas são conhecidos no âmbito das 
especulações teóricas da filosofia. Este é um mundo em que, por 
assim dizer, a filosofia sai à rua e se torna, para cada simples mortal, 
uma questão premente – não menos do que o é para nós a ameaça 
da destruição da biosfera.  
 
Não se coloca a questão de usar uma contabilidade factual 
meticulosa para atingir um equilíbrio racional para o romance, em 
virtude da qual se satisfariam as exigências do senso comum. Somos 
não apenas forçados mas temos o dever de, até um certo ponto, 
deixar de defender a sua “natureza de ficção científica” também pela 
segunda razão, até agora não mencionada. A primeira razão foi por 
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nós ditada por mera necessidade: aos elementos da obra falta um 
ponto crucial, pelo que não pode ser considerada consistente. A 
segunda razão é mais fundamental: a impossibilidade de conferir 
consistência ao texto compele-nos a procurar os seus sentidos 
globais, não no reino dos próprios acontecimentos, mas naquele 
outro seu princípio implícito, aquilo que realmente é responsável 
pela falta de localização. Se não fosse possível descobrir esse 
princípio significativo, os romances de Dick teriam de ser 
considerados mistificações, uma vez que qualquer obra se justifica a 
si mesma, ou ao nível do que apresenta literariamente ou a um nível 
mais profundo, de conteúdo semântico, não tão abertamente 
presente como apela o texto. De facto, nas obras de Dick abundam 
non sequiturs, e qualquer leitor suficientemente sensível pode, 
facilmente, fazer listas de episódios que escarnecem tanto da lógica 
como da experiência. Mas – para repetir o que já foi dito de outras 
formas – o que é a inconsistência na literatura? É um sintoma ou de 
incompetência ou de repúdio de alguns valores (como a credibilidade 
dos acontecimentos ou a sua coerência lógica) em favor de outros 
valores.    
 
Aqui chegamos a um ponto sensível na nossa discussão, uma vez que 
os valores a que aludimos não podem ser comparados 
objectivamente. Não existe uma resposta universalmente válida para 
a questão sobre se é lícito sacrificar a ordem em favor da visão num 
trabalho criativo – tudo depende do tipo de ordem e do tipo de visão 
que estão envolvidos. Os romances de Dick têm sido interpretados 
de diversas maneiras. Há críticos, como Sam Lundwall, que dizem que 
Dick cultiva uma ”derivação do misticismo” na FC. No entanto, não é 
uma questão de misticismo no sentido religioso, mas antes de 
fenómenos do oculto. Ubik fornece alguns fundamentos para tal 
conclusão - a pessoa que expulsa a alma de Ella Runciter do seu 
corpo não se comporta como um “espírito possuidor”? Não se 
metamorfoseia em várias encarnações quando luta com Joe Chip? 
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Assim, é possível uma tal abordagem.   
 
Outro crítico (George Turner) negou todo o valor de Ubik, declarando 
que o romance é um monte de absurdos em conflito – o que pode 
ser demonstrado com lápis e papel. Penso, todavia, que o crítico não 
devia ser o advogado de acusação do livro mas o seu defensor, 
embora não autorizado a mentir: pode apenas apresentar a obra à 
sua luz mais favorável. E porque um livro cheio de contradições sem 
sentido é um livro tão sem préstimo como um que disserte sobre 
vampiros e outros monstros, já que nenhum deles aborda problemas 
merecedores de sérias considerações, eu prefiro a importância que 
dou ao Ubik a tudo o resto. Tem-se investido tanto sobre o tema das 
catástrofes na FC que este parecia estar esgotado, até os livros de 
Dick se tornarem uma prova de que esta tem sido uma questão de 
mistificação fútil. Porque os fins do mundo na ficção científica foram 
provocados, quer pelo próprio homem, p. ex., por estados de guerra 
desenfreados, ou por um qualquer cataclismo, extrínseco porque 
acidental, que assim poderia muito bem não ter acontecido de todo.  
 
Dick, por outro lado, introduz também no estratagema da 
aniquilação – cujo ritmo se torna mais violento com o progredir da 
acção – instrumentos da civilização como os alucinogénios, e efeitos 
como a mistura de convulsões da tecnologia com as da experiência 
humana, de tal forma que já não é exactamente evidente o que 
produz os terríveis prodígios - um Deus ex machina ou uma machina 
ex Deo, acidente histórico ou necessidade histórica. É difícil 
esclarecer a posição de Dick a este respeito, porque em 
determinados romances ele forneceu respostas mutuamente 
incongruentes para esta questão. Apelar para a transcendência 
aparece-nos agora como uma mera possibilidade para as conjecturas 
do leitor, não um diagnóstico quase-certo. Em Ubik, como dissemos, 
uma solução conjectural que recusa explicar acontecimentos em 
termos de uma versão de ocultismo ou espiritualismo encontra apoio 
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na tecnologia bizarra da “semi-vida”, como a última oportunidade 
oferecida pela medicina aos indivíduos às portas da morte. Mas, já 
em The Three Stigmata of Palmer Eldritch, o mal transcendente 
emana do herói titular – ou seja, já agora, metafísicas de qualidade 
bastante inferior, aparentadas com tratamentos de segunda 
categoria de “visitas sobrenaturais” e “fantasmas”, e o que impede a 
situação de se tornar um fracasso é o virtuosismo do autor enquanto 
contador de histórias. E em Galactic Pot-Healer temos que lidar com 
uma parábola fabulosa sobre uma catedral submersa num planeta 
qualquer, e sobre a luta que se desenrola entre a Luz e as Trevas, de 
modo que a última semelhança com a literalidade dos 
acontecimentos se desvanece aqui. Dick, assim o julgo 
instintivamente, é pérfido, pois não dá respostas inequívocas às 
perguntas provocadas pela leitura, não revela nem equilíbrio nem 
explicações remotamente “científicas”, apenas confunde as coisas, 
não apenas no próprio enredo mas no que respeita a uma categoria 
superior: a convenção literária dentro da qual a história se desenrola. 
E porque todo o Galactic Pot-Healer se inclina para a alegoria, não 
adopta uma posição nem inequívoca nem definitiva, sendo 
característica também de outros romances de Dick uma certa 
indeterminação quanto ao género, talvez até a um nível mais 
elevado. Encontramos, pois, aqui, a mesma dificuldade quanto à 
classificação em género de uma obra com que nos deparámos na 
escrita de Kafka.   
 
Deve ser realçado que a ligação de uma obra criativa a um género 
não é um problema abstracto e apenas do interesse dos teóricos da 
literatura, mas um pré-requisito indispensável na leitura dessa obra; 
a diferença entre os teóricos e o leitor comum reduz-se ao facto de o 
último situar automaticamente o livro que leu dentro de um género 
específico, sob a influência das suas experiências interiorizadas – do 
mesmo modo que empregamos a nossa língua nativa 
automaticamente, mesmo quando não temos estudos especializados 
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sobre a sua morfologia ou sintaxe. A convenção característica de um 
género concreto fixa-se com o passar do tempo e é do conhecimento 
de qualquer leitor qualificado; consequentemente “toda a gente 
sabe” que num romance realista o autor não pode colocar o seu 
herói a atravessar portas fechadas, mas por outro lado pode revelar 
ao leitor o conteúdo de um sonho que o herói tem e esquece antes 
de acordar (embora uma coisa seja tão impossível como a outra do 
ponto de vista do senso comum). A convenção das histórias policiais 
exige que seja encontrado o perpetrador de um crime, enquanto a 
convenção da FC exige relatos racionais de acontecimentos que 
sejam altamente improváveis ou até aparentemente estranhos à 
lógica e à experiência. Por outro lado, a evolução dos géneros 
literários baseia-se precisamente na violação das convenções de 
narração de histórias que já se tornaram estáticas. Por isso, em 
alguma medida, o romance de Dick viola a convenção da FC, o que 
pode ser encarado como um mérito, pois assim adquire um 
significado alargado com sentido alegórico. Este sentido não pode ser 
determinado com exactidão: a indefinição que o origina favorece o 
surgimento de uma aura de mistério enigmático em torno da obra. O 
que está envolvido é uma estratégia autoral moderna, que algumas 
pessoas podem achar intolerável, mas que não pode ser atacada com 
argumentos factuais - uma vez que a exigência da pureza absoluta 
dos géneros está a tornar-se actualmente um anacronismo na 
literatura. Os críticos e os leitores que acusam Dick de “impureza” no 
que respeita ao género são tradicionalistas fossilizados, e o 
equivalente à sua atitude seria a insistência em que os prosadores 
deveriam continuar a escrever no estilo de Zola e Balzac, e apenas 
nesse. À luz das observações precedentes, podemos entender 
melhor a peculiaridade e singularidade do lugar ocupado por Dick na 
FC. Os seus romances lançam muitos leitores habituados à FC padrão 
numa confusão permanente, e dão azo a reclamações, tão ingénuas 
quanto indignadas, ao invés de fornecer “explicações precisas” em 
jeito de conclusão, de resolverem puzzles ou varrerem coisas para 
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baixo do tapete. No que concerne a Kafka, objecções análogas 
consistiriam em exigir que A Metamorfose terminasse com 
uma ”justificação entomológica” explícita, tornando claro quando e 
em que circunstâncias um homem normal pode transformar-se num 
insecto, e que O Processo deveria explicar exactamente de que é 
acusado Mr. K.   
 
PHILIP DICK NÃO DÁ uma vida fácil aos seus críticos, uma vez que não 
desempenha o papel de guia através do seu mundo fantasmagórico, 
dando antes a impressão de alguém perdido num labirinto. Precisou 
realmente da assistência da crítica, que no entanto não lhe foi 
concedida, e continuou a escrever rotulado de “místico” e deixado 
completamente à mercê dos seus próprios recursos. Não há como 
saber se (ou como) o seu trabalho seria diferente se tivesse sido 
analisado por um crítico genuíno. Talvez a mudança não tivesse sido 
assim tanto para melhor. Um segundo traço característico da obra de 
Dick, depois da ambiguidade quanto ao género, é a sua aparência 
enganosa, que não é desprovida de um certo charme, reminiscência 
dos bens postos à venda em feiras populares pelos artesãos 
primitivos, que são a um tempo espertos e ingénuos, possuidores 
mais de talento do que de auto-conhecimento. Dick segue uma regra 
adquirida por entre destroços de materiais de construção 
costumeiros e vulgares dos profissionais americanos da FC, e 
frequentemente junta uma real cintilação de originalidade a 
conceitos já gastos e, o que é deveras importante, erigindo com esse 
material construções verdadeiramente suas. O mundo enlouquecido, 
com um fluxo de tempo espasmódico e uma rede de causas e efeitos 
que contorcem, como se nauseados, o mundo da medicina frenética, 
é inquestionavelmente sua invenção, uma inversão dos nossos 
padrões familiares de acordo com os quais apenas nós, mas nunca o 
ambiente, podemos ser vitimados por psicoses. Regra geral, os heróis 
da FC são atingidos por apenas dois tipos de calamidades: sociais, 
como o “inferno da tirania da polícia estadual”, e físicas, como as 
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catástrofes provocadas pela Natureza. O mal é então infligido aos 
indivíduos, quer por outros indivíduos (os invasores vindos das 
estrelas são apenas pessoas em disfarces monstruosos), quer pelas 
forças cegas da matéria.    
 
Com Dick, o próprio fundamento da tal articulação certeira do 
diagnóstico proposto sai malogrado. Podemos convencer-nos disso 
ao colocar a Ubik certas questões: quem foi o responsável pelos 
acontecimentos estranhos e terríveis que sucederam ao povo de 
Runciter? O ataque bombista à Lua foi acção de um concorrente, mas 
é obvio que ele não teria o poder de fazer colapsar o tempo. Uma 
explicação que recorra à tecnologia médica “cold-pac” é, como já 
referimos antes, igualmente incapaz de racionalizar tudo. As lacunas 
que separam os fragmentos do enredo não podem ser suprimidas, e 
levam-nos a suspeitar da existência da necessidade de uma ordem 
superior que constitua o destino do mundo de Dick. É impossível 
saber se este destino se encontra na esfera temporal ou para lá dela. 
Considerando até que ponto diminuiu já a nossa crença no benefício 
infalível do progresso técnico, a fusão que Dick leva a cabo entre 
cultura e natureza, entre os instrumentos e a base, em virtude da 
qual adquire o carácter agressivo de um neoplasma maligno, não 
parece mais uma mera fantasia. Com isto, não quero dizer que Dick 
prediz um qualquer futuro concreto. Os mundos em desintegração 
nas suas histórias, como se inversões do Génesis, a ordem 
retornando ao Caos - não é tanto o futuro previsto, mas mais o 
confronto futuro, não expresso sem rodeios mas corporizado em 
realidade ficcional, uma projecção objectivada dos medos e 
fascinações próprios dos indivíduos nos nossos tempos.  

Tem sido hábito identificar, falsa e restritamente, a queda da 
civilização com a regressão a uma qualquer fase anterior da história – 
incluindo os homens das cavernas ou directamente ao período 
animal. Este tipo de subterfúgio é com frequência utilizado na FC, 
dado que a insuficiência de imaginação se refugia no pessimismo 
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excessivamente simplificado. Depois, é-nos mostrado o mais remoto 
futuro como um persistente estado de uma sociedade feudal, tribal 
ou proprietária de escravos, uma vez que uma guerra atómica ou 
uma invasão vinda das estrelas supostamente atira a humanidade 
para o passado, até mesmo para as profundezas de uma forma de 
vida pré-histórica. Dizer de tais obras que elas defendem os conceitos 
de uma filosofia da história cíclica (p.ex., Spengleriana) equivaleria a 
persistir em que o motivo, incessantemente repetido por um disco 
de gramofone, representa o conceito de uma espécie de “música 
cíclica”, quando não passa de uma questão de defeito mecânico 
resultante de uma agulha romba e de sulcos gastos. Portanto, obras 
deste género não prestam homenagem à “históriosofia” cíclica; 
revelam meramente uma insuficiência de imaginação sociológica, 
para a qual a guerra atómica ou a invasão interestelar não passa de 
um pretexto convincente para prolongar sagas intermináveis de uma 
vida tribal primordial, sob a pretensão de retratar o futuro longínquo. 
Também não é possível sustentar que tais obras proclamem o “credo 
atómico” da fé na inevitabilidade de uma catástrofe que em breve 
destruirá a nossa civilização, já que o cataclismo em questão importa 
em não mais que uma desculpa para evitar obrigações criativas de 
maior importância.   
 
Tais expedientes são estranhos a Dick. Para ele, o desenvolvimento 
da civilização continua, mas como se fosse esmagado por si mesmo, 
tornando-se monstruoso no auge da sua realização - o que, de um 
ponto de vista prognóstico, é mais original que a tese 
indubitavelmente pouco inspirada de que, se a civilização técnica 
falhasse, as pessoas seriam forçadas a continuar retornando às 
ferramentas primitivas, incluindo as mocas e o sílex.   
 
Um sinal de alerta contra o ímpeto da civilização encontra 
actualmente expressão nos slogans do “regresso à Natureza” após 
destruir e desfazer-se de tudo o que é “artificial”, i.e., ciência e 
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tecnologia. Estes sonhos irreais e fantásticos também aparecem na 
FC. Felizmente, estão ausentes da obra de Dick. A acção dos seus 
romances tem lugar num tempo onde não pode mais falar-se de 
regresso à natureza, ou de voltar costas ao “artificial”, já que a fusão 
do “natural" com o “artificial” há muito se tornou um facto 
consumado.  
 
Neste momento, pode ser compensador chamar a atenção para o 
dilema com que se debate a FC futuristicamente orientada. De 
acordo com uma opinião generalizada entre os leitores, a FC devia 
retratar o mundo do futuro ficcional tão explícita e inteligivelmente 
quanto um escritor como Balzac retratava o mundo do seu tempo n'A 
Comédia Humana. Quem isto afirma não toma em consideração o 
facto de que não existe nenhum mundo para lá ou acima da história, 
e comum a todas as eras ou a todas as formações culturais da 
Humanidade. Aquilo com que, como no mundo d’A Comédia 
Humana, nos deparamos como totalmente claro e inteligível, não é 
uma realidade de todo objectiva, mas apenas uma interpretação 
particular (do época do século dezanove, e portanto próxima de nós) 
de um mundo classificado, compreendido e experienciado de modo 
concreto. A familiaridade do mundo de Balzac significa, portanto, 
nada mais que o simples facto de nos termos acostumado 
perfeitamente a esta descrição da realidade; consequentemente, a 
linguagem das personagens de Balzac, a sua cultura, os seus hábitos 
e modos de satisfazer as necessidades físicas e espirituais, bem como 
a sua atitude perante a natureza e a transcendência, soam-nos 
evidentes. Contudo, o movimento das mudanças históricas pode 
transmitir novos conteúdos a conceitos considerados como 
fundamentais e fixos, como a noção de “progresso” que, de acordo 
com as atitudes do século dezanove, era equivalente a um optimismo 
confiante, convencido da existência de uma fronteira inviolável que 
separava o que era prejudicial ao homem daquilo que o favorecia. 
Actualmente, começamos a suspeitar que o conceito então 
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estabelecido perde a sua relevância, porque os ricochetes 
prejudiciais do progresso não são fortuitos, facilmente elimináveis, 
ou seus componentes acidentais, mas antes golpes que o atingem, 
algures pelo caminho, e que liquidam todos os ganhos. Em resumo, 
absolutizar o impulso em direcção ao progresso revelar-se-ia um 
impulso em direcção à ruína. 
 
A imagem do mundo futuro não pode, pois, ser restringida à junção 
de um certo número de inovações técnicas, e uma profecia 
significativa não tem o poder de servir o presente adornado com 
progressos sensacionais ou revelações no lugar do futuro.   
 
As dificuldades encontradas pelo leitor de uma obra passada num 
período histórico remoto não resultam de qualquer arbitrariedade 
por parte do autor, predilecção por "distanciamentos", ou desejo de 
chocar o leitor ou de o conduzir ao jardim, são antes partes não 
erradicáveis de um tal projecto artístico. Situações e conceitos só 
podem ser entendidos através da sua relação com os previamente 
conhecidos, mas quando um grande intervalo de tempo separa as 
pessoas, vivendo em épocas diferentes, há sempre uma perda da 
base de entendimento das experiências da vida comum, as quais 
irreflectida e automaticamente imaginamos serem invariantes. 
Consequentemente, um autor que consiga de facto delinear uma 
imagem do futuro distante não alcançaria sucesso literário, pois 
seguramente não seria compreendido. Em consequência, nas 
histórias de Dick, o verdadeiro valor apenas pode ser atribuído às 
suas bases generalizadas, que podem ser resumidas mais ou menos 
assim: quando as pessoas se tornam formigas nos labirintos da 
tecnoesfera que elas próprias construíram, a ideia de um regresso à 
Natureza não só se torna utópico, mas nem mesmo pode ser 
significativamente articulado, porque há séculos que não existe nada 
como uma Natureza que não tenha sido artificialmente modificada. 
Hoje podemos ainda falar num “regresso à Natureza”, porque somos 
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réplicas dela, apenas ligeiramente modificadas em termos biológicos 
dentro da civilização, mas tentem imaginar o slogan “regresso à 
Natureza" proferido por um robot – significaria certamente regressar 
aos depósitos de minério de ferro!  
 
A impossibilidade do regresso da civilização à Natureza, que é 
simplesmente equivalente à irreversibilidade da história, leva Dick à 
conclusão pessimista de que olhar para o futuro longínquo se torna a 
concretização de sonhos do poder sobre a matéria, uma vez que 
transforma o ideal do progresso numa caricatura monstruosa. Esta 
conclusão não deriva necessariamente das suposições do autor, mas 
constitui uma eventualidade que também tem que ser tomada em 
consideração. A propósito, ao colocar as coisas nestes termos já não 
estamos a resumir o trabalho de Dick, mas a dar lugar a reflexões 
sobre o mesmo, pois o autor parece tão envolvido na sua visão que 
não se preocupa nem com a plausibilidade literal, nem com a 
mensagem não-literal. É lamentável que a crítica não tenha 
destacado as consequências intelectuais da obra de Dick, e não tenha 
referido as perspectivas inerentes à sua possível continuação, 
perspectivas e consequências vantajosas, não apenas para o autor 
mas para todo o género, uma vez que Dick nos presenteou não 
apenas com êxitos completos mas também com promessas 
fascinantes. De facto, foi o oposto – a crítica dentro da área 
empenhou-se instintivamente em domesticar as criações de Dick, em 
refrear os seus significados, dando ênfase ao que é semelhante ao 
resto do género, e silenciando-se quanto ao que é diferente – na 
medida em que simplesmente não rotulou essas diferenças como 
inúteis. Neste comportamento é enfaticamente aparente uma 
aberração patológica da selecção natural das obras literária, uma vez 
que esta selecção devia separar a mediocridade profissional da 
originalidade promissora, e não misturá-los, pois na prática tal 
procedimento “democrático” faz equivaler as escórias ao metal de 
valor.  ~ 
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Admitamos, contudo, que o encanto dos livros de Dick não seja puro, 
que se passa com eles o que sucede com a beleza de algumas 
actrizes, que melhor será não inspeccionar de perto, sob pena de 
uma triste desilusão. Não há motivo para avaliar a verosimilhança 
futurológica dos detalhes deste romance, como as portas do 
apartamento e do frigorífico com que o inquilino tem que discutir – 
são ingredientes ficcionais, criados com dois propósitos simultâneos: 
apresentar ao leitor um mundo decididamente diferente do dos 
nossos dias, e transmitir-lhe uma dada mensagem através deste 
mundo.  
 
Qualquer obra literária tem duas componentes, nos dois sentidos 
acima mencionados, já que todas apresentam um dado mundo 
factual e dizem algo através desse mundo. Contudo, em diferentes 
géneros e diferentes obras, a proporção entre as duas componentes 
varia. Uma obra de ficção realista contém muito da primeira 
componente e muito pouco da segunda, dado retratar o mundo real, 
que por direito próprio – ou seja, fora do livro – não constitui 
nenhum tipo de mensagem, apenas existe e floresce. Mesmo assim, 
porque o autor obviamente faz escolhas particulares quando escreve 
uma obra literária, estas escolhas conferem-lhe o estatuto de 
afirmações dirigidas ao leitor. Numa obra alegórica, há um mínimo da 
primeira componente e um máximo da segunda, com vista a que este 
mundo seja efectivamente um instrumento, indiciando o conteúdo 
efectivo – a mensagem – para o receptor. A tendência da ficção 
alegórica é geralmente óbvia, e a do tipo realista mais ou menos bem 
dissimulada. Não há quaisquer obras sem tendenciosismo; se alguém 
o afirmar, decerto o que terá em mente é um trabalho desprovido de 
tendenciosismo expressamente acentuado, que não pode ser 
“traduzido” para o credo concreto de uma visão do mundo. O 
objectivo de um épico, p. ex., é precisamente construir um mundo 
que possa ser interpretado de diversas maneiras – tal como a 
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realidade fora da literatura pode ser interpretada diversamente. Se, 
no entanto, as afiadas ferramentas da crítica (de tipo estrutural, por 
exemplo) forem aplicadas ao épico, é possível detectar o 
tendenciosismo escondido até mesmo nessas obras, porque o autor 
é um ser humano e por esse facto um litigante no processo 
existencial – e como tal a imparcialidade total é-lhe inatingível.  
 
Infelizmente, é apenas através da prosa realista que alguém pode 
dirigir-se directamente ao mundo real. Por conseguinte, a desgraça 
da FC é o desejo – condenado ao fracasso desde o início – de retratar 
mundos que se pretende serem ao mesmo tempo produtos da 
imaginação e desprovidos de significado, i.e., não terem carácter de 
mensagem mas estarem como que em pé de igualdade com os 
elementos do nosso ambiente, desde a mobília às estrelas, no que 
respeita à sua auto-suficiência objectiva. Este é um dos erros fatais 
instalados nas raízes da FC, pois onde o tendenciosismo deliberado 
não é permitido, infiltra-se o tendenciosismo involuntário. Aqui, 
tendência pretende significar um preconceito partidário, ou ponto de 
vista que não possa ser divinamente objectivo. Um épico pode 
atingir-nos com essa mesma objectividade, pois a forma como é 
apresentado (o ponto de vista) é-nos imperceptivelmente ocultado 
sob o que é apresentado – também o épico é uma narrativa 
partidária de eventos, mas não nos apercebemos do seu 
tendenciosismo porque partilhamos o seu preconceito e não 
conseguimos sair dele. Descobrimos o preconceito do épico séculos 
mais tarde, quando a passagem do tempo transformou os padrões da 
“objectividade absoluta” e, no que assumíamos como um relato 
verídico, passámos a apreender o modo como esse “relato verídico" 
era a um tempo entendido. De facto, verdade e objectividade são 
conceitos que não existem no singular; ambos contêm um 
coeficiente irredutível de relatividade histórica. Presentemente, a FC 
não pode jamais estar em pé de igualdade com o épico, uma vez que 
o que a FC apresenta pertence a um tempo (frequentemente o 



DAGON N.º 2 - OUTUBRO 2012 

 

48 

 

futuro), enquanto o tempo narrativo da história pertence a outro 
tempo, o presente. Ainda que a imaginação consiga tornar plausível o 
que poderia ser, não pode desvincular-se completamente da forma 
como apreendemos os acontecimentos, que é específica do aqui e do 
agora. Isto não é uma mera convenção artística, mas 
consideravelmente mais – um tipo de classificação, interpretação e 
racionalização do mundo visível específico de uma era. 
Consequentemente, a questão central de um épico pode estar 
oculta, mas a da FC tem que ser visível, pois de outra forma a 
história, recusando-se a lidar com problemas não ficcionais e não 
atingindo qualquer objectividade épica, fatalmente resvala até se 
imobilizar num qualquer suporte estereotipado - como o conto de 
fadas, o thriller de aventuras, o mito, a estrutura das histórias de 
detectives, ou um qualquer híbrido, tão eclético quanto sem 
qualidade. Uma saída para este dilema poderia consistir em obras 
para as quais a análise componencial, concebida para separar o 
“factual” daquilo que enforma a “mensagem” (“observada" num 
certo ponto de vista), prove ser de todo impraticável. O leitor de uma 
tal obra não sabe se o que lhe é mostrado se supõe existir, como uma 
pedra ou uma cadeira, ou se deveria também significar algo mais que 
isso. A indeterminação de uma tal criação não é minimizada pelos 
comentários do autor, uma vez que, neles, o autor pode incorrer em 
erro, como um homem que tenta explicar o significado real dos seus 
sonhos. Como tal, considero os comentários de Dick totalmente 
insignificantes para a análise da obra.   
 
Aqui chegados, poderíamos embarcar numa divagação sobre a 
origem dos conceitos de ficção científica de Dick, mas um exemplo de 
Ubik será talvez suficiente: a saber, o nome que figura como título do 
livro. Tem origem no Latim ubique, “ubiquidade, omnipresença”. É 
uma mistura (contaminação) de dois conceitos heterogéneos: o 
conceito do Absoluto como ordem eterna e imutável, que remonta à 
filosofia sistematizada, e o conceito da “engenhoca” – o aparelhinho 
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útil para uso em ocasiões específicas do quotidiano, produto da 
tecnologia de tapete rolante da sociedade de consumo, cujo lema é 
facilitar a vida às pessoas em tudo o que fazem, desde a lavagem da 
roupa até uma permanente de cabelo. Este “Absoluto enlatado” é, 
portanto, o resultado da colisão e interpretação de dois estilos de 
pensamento de diferentes gerações, e ao mesmo tempo da 
encarnação da abstracção disfarçada de objecto concreto. Tal 
procedimento é uma excepção à regra da FC e é uma invenção do 
próprio Dick.  
 
É quase impossível criar, da forma acima mencionada, objectos que 
sejam empiricamente plausíveis ou que tenham a probabilidade de 
alguma vez existirem.  Por conseguinte, no caso de Ubik é uma 
questão de dispositivo poético, i.e., metafórico, não de um qualquer 
“futurologismo”. Ubik desempenha um papel crucial na história, o 
que é ainda mais enfatizado pelos “anúncios publicitários” que 
figuram como epígrafes a cada um dos capítulos. Serão um símbolo? 
Se sim, de quê? Não é fácil encontrar uma resposta. Um Absoluto 
invocado pela tecnologia, que se espera que salve os homens das 
consequências ruinosas do Caos ou da Entropia, quase como um 
desodorizante protege o nosso sentido do olfacto do cheiro 
nauseabundo dos efluentes industriais, não é apenas uma 
demonstração de uma táctica comum nos nossos dias (o combate, 
por exemplo, aos efeitos secundários de uma tecnologia através de 
outra tecnologia), mas a expressão da nostalgia de um reino de 
ordem imperturbável, ideal e perdido, e também uma expressão de 
ironia, uma vez que esta “invenção" não pode certamente ser levada 
a sério. Além disso, Ubik desempenha no romance o papel de “micro 
modelo interno”, já que contém em si toda a série de problemas 
específicos do livro, os da luta do homem contra o Caos, no fim da 
qual, após um sucesso temporário, a derrota o espera 
inexoravelmente. O Absoluto enlatado, como um aerossol, que salva 
Joe Chip no momento da morte – embora apenas temporariamente: 



DAGON N.º 2 - OUTUBRO 2012 

 

50 

 

será isto portanto uma parábola? E a escrita na parede, para uma 
civilização que degradou o Sagrado enfiando-o dentro do Profano? 
Seguindo uma tal série de associações, Ubik pôde finalmente ser 
encarado como uma caricatura de uma tragédia grega, com o papel 
dos antigos heróis, que em vão combatem a Moira, destinado ao 
quadro de pessoal dos telepatas sob o comando de um grande 
executivo. Ainda que Ubik não tenha sido criado com isto em mente, 
em todo o caso assim parece.    
 
A escrita de Philip Dick mereceria pelo menos um melhor destino do 
que aquele que parecia estar-lhe destinado por nascimento. Se ela 
não é nem de qualidade uniforme nem totalmente realizada, ainda 
assim apenas pela força bruta pode ser aglomerada àquela massa de 
materiais, destituídos de valor intelectual e de estruturas originais, 
que constituem a FC. Os seus fãs sentem-se atraídos pelo pior em 
Dick – a ostentação típica da FC americana, buscando as estrelas, e o 
passo impetuoso da acção que se move de surpresa em surpresa – 
mas é por esse mesmo “pior” que o criticam: ao invés de solucionar 
puzzles ele deixa o leitor no que resta do campo de batalha, 
envolvido numa aura de mistério, tão grotesca quanto estranha. 
Contudo, as suas misturas bizarras de alucinogénios e técnicas 
palingenéticas não lhe granjearam muitos admiradores fora das 
paredes do gueto, pois que no exterior os leitores são repelidos pela 
má qualidade dos adereços que ele selecciona do inventário da FC. 
Na verdade, esta escrita por vezes malogra as suas pretensões; mas 
ainda assim permaneço sob o seu feitiço, como muitas vezes sucede 
perante a visão de um esforço solitário de imaginação para lidar com 
uma superabundância fatigante de oportunidades – esforços nos 
quais até uma derrota parcial pode assemelhar-se a uma vitória.  
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Stanislaw Lem, escritor polaco de ficção científica 
que dispensa apresentações, figura incontornável da 
ficção científica a nível Mundial, nasceu em Lwów 
(hoje Lviv na Ucrânia) e morreu em Cracóvia, no sul 
da Polónia, aos 84 anos.  Autor, entre outros, de 
um dos melhores romances de FC de todos os 
tempos, «Solaris», Stanislaw Lem viu os seus livros 
traduzidos em 41 línguas e com tiragens que 
superaram os 27 milhões de exemplares. Várias das 
suas obras foram transpostas para o cinema, 

designadamente o romance «Solaris», adaptado em 1972 pelo realizador 
russo Andrei Tarkovsky e em 2003 pelo norte-americano Steven 
Soderbergh. Os seus Trabalhos exploram temas filosóficos e tecnológicos. 
Debruçou-se várias vezes sobre a natureza da inteligência e as limitações do 
ser humano bem como a incessante busca pelo verdadeiro lugar do ser 
humano no Universo. 
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No Labirinto 
Ricardo Loureiro 

 
 
Mais uma vez caiu. Sem rumo, indefinidamente. Num turbilhão de 
emoções, vórtice sedento de imagens, textos… conteúdo. 
 
Era cada vez mais difícil encontrar uma âncora na realidade. Ela 
escapava-se, subtilmente, como areia numa ampulheta. Onde estava 
um eixo? Um fio condutor que o guiasse? Nada o orientava naquela 
zona, na periferia do real. Era uma viagem que cada vez mais se 
tornava de um sentido único. Sem retorno. 
 
Seguiu as vias do que em tempos fora conhecido como os nós da net. 
Os circuitos neuronais enviavam-lhe representações baseadas numa 
realidade que a pouco e pouco deixava de ser a dele, mas que, 
apesar disso, os engenheiros ainda acreditavam que era a forma mais 
fácil de ajudar o córtex a criar balizas para que o crawler não caisse 
na catatonia. Auto-estradas, rios, caminhos asfaltados ou não. Uma 
sucessão de casas ou prédios, engarrafamentos, desastres. Tudo cada 
vez mais fugidio, mais desligado da sua realidade. O que era aquilo, 
afinal? Uma família feliz acenando-lhe? Um velho num tractor? 
Barcos em regata? Apenas uma vez vira o mar. Apenas uma vez 
apreciara um pôr-de-sol. O seu mundo regia-se por sinais, impulsos, 
códigos, objectos, fontes, compiladores, debuggers. As suas medidas 
eram de nanómetros, o seu tempo media-se em ciclos de terahertz. 
 
Completou o run e entregou os pacotes ao user_agent. Desligou-se. 
Re-emergiu na sala, silenciosa, escura. Com uma extensão apalpou a 
nuca. Uma ligeira comichão incomodava-o há uns dias. Levou-a à 
boca. Tinha sangue. Marcou uma inspecção no PIM que enviou o 
pedido para a Central. A resposta foi instantânea. Viria um técnico 
dentro de duas horas. 
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Relaxou ligando-se momentaneamente à linha PRIVATE. Saint estava 
online e entrou em chat privado. Era mais caro, mas compensava 
ouvi-la suspirar só para ele. Só para ele. 
 
O tecido monomolecular que se ajustava ao pénis encontrava-se 
ligado por filamentos quase microscópicos à consola Mark-VI. Os 
impulsos electrónicos excitaram-lhe a glande. Saint manejou o 
joystick com a perícia habitual. O avatar era uma versão 2.2.3. 
Avançadissíma. Performance acima das normas do Consórcio. Mas 
pagava-se. Pagava-se bem. Demasiado bem. Viu os creds a 
desaparecerem como água sorvida na areia do deserto até que um 
relâmpago flashou-lhe a retina. Era um aviso do account_manager. 
Os creds gastos aproximavam-se do limite imposto. Desligou-se. Sete 
segundos de relaxamento. 10.000 creds. Teria de fazer overtime, 
hoje. Contactou DeSanti. Os melhores jobs eram os dele. Rápidos, 
limpos, seguros. E bem pagos. 
 
O técnico entrou na sala. Sem uma palavra aplicou-lhe um 
dermo-penso na nuca e recolheu uma amostra de pele para o 
laboratório. A interface da consola debitou outros 200 creds da 
estafada account. A Maintenance’R’Us ficava rica à conta dele. Tinha 
de ver a cotação da bolsa destes tipos. Fez uma nota no PIM. 
 
DeSanti apareceu na porta 8080. Só ele para conseguir hackar a 
Mark-VI. Por vezes interrogava-se porque razão DeSanti não fazia ele 
próprio os seus trabalhos. Um run de 5/6 segundos. Uma conexão 
tão rápida que ele nem sequer iria dar por ela. E pagava 15.000 creds. 
Aceitou. E mais uma vez caiu. No vórtice.  
 
Na voragem. 
 
O maior perigo eram os WORMS. Mas com um bom arsenal de 
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countermeasures, da McAfee e da CA, sentia-se protegido contra 
tudo ou quase tudo. Os downloads eram instantâneos e os patches 
surgiam a um ritmo alucinante. As assinaturas dos WORMS eram 
conhecidas quase à velocidade a que apareciam. E os stealth-engines 
já não tinham capacidade polimorfizante para superar as 
countermeasures. A guerra digital estava num impasse. Nem um lado 
cedia, nem o outro desistia. 
 
Mais rápido, melhor, mais avançado. Desligou a interface neuronal. 
Mergulhou no aBstraCt. Por breves nanosegundos demorou-se a 
admirar a perfeição matemática dos fractais. Os caleidoscópios 
sucediam-se em miríade num constante pulsar de códigos, words, 
memallocs dinâmicos. O aBstraCt tinha a capacidade de o maravilhar 
sempre, mas atrasava-o. Ele tinha consciência disso, mas tudo era 
preferível às imagens anódinas pensadas por uns quaisquer 
engenheiros há muito mortos. 
 
Completou o run. Saltou do aBstraCt. Confirmou o account. Os creds 
lá estavam.  
 
DeSanti nunca falhava. 
 
A comichão tornou-o a incomodar. Decidiu ligar umas luzes e ver o 
que se passava. Apontou uma câmara à nuca e aumentou 
gradualmente a luz na sala. Um bip avisou-o da possibilidade de 
queimar as retinas. Já era suficiente para observar num monitor a 
imagem. A nuca estava sanguinolenta. O penso, encharcado, quase 
se despegara. Fios de sangue escorriam pelas costas. Ordenou às 
extensões para limparem com toalhetes o sangue. Eficientes, clínicas, 
as extensões desceram do tecto, abriram portinholas em armários, e 
munidas de toalhetes de bebé limparam carinhosamente as costas 
do crawler. 
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Desligou as luzes. Por momentos pensou em Saint. E em Angel. Eram 
as suas preferidas. Mas hoje já não podia ser. Entrou na Board para 
agarrar mais jobs. Seleccionou dois runs simples e rápidos. Fez as 
entregas em sete segundos e meio. Havia um bottleneck no antigo 
node japonês. O Consórcio estava avisado, mas nada fazia. 
Politiquices. 
 
O PIM piscava-lhe na periferia da visão. Abriu-o. Uma msg da 
Maintenance’R’Us com flag de urgente. Leu-a e um calafrio 
percorreu-lhe os poucos centímetros de carne. A amostra recolhida 
pelo técnico continha traços de agentes desconhecidos. Só podia 
significar uma coisa. Contaminação. De imediato correu os logs e fez 
um histórico dos últimos runs. Nada de anormal, mas…. Ali… Aquele 
run. E aquele outro ali. E mais outro ali. Todos para a mesma 
entidade, todos com intervalos certos. Devolveu os dados ao 
cruncher e de imediato resolveu determinados cenários e possíveis 
conjugações de valores. Sim… Jobs com flags do mesmo operador. 
DeSanti! Ainda agora correra um job para ele! A contaminação 
surgira dos pacotes dele? Ou seriam necessários mais dados? O 
cruncher não conseguia extrapolar mais cenários. Estava bloqueado 
por falta de dados. Entrou no fórum dos crawlers e correu as threads 
em busca da expressão DeSanti. Devolveram-lhe 1283 ocorrências. 
Percorreu-as todas e novamente o medo agarrou-lhe as entranhas. 
Os crawlers começavam por postar sintomas semelhantes ao dele 
ocorridos aquando de runs para DeSanti. Depois silêncio. Saiu do 
fórum e negociou um contacto com DeSanti. Não disponível, foi a 
resposta imediata. Insistiu. Sem efeito.  
 
O admin contactou-o com a habitual msg de shutdown. Preparou-se. 
Os crawlers chamavam ao tempo offline, limbo. Ele gostava de 
pensar nestes minutos como o purgatório das almas condenadas a 
redimirem pecados que já ninguém sabia sequer quais eram. 
Resquícios de religiosidades da sua breve infância. A net estava tão 
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sobrecarregada que uma vez por dia era necessário colocar offline 

milhões de users de forma a recuperar endereços de memória e 
desfragmentar os swap-files. O lado sarcástico da questão era que 
alguns dos users não aguentavam o limbo e quando as ligações eram 
restabelecidas os links estavam mortos. Só restavam as carcaças 
raquíticas para serem removidas pelos técnicos.  
 
Offline. A ausência. A privação. O silêncio. A quase total falta de input 
sensório. Nestas ocasiões gostava de aumentar ligeiramente a luz. 
Fazia-lhe companhia, a baça e amarelenta luz, que o deixava entrever 
as formas das consolas, dos monitores, das miríades de cabos e 
receptores bluetooth. A diminuta sala era um repositório de alta 
tecnologia e obsolescência. Uma vez por outra um técnico vinha 
mudar uma consola, ou colocar uma nova placa aqui ou acolá. Mas 
tudo era feito na penumbra, para não queimar as suas retinas 
foto-sensíveis, alteradas para interpretarem fluxos electrónicos e já 
desabituadas ao mundo analógico. Normalmente o técnico não 
levava a velha consola ou a placa substituída, antes deixando-as a um 
canto, amontoadas umas em cima das outras, até quase ocuparem 
todo o espaço livre. No início enviara alertas pedindo para 
removerem o material caduco. Mas nunca obtivera respostas e com 
o tempo habituara-se à companhia daquele material duma outra 
época. Eram como sedimentos na crosta terrestre. Vestigíos dum 
passado que era o dele. A sua história acumulava-se à volta, 
submergindo-o em catadupas de silício verde.  
 
Actualmente havia umas experiências com proto-plasma, mas ainda 
não vira esses novos chips. Dizia-se nos fóruns que eram diminutos, 
quase à escala sub-atómica, e que a olho nu pareciam gel. Um copo 
vulgar de gel poderia conter toda a capacidade de computação desde 
a proto-história do ENIAC. Também se dizia nos fóruns que com o 
advento do gel os crawlers ficariam ultrapassados. Não faria mais 
sentido a transmissão de pacotes, porque o gel comunicaria numa 
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capa quântica. Todo o gel saberia de tudo, logo não tinha de receber 
pacotes de informação porque esse saber já estava integrado e 
sempre estivera integrado. E a geração de novo saber derivado da 
interacção dos paradigmas seria quase instântanea em todos os 
chips. 
 
Os optimistas consideravam que tal não seria para já. Havia ainda 
muitas arestas por limar. Para começo ainda nenhuma firma 
aparecera com um SO suficientemente robusto para aguentar com 
tanta informação. O Consórcio também colocava entraves à entrada 
na net desse hardware enquanto o mesmo não fosse testado em 
laboratórios isolados. E os testes demorariam anos. 
 
Os pessimistas argumentavam que os testes já iam numa fase muito 
avançada, mas publicamente ainda pouco se sabia por forma a não 
lançar o pânico e o caos nas bolsas. Uma tamanha revolução teria de 
ser introduzida por forma a não desajustar o status quo das 
corporações. Mas que ela estava eminente disso já não podiam 
restar dúvidas. Os sinais avolumavam-se. Nos últimos tempos 
nenhum ou quase nenhum user recebera upgrades. Os técnicos, 
quando solicitados, acorriam em pouco tempo, o que de acordo com 
os mais pessimistas, significava que tinham menos trabalho, indício 
de que cada vez haviar mais users offline. Os bottlenecks ficavam 
minutos por resolver. Os admins passavam a vida em reboots e 
shutdowns. Alguns users ainda se lembravam de quando faziam 
shutdown uma vez de cinco em cinco anos. Agora era uma vez por 
dia. Era certo que a lotaria fazia que nem sempre fossem os mesmos 
users a ficarem offline, mas era frequente sairem na lotaria uma a 
duas vezes por mês. 
 
Pensava nisto tudo quando sentiu os ecos do restabelecimento das 
comunicações. Estava de novo online. Novo contacto a DeSanti. O 
mesmo resultado. 
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A Maintenance’R’us voltara a deixar-lhe um alerta. Tinham 
identificado os agentes. Era um novo WORM polimórfico que já fora 
entretanto reconhecido e já existia um patch para upgrade. De 
imediato fez o download, mas algo não batia certo… Os CRC’s 
estavam alterados e contudo o download efectuava-se e o patch 
instalava-se. Vários alertas piscaram-lhe nas retinas. Mas estava 
impotente. Viu o seu corpo ser consumido pelo WORM. Estava 
contaminado e a net recusava-se a ceder-lhe um link. Para todos os 
efeitos estava morto. Separou-se a custo da consola e enviou sinais 
às extensões para que pegassem nele e o depositassem na esfera. 
Aparentemente ainda possuía o controlo do seu ambiente porque de 
imediato os braços desceram do tecto, pegaram no seu corpo 
rudimentar e levaram-no gentilmente para dentro da esfera, uma 
pequena bola de metal com interior almofadado, que só uma vez 
fora por ele usada. A esfera abria-se no eixo longitudinal e quando 
fechada seria quase impossível dizer onde ficava a linha de abertura. 
No seu interior havia ligações neurais que encaixavam perfeitamente 
nos corpos alterados dos crawlers. O SO das esferas era antiquado 
mas perfeitamente capaz de entender os sinais dele por forma a 
traduzirem-se em impulsos motores que accionavam o campo 
anti-gravítico da mesma. O vírus era tão sofisticado que não entendia 
aquele SO e ambos ignoravam-se como dois cavalheiros que se 
cruzavam numa rua nevoenta. 
 
Navegou um pouco pela sala, sentindo os controles, antes de se 
aventurar até à portinhola. Por breves instantes pensou que a 
mesma não se abriria, mas a esfera não abrandou e a portinhola 
reconheceu a proximidade de um corpo, abrindo-se e dando 
passagem para o exterior. 
 
Nos dois sentidos estendia-se um corredor. A superfície reflectora da 
esfera transmitia para o córtex visual dele a imagem detalhada do 
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mesmo. Virou à esquerda, não porque aquela direcção tivesse algo 
em especial, mas pelo simples facto de ter de optar e nenhuma das 
duas alternativas oferecer algo que as distinguisse uma da outra. Em 
certa medida era o mesmo que fazia quando corria um run. Optava 
por certos atalhos, em detrimento de outros, numa busca frenética 
para poupar uns quantos ciclos de relógio. 
 
O corredor parecia não ter fim. De um lado e do outro, portinholas. 
Todas fechadas. Pensou em invadir a sala de outro user, mas seguiu 
em frente. Tal ousadia era algo quase impensável. Estremeceu no 
interior almofadado da esfera, pensando no que faria se invadisse a 
sala de outro user. Como comunicaria com ele? Seria visível para o 
outro o seu estado de contaminação? Sentiria o outro repugnância, 
ou medo? Qual seria a sua reacção? Ataque ou defesa? Se o outro 
comandasse bem as extensões, e nada fazia pensar o contrário, 
ser-lhe-ia bastante fácil ver-se livre do intruso. Bastava um ou dois 
comandos para estralhaçá-lo numa massa informe. Mas e se o outro 
estivesse em pleno job? Estaria indefeso, à mercê de quem invadisse 
o seu cubículo. Abandonou aquela linha de pensamento. Por pouco 
não dava consigo a planear um assassinato. Mas havia demasiadas 
variáveis. E havia outras opções. Eram essas opções que ele 
perseguia agora. 
 
O maldito corredor, obstinado, não parecia querer terminar. Se 
calhar escolhera a direcção errada. Já estava a navegar à cerca de 
vinte minutos, percorrera mais de cinco quilómetros. Decerto que os 
técnicos não andavam tanto. A saída devia ficar na outra direcção. 
Inverteu a marcha. 
 
Outros vinte minutos passaram. Passou pela sua sala, facilmente 
identificável pela portinhola aberta. Percorreu mais cinco 
quilómetros na direcção contrária, mas, tal como anteriormente, não 
divisou um fim ao corredor. Usou as capacidades de zoom da esfera 
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sem resultados. Em frente o mesmo corredor, pálido, asséptico. Com 
portinholas dos dois lados. Prosseguiu a marcha. O maldito corredor 
havia de terminar algures. Os arquitectos daquele lugar não teriam 
concebido um edifício sem saída. Lembrava-se vagamente de ter sido 
para ali trazido. Há muitos anos. Mas as memórias eram confusas e o 
vírus já se alojara nos principais circuitos neuronais do cérebro e 
podia estar a provocar-lhe alucinações. Aliás nem sequer sabia se 
tudo aquilo não passava de um construct. Se o vírus tinha mesmo 
capacidades polimórficas podia ter-lhe tomado de assalto os centros 
cognitivos e estava neste preciso instante a criar-lhe a ilusão de 
movimento, enquanto usava as suas capacidades de processamento 
para correr troianos na net, disfarçado com o seu avatar. Apenas em 
modo aBstraCt poderia ser detectado como falso e eliminado pelas 
countermeasures dos outros users. Mas poucos abandonavam a 
segurança dos constructs em prol do aBstraCt. 
 
Não podia ceder à paranóia. Afinal sentia o SO da esfera nas 
interfaces neuronais, sentira as extensões a pegar nele e a colocá-lo 
na esfera. Tudo sensações analógicas, muito difíceis, senão 
impossíveis, de emular por software. 
 
Tentou assimilar o SO da esfera e transformá-lo para correr rotinas 
por forma a aperceber-se da extensão da contaminação, mas a esfera 
era renitente em deixar-se copiar. Antigos problemas de direitos de 
autor impediam-na de ceder-lhe as fontes, ou até um binário 
compilado. Estava à deriva. Só podia esperar o pior. E o maldito 
corredor que não terminava. Senão soubesse o contrário pensaria 
que tinha entrado num loop… 
 
Mas, eis que em frente, uma ligeira mudança de cor, um vulto, uma 
sombra. Seria um técnico? Colocou o zoom no máximo e usou um 
filtro de imagem anti-aliasing para resolver os traços. Era de facto um 
técnico. Montado numa scooter, vinha na sua direcção. Já o devia ter 
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visto. Estava salvo. Um upgrade seria o bastante para o pôr de volta 
ao seu melhor. Rejubilante parou a esfera e abriu-a, ao mesmo 
tempo que cerrava os olhos para proteger as retinas. Aguardou a 
chegada do técnico. Não sabia se a intensidade luminosa era perigosa 
ou não, mas não arriscava danos permanentes. Uma cirurgia ocular 
não era nenhuma brincadeira. Nem todos os creds que ganhara 
durante o ano davam para cobrir o custo de novos implantes. Melhor 
jogar pelo seguro. Contudo tinha de se expôr, porque senão o técnico 
pensaria que era apenas um user a matar o tempo. Decerto veria que 
se passava algo de errado.  
 
A scooter aproximou-se. O som encheu o mundo. Nunca imaginara 
que aquelas máquinas antiquadas pudessem ser tão barulhentas. 
Mas os técnicos gostavam muito delas. Achavam-nas mais 
confortáveis do que viajar dentro de esferas anti-gravíticas 
completamente herméticas. 
 
A scooter parou. Por instantes o motor ronronou, enchendo a 
atmosfera de gases nauseabundos, depois fez-se silêncio. Como 
habitualmente o técnico nada disse. Em dezenas de anos de 
contactos esporádicos nunca ouvira um deles dizer fosse o que fosse.  
 
Passos soaram na sua direcção. Ouviu um som como que um 
gorgolejar de líquido. Devia estar a encher a hipodérmica. Uma mão 
tocou-lhe no topo da cabeça forçando-a a inclinar-se. Antes do 
mundo se apagar sentiu o toque frio da seringa. 
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Ricardo Loureiro vive no topo da Montanha 
do Universo Conhecido donde contempla o 
voo da Falcoa. 
Solitário, meditativo, prenhe da consciência 
cósmica ou talvez apenas propenso a 
miragens provocadas pelo parco alimento 
que se colhe nas escarpas do Tempo Glauco. 
Para entreter as noites gélidas e os dias 

ventosos escreve umas ficções que por vezes cruzam os paralelos da 
Realidade. 
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Como Criar um Humano4 
Lawrence Schimel 

(Tradução de Álvaro Fernandes) 
 
 

  Apartem o gato da esfinge  
e o que resta?  

Resolvam este enigma   
 

Apartem o cavalo do centauro  
e tirar-lhe-ão  a insinuante graça,  

a força do poder domado.  
O que resta ainda pode correr pelos campos,  

de certa forma, mas facilmente ofega;  
o que resta erigirá pois edifícios  

para dividir as planícies abertas, para não mais  
ter de enfrentar as amplas extensões onde outrora  

as suas pernas equinas correram com os ventos  
e, por vezes, ganharam.  

 
 Apartem o touro do Minotauro  

mas o que restar  ainda assim reunirá  
uma manada com o propósito de sobre ela dominar.  

O que resta matará por desporto,  
numa arena pejada de espectadores  

gritando “Olé” a cada estocada mortal.   
 

Apartem o peixe do tritão:  
O que resta ainda pode nadar,  

ainda que só com muito espalhafato;  

                                                           
4

 Poema vencedor do prémio Rhysling Award da American Science Fiction Poetry 

Association em 2002.  
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foi-se o suave deslizar por entre as ondas,  
alerta para as subtis mudanças na corrente.  

O que resta construirá navios  
para que possa atravessar os oceanos  

sem molhar os pés; o que resta não se importará  
que os seus barcos poluam os mares onde ele  

já não pode respirar, desde que a sua passagem  
o possa impedir de naufragar.   

 
Apartem a cabra do sátiro  

e o que resta dançará para fora de alcance  
antes que tenhas a chance  

de apanhar o rasto Dionisíaco  atrevido  
de amor à música e ao vinho, partes no cio  

que gostam de festejar todo o dia.  
O que resta será teimoso e recusará  

ceder o passo: o que resta entrechocará os chifres  
e marrará contra quem quer que o desafie.   

 
Apartem a ave da Harpia  

mas a memória do voo, um constante desejo doloroso  
pelos céus tão tantalizadoramente  distantes,  

permanecerá ainda assim, bem como a hierarquia,  
as amargas lutas por comida e território,  

e o olhar da pega que anseia por objectos brilhantes.  
O que resta derrubará toda uma floresta  

para recobrir os seus pujantes ninhos urbanos.   
 

No final das contas,  
Digam-me: O que é que sobra? A resposta: O Homem,  

uma criatura divorciada da natureza,  
que se esqueceu de onde veio!     
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Lawrence Schimel é um autor Americano que tem vivido 
em Espanha desde Janeiro de 1999. Escreve em espanhol 
e inglês e já publicou cerca de uma centena de obras, 
entre antologias, romances, ficção curta e poesia. 
Algumas das suas mais famosas obras são: MANUAL 
PRÁCTICO PARA VIAJAR EN OVNI (Bibliópolis), LA 
AVENTURA DE CECILIA Y EL DRAGÓN (Bibliópolis), TAROT 
FANTASTIC (DAW), e STREETS OF BLOOD: VAMPIRE 
STORIES FROM NEW YORK CITY (Cumberland House), 

entre outras. Publicou um conto na Revista BANG! (Saída de Emergência) 
em colaboração com Mark A. Garland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAGON N.º 2 - OUTUBRO 2012 

 

66 

 

QUERES PUBLICAR NA DAGON? 

  
A “Dagon” está aberta a submissões: 

 
CONTOS:  
 
Sem limite de palavras, procuramos ficção especulativa. Basta enviarem 
e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - 
submissão de ficção”, formato doc., corpo de texto “calibri”, tamanho 10, 
justificado. Envia também um pequeno resumo sobre a vossa submissão, 
bem como fotografia e pequena biografia.  

 
POEMAS: 

 
Envia-nos poemas para o e-mail para correiodofantastico@gmail.com com o 
assunto “Dagon – submissão de poema”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia. 

 
ARTIGOS: 
 
Sem limite de palavras, procuramos artigos sobre ficção especulativa e os 
seus autores. Basta enviarem e-mail para correiodofantastico@gmail.com 
com o assunto “Dagon - submissão de artigos”, formato doc., corpo de texto 
“calibri”, tamanho 10, justificado. Envia também um pequeno resumo sobre 
a vossa submissão, bem como fotografia e pequena biografia.  
 
ILUSTRAÇÕES: 
 
Procuramos boas ilustrações para as nossas capas. Basta enviarem e-mail 
para correiodofantastico@gmail.com com o assunto “Dagon - submissão de 
ilustrações” e com o vosso portfolio. 
 
 


