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RESUMO

Este trabalho pretende apresentar uma discussão sobre as relações entre

antropologia e ficção científica, a partir de duas obras da autora Octavia E. Butler,

sendo elas “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018) e “A Parábola dos Talentos”

([1998], 2019). O principal objetivo, portanto, é refletir sobre a atualidade dos dois

livros citados à luz de debates antropológicos acerca dos problemas ambientais e

sociais enfrentados hoje em decorrência ao modo de vida capitalista. Para atingir

este propósito, o critério de escolha das obras foi que as mesmas olhassem para o

presente de forma crítica e política, para assim traçar uma ideia de futuro.

Considerando os limites do trabalho, não pretende-se aprofundar em todos os

aspectos apontados nos capítulos, mas antes de tudo, estimular um debate e

apresentar uma perspectiva de diálogo entre antropologia e a literatura de ficção

científica.

Palavras-chave: antropologia, ficção científica, fim do mundo, catástrofes,
literatura



ABSTRACT

This work intends to present a discussion on the relationship between anthropology

and science fiction, based on two works by the author Octavia E. Butler, being

"Parable of the Sower" ([1993], 2018) and “Parable of Talents" ([1998], 2019). The

main objective, therefore, is to reflect on the relevance of the two books cited in the

light of anthropological debates about the environmental and social problems faced

today as a result of the capitalist way of life. To achieve this purpose, the criteria for

choosing the works was that they look at the present in a critical and political way, in

order to trace an idea of the future. Considering the limits of the work, it is not

intended to delve into all the aspects mentioned in the chapters, but, above all, to

stimulate a debate and present a perspective of dialogue between anthropology and

science fiction literature.

Keywords: Anthropology, Science fiction, End of the world, Catastrophe,
Literature
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Introdução

Tudo o que você toca
Você Muda.
Tudo o que você Muda
Muda você.
A única verdade perene
É a Mudança.
- Semente da Terra: os livros dos vivos.1

O objetivo desta introdução é apresentar os processos que levaram à

realização deste trabalho de conclusão de curso. Portanto, ainda que esta não seja

uma temática central para minha pesquisa, seria impossível ignorar a realidade

imposta pelo Coronavírus. No momento em que este trabalho é escrito, a situação

mundial parece superar qualquer história de ficção científica. Nos encontramos

mergulhados em tragédias, em um momento em que a péssima gestão da pandemia

e a falta de acesso à direitos básicos elevam o número de mortos a cada dia. Como

foi dito, não nos deteremos neste assunto por diversas razões, mas me parece

fundamental ressaltar a urgência de imaginarmos novos mundos, antes que não

tenhamos mais mundo para salvar.

Meu primeiro encontro com Octavia E. Butler aconteceu em 2018, e foi como

acontece com todos os encontros literários que mudam o curso de nossas vidas,

cansada de ler mais do mesmo, me deparei com um livro que propunha pensar

como seria uma viagem no tempo para uma mulher negra. A obra em questão era

Kindred, uma das mais celebradas da autora. Logo nas primeiras páginas, sabia que

seria um encontro longo, mas ao terminar o livro soube que havia encontrado minha

obsessão positiva.

Para Butler, “a obsessão pode ser um instrumento útil se for uma obsessão

positiva. Usá-la é como mirar atentamente numa competição de arco e flecha.” e

prossegue: “Eu via a obsessão positiva como uma forma de mirar em si mesma, sua

vida, o alvo de sua escolha. Decidir o que você quer. Mirar alto. Perseguir um

objetivo.” (BUTLER,1989, 2020b, p.144). Dito isso, não me parecia possível “seguir

em frente” após me encontrar com sua obra. Eu sentia que precisava ler, estudar e

aprender mais sobre a importância da ficção e mais precisamente, da ficção

científica enquanto possibilidade de imaginar um futuro diferente.

1 BUTLER, Octavia E. A Parábola do Semeador, pg. 12.



Nancy K. Bereano em sua introdução a Irmã Outsider de Audre Lorde, nos

lembra que “A estrutura do patriarcado branco ocidental exige que acreditemos na

existência de um conflito inerente entre o que sentimos e o que pensamos - entre a

poesia e a teoria. É mais fácil nos controlar quando uma parte do nosso eu é

separada da outra, fragmentada e sem equilíbrio.” (BEREANO In: LORDE, Audre.

2020, p.12). Dessa forma, assim como Lorde, no meu trabalho não há uma

separação dos meus afetos e da minha produção acadêmica. Acredito, inclusive,

que são os afetos que viabilizaram a construção deste trabalho.

A trajetória de Octavia E. Butler nos permite ter uma ideia da razão de suas

obras serem tão preocupadas com questões como raça, gênero e classe. Octavia

nasce em 1947, na cidade de Pasadena, Califórnia, filha de uma empregada

doméstica e de um engraxate. Em diversas entrevistas, a autora se refere a si

mesma na infância como uma criança solitária, tímida e que usava a invenção de

histórias como passatempo. Segundo conta, aos 10 anos decidiu registrar suas

histórias em diários porque estava começando a esquecê-las. Até então, não

passava pela cabeça dela que pessoas poderiam ganhar a vida inventando e

escrevendo histórias.

Ainda que tenha conseguido construir uma carreira com a escrita, Butler viveu

longos períodos tendo que se submeter a empregos precarizados, que consumiam

muito de seu tempo e energia, além de serem mal remunerados. E foi assim, lutando

contra a pobreza, o racismo, a segregação racial, a timidez e a dislexia, que Octavia

E. Butler se tornou a primeira mulher negra a se destacar em uma área literária

predominantemente masculina e branca. No ano de 1984 ganhou um Hugo, maior

prêmio de ficção científica nos Estados Unidos, por seu conto Sons da Fala (Speech

Sounds) e nos anos seguintes conquistou mais prêmios por suas obras. Em 1993,

afirma “Eu, portanto, ganho a vida escrevendo ficção científica. Até onde sei, sou a

única mulher negra que faz isso.” (p.149).

E por que analisar ficção científica em uma monografia do curso de

antropologia?

Em primeiro lugar, assim como a antropologia, a ficção científica tem sua

origem relacionada à exploração colonial. De acordo com Rieder (2012), “nos anos

1890, [...] o futuro era evocado constantemente para estabelecer uma perspectiva

crítica ao presente. No processo, devido a ideologia do progresso, a relação do

presente com o futuro inevitavelmente incorporou o tom do discurso colonial.” (p.29,



tradução livre). Sendo assim, as teorias evolucionistas, social-darwinistas e, em

muitos casos, racistas vão impregnar as páginas do que se convencionou chamar de

ficção científica em seu estágio inicial.

Nas décadas seguintes, muitas mudanças serão observadas no gênero

literário, porém o discurso colonial parece não se dissolver completamente na

história da ficção científica, uma vez que grande parte das obras mais populares da

ficção científica foram escritas por homens brancos, quase sempre estadunidenses

e europeus, com poucas preocupações com temas relativos à raça, gênero e classe.

Portanto, a escolha de realizar uma análise da obra de Octavia E. Butler se dá

principalmente pela sua capacidade de girar essa chave e colocar os aspectos

citados anteriormente como centrais em seus escritos.

Outra razão que permite a aproximação entre ficção científica e antropologia

é a percepção de que, desde seus primórdios, a antropologia se constitui enquanto

um campo científico muito importante para as histórias deste gênero literário2. Não

raro, muitas obras começam com descrições quase etnográficas sobre as condições

sociais, políticas, econômicas, familiares e religiosas de uma humanidade futura ou

até mesmo de raças alienígenas fictícias.

Para Butler, “em seu melhor sentido, a ficção científica estimula a imaginação

e a criatividade. Coloca quem lê e quem escreve fora dos caminhos já conhecidos,

fora das trilhas muito estreitas do que “todo mundo” está dizendo, fazendo,

pensando, seja lá quem for “todo mundo” naquele momento.” (BUTLER, 2020,

p.150).

Logo, estabelecer uma conexão entre essas duas áreas, pode servir para

demonstrar que, mais do que uma mera especulação, historicamente a literatura e o

cinema deste gênero foram fundamentais para a construção do imaginário coletivo

sobre o futuro da humanidade. Consequentemente, perguntas como “para onde

vamos?”, “de onde viemos?”, “quem somos?” e tantas outras que moveram a

humanidade desde sempre passaram a ser respondidas apenas por um tipo de

pessoa.

Pode-se entender que quem domina a produção de imagens, seja na

literatura ou no audiovisual, também vai dominar a narrativa sobre a ideia de futuro

que povoa o imaginário social que se construiu a partir da ficção científica. Pois,

2 Sobre este tema, ver Rieder, 2012.



“[...] as imagens desempenham um papel crucial na definição e no controle
do poder político e social a que tem acesso indivíduos e grupos sociais
marginalizados. A natureza profundamente ideológica das imagens
determina não só como outras pessoas pensam a nosso respeito, mas
como nós pensamos a nosso respeito.” (PARMAR, Pratibha. apud hooks,
bell. 2019, p.38)

Considerando o que foi exposto, o principal objetivo deste trabalho é refletir, a

partir de uma articulação das críticas presentes nas obras de Octavia E. Butler à luz

da teoria antropológica, a atualidade das obras e suas críticas ao modo de vida que

a humanidade adotou nas últimas décadas.

Questionar o desenvolvimento, o progresso e o suposto avanço tecnológico

imposto pelo pensamento ocidental é importante porque ele é responsável, em

grande parte, por todo o medo e devastação que estamos vivendo hoje. “Se o

progresso não é partilhado por todo mundo, se o desenvolvimento não enriqueceu e

não propiciou o acesso à qualidade de vida e ao bem-estar para todo mundo, então

que progresso é esse?” (KRENAK, 1999, p. 167).

Dito isso, para uma melhor compreensão deste trabalho, devo apresentar a

metodologia utilizada para fazê-lo.

Metodologia

Para a realização deste trabalho, foram selecionadas 2 obras de Octavia E.

Butler, sendo elas, A Parábola do Semeador (Parable of the Sower, 1993) e A

Parábola dos Talentos (Parable of the Talents, 1998). A escolha dos livros em

questão, em primeiro lugar, se deu por serem histórias em que o futuro da

humanidade não era influenciado por raças alienígenas ou poderes sobrenaturais.

Portanto, para alcançar o objetivo deste trabalho, seria necessário analisar obras

que olhassem para o presente de forma crítica e política, para assim traçar uma

ideia de futuro.

Em segundo lugar, a atualidade das histórias também foi relevante para que

se estabelecesse este recorte. Em muitos momentos, Octavia E. Butler parecia ter

um dom especial para prever o futuro, já que muitas passagens criadas pela autora

parecem descrever perfeitamente a situação atual do Brasil. Por exemplo,
“É meu lar. Esta é a minha gente. Mas eu os odeio. Parece uma ilha
cercada por tubarões - só que eles não perturbam você a menos que entre
na água. Mas os tubarões terrestres de nossa ilha estão entrando. É uma
questão de quanto tempo demorarão para sentir fome o suficiente.” (Butler,
[1993], 2018, p.66)



O primeiro livro intitulado “A Parábola do Semeador” (Parable of the Sower

1993), começa em 2024 tendo como cenário um Estados Unidos devastado por

diversas crises econômicas, sociais e ambientais. Logo nas primeiras páginas,

Lauren Oyá Lauren, personagem principal da obra, descreve um diálogo com sua

madrasta, em que podemos observar que muita coisa está diferente do mundo que

conhecemos hoje. Até mesmo coisas que nos parecem dadas, como a energia

elétrica.
“— Por que vocês não conseguiam ver as estrelas? — pergunto a

ela. — Todo mundo consegue vê-las. [...]
— Luzes da cidade — diz ela. — Luzes, progresso, crescimento,

todas as coisas que a temperatura e a pobreza não permite nos
preocuparmos.” (Butler, [1993], 2018, p. 14).

Ao seguirmos a leitura do primeiro livro, observamos que o país está marcado

por um completo caos social, onde os poucos locais ainda seguros são os bairros

murados, como o que Lauren vive. No entanto, enquanto acompanhamos o

crescimento de Lauren, percebemos que nem mesmo os muros altos impedem que

a realidade adentre a vida da menina e a partir da destruição de sua comunidade,

vamos segui-la em sua tentativa de sobreviver neste mundo devastado.

Já o segundo livro, “A parábola dos Talentos” (Parable of the Talents, 1998)

nos apresenta uma Lauren já adulta, que ainda enfrenta as dificuldades da vida em

um mundo totalmente danificado e que segue a máxima do “tudo que está ruim pode

piorar”, com a eleição de um presidente com um discurso conservador e intolerante

a minorias (curiosamente sob o slogan “Make America Great Again”), que leva o

país a um agravamento da crise, pois seus fanáticos seguidores pretendem varrer a

América das “ameaças hereges e comunistas”.

Qualquer semelhança dos livros de Butler com a realidade não é mera

coincidência, pois como citado anteriormente, o mundo “real” onde escrevo esta

análise, não está muito distante do cenário distópico criado por Octavia E. Butler. Na

verdade, a proximidade da nossa vida com o universo da escritora é mais real do

que gostaríamos que fosse.

Para Danowski e Viveiros de Castro, em “Há um mundo por vir?” (2014), nas

últimas décadas, houve uma proliferação das histórias que propõem pensar o fim do

mundo. Sejam elas através de discussões acadêmicas ou da popularização dos

mais diversos mitos que abordam esta temática. Para os autores, uma das razões

que justificam essa preocupação é que



“[...] não apenas as sociedades que integram a civilização
dominante de matriz ocidental cristã, capitalista-industrial, mas toda a
espécie humana, a própria ideia de espécie humana, que está sendo
interpelada pela crise - mesmo, portanto e sobretudo, aqueles tantos povos,
culturas e sociedades que não estão na origem da dita crise.” (p.12)

A própria Butler, ao ser perguntada sobre o que a motivou a escrever as

obras em questão, conta que olhou para “[...] a crescente distância entre ricos e

pobres, para o trabalho precarizado, para a nossa disposição de construir e encher

prisões, nossa relutância em construir e reformar escolas e bibliotecas, e para o

nosso ataque ao meio ambiente.” (Butler, [1993], 2018, p.417). Esse ponto nos leva,

como Stengers aponta a “[...] questionar a capacidade daquilo que hoje se chama

desenvolvimento de responder aos problemas [...], trata-se, a partir de agora, de

arrombar uma porta aberta.” (1949, 2015b, p.8).

É importante ressaltar que estes livros poderiam ser analisados de diversas

perspectivas, por serem obras densas e complexas, seria possível extrair uma

infinidade de pesquisas acadêmicas sobre suas páginas. No entanto, nesta

pesquisa, escolho analisar os aspectos da crise ambiental e política vivida pelos

personagens, relacionando-os com uma bibliografia que leve a refletir criticamente

sobre as obras e de que forma as mesmas podem permitir uma reflexão sobre o

presente. Além disso, no último capítulo pretendo apontar discussões sobre outras

formas de estar no mundo, partindo principalmente da visão ameríndia, como os

ensinamentos de Ailton Krenak e Davi Kopenawa.

Para podermos seguir com as discussões, é necessário, em primeiro lugar,

partir de algumas definições de termos e conceitos que serão trabalhados ao longo

destas páginas. A primeira noção importante é a de ficção científica, uma vez que,

este gênero literário abarca as mais diversas possibilidades de criação, qualquer

tentativa de definição muito fechada pode ser fracassada. Portanto, o que entendo

por ficção científica é, define L. David Allen (1974), um gênero literário cuja principal

preocupação é com o futuro da humanidade. Dessa forma, mais do que extrapolar

os limites do conhecido, a ficção científica pretende refletir sobre as ações humanas

e suas possíveis consequências. E, como o próprio nome aponta, a ciência

desempenha um forte papel na construção desse futuro imaginado.

E, ao se tratar de Octavia Butler, seria impossível partir de uma definição de

ficção científica que não considere a importância do afrofuturismo. Sobre isso, em

seu livro intitulado “Afrofuturism: the world of Black Sci-Fi and fantasy culture” Ytasha



L. Womack aponta que o “afrofuturismo liberta a mente” (Womack, 2015, p.15). Ele

é, portanto, um movimento artístico, estético e literário que combina a

ressignificação do passado com a projeção do futuro, para apontar a potencialidade

negra enquanto transformadora do mundo.

Womack caracteriza o movimento como “uma reelaboração total do passado

e uma especulação do futuro repleta de críticas culturais [...], uma intersecção entre

a imaginação, a tecnologia, o futuro e a libertação” (idem, p.30). Sendo assim,

pretende-se não só a elaboração utópica do futuro, mas também uma reflexão crítica

acerca das narrativas sobre o passado. Nesse sentido, considerando que Butler é

vista como a grande mãe do afrofuturismo na literatura, essa definição de Womack

parece resumir a razão da possibilidade de pensarmos os livros da autora enquanto

um caminho crítico para imaginar novos mundos possíveis.

Dito isso, vamos ao referencial teórico utilizado para analisar as obras de

Butler. No primeiro capítulo, parto de discussões de Isabelle Stengers e Anna Tsing

sobre a ideia do progresso e a forma como o modo capitalista de produção nos

trouxe a uma realidade de “[...] desigualdades sociais crescentes, envenenamento

por agrotóxicos, esgotamento das fontes, diminuição do volume dos lençóis freáticos

etc.” (Stengers, [2009], 2015, p.8). Essas leituras serão articuladas com passagens

dos livros de Butler, demonstrando como a autora conseguiu antecipar algumas das

consequências do modo de vida ocidental.

No segundo capítulo, pretende-se pensar no conceito de “intrusão de Gaia”

proposto por Stengers a partir da ideia do “Deus-Mudança” criado por Lauren nos

livros das Parábolas. Segundo a personagem principal nos apresenta, entender a

mudança como uma divindade se justifica por ela fazer “[...] parte da vida, da

existência, da sabedoria comum. Mas eu não acredito que estamos lidando com

tudo que isso significa. Nem sequer começamos a tratar disso.” (Butler, p.39).

O que permite fazer essa associação é o reconhecimento de que a intrusão

de gaia a qual fala Stengers, assim como a força da mudança para Olamina, nos

apresenta que “[...] não existe um futuro previsível que ela nos restituirá a liberdade

de ignorá-la, não se trata de ‘um momento ruim que vai passar’, seguido de uma

forma de happy end no sentido pobre de ‘problema resolvido’.” (Stengers, [2009],

2015, p.41).

Além disso, ainda no segundo capítulo, utilizo apontamentos feitos por

Deborah Danowski e Viveiros de Castro em “Há um mundo por vir?” (2014). Bem



como suas discussões sobre as diferenças do conceito de Gaia para Stengers e

Bruno Latour, outro autor que vai aparecer ao longo deste trabalho.

Por último, e de forma alguma menos importante, o terceiro capítulo pretende

analisar especificamente o segundo livro das parábolas, Parábola dos Talentos, para

iniciar uma discussão sobre um futuro possível. Para estimular essa reflexão,

utiliza-se principalmente o livro “Encontros”, que reúne uma série de entrevistas

concedidas por Ailton Krenak e também o livro “A queda do céu” de Davi Kopenawa

e Bruce Albert.



1. “Nós não podemos fazer nada”

“De acordo com meu pai, a cidade grande é uma carcaça coberta por um
monte de vermes. Acho que ele tem razão, apesar de nem todos os vermes
estarem em Los Angeles. Há vermes por aqui também.” (Butler, [1993],
2018, p.18)

Antes de iniciar a análise dos livros de Octavia E. Butler, é necessário

primeiro, apontar o objetivo deste capítulo. Como citado anteriormente, uma das

razões para a escolha de analisar especificamente os livros das parábolas, sendo

eles “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018) e “A Parábola dos Talentos” ([1998],

2019) se deu por sua atualidade e é este aspecto que busco discutir aqui. Pois,

muitos dos problemas sociais imaginados por Butler na década de 1990, são

realidade hoje e são objeto de reflexão de acadêmicos em antropologia e filosofia.

Portanto, neste capítulo pretendo abordar aspectos das duas obras que se

relacionam hoje com problemáticas apontadas por acadêmicos e ativistas, se

concentrando principalmente em dois aspectos constantes nos livros da autora, que

são os problemas ambientais e o caos social advindo deles. Por questões de tempo

e formato de trabalho, não será possível aprofundar todas as questões aqui

abordadas, mas espero que sirvam como um caminho para discussões mais críticas

de obras de ficção científica, além de contribuir com um futuro projeto de pesquisa

sobre as possíveis relações entre ficção científica e antropologia. Dito isso, abaixo

apresentarei algumas informações relevantes sobre as obras.

O primeiro livro da série se chama “A Parábola do Semeador”, o nome faz

alusão direta às parábolas bíblicas e o objetivo desse tipo de história costuma ser

ensinar as pessoas através de outras histórias (Butler, [1998], 2019, p.27). Essa

história especificamente começa em 2024, onde temos acesso à narrativa de Lauren

Oyá Olamina, a personagem principal e mais importante da história. Lauren tem

aproximadamente 15 anos nessa época e vamos acompanhar seu amadurecimento

conforme os anos passam.

Lauren Oyá Olamina é a filha mais velha de um pastor batista, nasceu e

cresceu em Robledo, um bairro residencial situado em Los Angeles. O bairro é

formado por pessoas que não são ricas, mas que puderam desfrutar de uma vida

confortável no passado. A maioria dos moradores teve acesso à educação e são os

proprietários das casas onde vivem, o que parece justificar a necessidade de um



muro que proteja seus poucos bens e suas famílias. Por isso, Robledo é uma das

muitas comunidades muradas que surgiram por conta da crise.

A comunidade possui uma característica multiétnica, pois as famílias são

muito diversas, assim como suas origens. Lauren e seu pai são negros, no entanto,

sua madrasta é de origem hispânica e os seus irmãos mais novos, compartilham das

características de ambos. Além disso, também conhecemos ao longo da obra,

outros moradores de Robledo de diferentes origens étnicas. Existem outros grupos

de origem asiática, latina, afro-americana e também branca.

O pai de Lauren, pelo que ficamos sabendo, é professor universitário e alguns

comentários da menina indicam que uma de suas atribuições era ensinar história,

mas não temos tanta informação sobre seu pai nesse começo. Por conta da crise

social, que ainda não sabemos exatamente como começou, as universidades não

funcionam de forma presencial e ele realiza grande parte do seu trabalho via

computador, indo ao escritório apenas uma vez por semana.

De sua mãe, sabemos apenas que morreu no parto e abusava de uma droga

chamada de paracecto. Dela, Lauren herdou uma síndrome conhecida como

hiperempatia, que de forma prática, significa que a menina é capaz de sentir em si

toda dor que as pessoas sentem ou fingem que sentem perto dela. A hiperempatia é

um processo psicológico, mas que não existe cura ou remédio para controlá-lo. No

caso de Lauren, seu pai fez o possível para que fosse criada da mesma maneira que

seus irmãos, para que ela pudesse desenvolver mecanismos de controle da sua

reação à dor.

Mesmo tendo apenas 15 anos, Lauren é bastante controlada e esforçada

para que sua síndrome não venha a público, prejudicando sua imagem. Pois, em um

mundo onde há tanta dor o tempo todo, essa síndrome pode ser uma enorme

desvantagem. Mais uma vez, por questões de tempo, não irei a fundo nesta questão

da síndrome. Porém, não seria possível falar de “A Parábola do Semeador” ([1993],

2018) e “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019) sem citá-la, uma vez que a

hiperempatia parece ser fundamental para que Lauren tenha uma percepção tão

atenta e potente do mundo.

Outro aspecto importante de Lauren é o seu nome. Como apontado acima, a

menina se chama Lauren Oyá Olamina. O que é curioso se pensarmos a origem

batista de sua família, e a falta de uma explicação do porque teriam escolhido este

nome, em que não há nenhuma citação de relação do seus pais com religiões de



matrizes africanas. Porém, a homenagem a Oyá faz todo sentido quando passamos

a conhecê-la melhor. Dito isso, é importante ressaltar que
“Oyá é o nome de uma orixá - de uma deusa - nigeriana, do povo

iorubá. Na verdade, a Oyá original era a deusa do rio Níger, uma entidade
dinâmica e perigosa. Ela também era deusa do vento, do fogo, da morte,
maus causadores de grandes mudanças.” (Butler, [1998], 2019, p.71)

As parábolas foram escritas por Octavia E. Butler na década de 1990, período

em que discussões e descobertas sobre o impacto da vida da humanidade estavam

a todo vapor. Diversos eventos no pós revolução industrial culminaram em diversos

acordos internacionais de proteção ambiental “[...] nas décadas de 1960, 1970, 1980

e chegando ao final dos anos 1990 com uma série de acordos, convenções e leis,

que surgiram com a finalidade de tornar o desenvolvimento econômico menos

impactante ao meio ambiente e à própria humanidade.” (Pott, C. Estrela, C., 2017)3.

Butler faz, portanto, um exercício imaginativo ao levar a sério as

preocupações sobre as mudanças no planeta e a crescente desigualdade social

gerada pelo caos climático. Nesse sentido, pode-se entender as obras não só como

um alerta, mas como um chamado para a mudança, pois sentar-se e esperar que as

coisas melhorem, não será mais capaz de responder ao mundo o que ele nos pede.

Dada essa introdução, vamos a discussão sobre as obras.

Como citado anteriormente, “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018) tem

seu início em 2024, com a personagem principal ainda adolescente. Logo nos

primeiros capítulos é apresentada a percepção da menina aos acontecimentos

cotidianos na comunidade em que vive. Assim como no romance, acompanhamos o

crescimento de Lauren Oyá Olamina. A crise ambiental e política do cenário do livro

se eleva a cada passagem.

A citação que abre este capítulo, se refere a uma passagem onde Lauren

nos conta que um de seus irmãos mais novos, Keith, sonha em sair de seu bairro

murado para viver em Los Angeles. Para ele, o mundo exterior representa

oportunidades e aventuras. Em outros tempos, seu pai teve o mesmo sonho, deixou

a pequena comunidade de Robledo para se aventurar na cidade grande por 21

anos, mas teve que retornar quando seus pais foram assassinados em uma invasão.

Em 2024, as cidades representam somente a matriz de todo o caos que se espalha

como uma praga por todo território norte americano.

3 Mais sobre esse tema em: Lovelock, 1991. Fukuyama, 1992.



Em “Viver nas Ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno” (2019) Anna

Tsing salienta que os humanos, principalmente no Ocidente, constroem cidades

através da destruição e da simplificação. As florestas e todos os seres vivos que

nelas habitam são substituídos por plantações ou por concreto (Tsing, 2019, p.22).

Nesse processo, perde-se uma infinidade de vidas que deveriam coabitar e, com

elas, a possibilidade de uma existência que não seja marcada por catástrofes,

doenças e envenenamento. Até mesmo os fungos são substituídos por fertilizantes

obtidos através da mineração e de indústrias químicas, que deixam suas trilhas de

poluição por onde tocam (idem).

Assim como na ficção, para Danowski e Viveiros de Castro em “Há um mundo

por vir?” (2014), o fim do mundo parece se aproximar muito mais como uma doença

degenerativa, a qual negligenciamos no seu início, do que como uma morte súbita

como imaginada em produções catastróficas com grandes enchentes ou invasões

alienígenas. Os autores ainda apontam que, se as coisas continuarem como estão,

nossa possibilidade de futuro será cada vez mais próxima daqueles mundos

distópicos descritos por clássicos da ficção científica como Philip K. Dick (2014, p.

61).

Essa era geológica em que estamos é conhecida também, por ser aquela em

que se dará a Sexta Grande Extinção4, que consistirá no desaparecimento de

milhares de espécies de seres vivos da face da Terra. Sobre isso, Donna Haraway

em “Seguir con el problema” (no original Staying with the trouble, 2016) também

entende o processo como uma morte lenta e prolongada, que desfaz os tecidos que

formam a continuidade de diversas formas de vida de muitas espécies do mundo

(p.70). Portanto, “não haverá resposta se não aprendermos a articular luta e

engajamento nesse processo de criação, por mais hesitante e balbuciante que ele

seja.” (Stengers, [2009], 2015, p.44).

Isabelle Stengers, em seu ensaio intitulado “No tempo das catástrofes”

([2009], 2015), nos chama atenção para o fato de que
“[...] estamos, nessa nova época, diante não apenas de uma

natureza ‘que deve ser protegida’ contra os danos causados pelos homens,
mas também de uma natureza capaz de incomodar, de uma vez por todas,
nossos saberes e nossas vidas.” (Stengers, [2009], 2015, p.11).

Ou como “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018) evoca:

4 Mais sobre essa ideia de extinção em massa em:
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/humanos-sobreviverao-sexta-grande-extinc
ao



“Não há fim
Para o que um mundo vivo
Exigirá de você
— Semente da Terra: o livro dos vivos.”
(Butler, [1993], 2018, p.170)

O que fazer então, diante desse mundo que mudou tanto e em que a própria

sobrevivência humana está ameaçada? Para Stengers, “estamos totalmente

despreparados para produzir o tipo de resposta que sentimos que a nova situação

pede.” (Stengers, [2009], 2015, p.20). Logo, se destaca o caráter antecipador do

livro, pois não é apenas a Califórnia distópica de Octavia Butler que está em ruínas,

mas o próprio mundo como o conhecemos.

Por isso, Stengers ([2009], 2015) chama a atenção para o fato de que é

necessário pararmos de nos iludir com a ideia de que tudo vai melhorar e que

estamos apenas vivendo uma crise. Precisamos encarar o abismo.

Lauren parece ser uma das poucas jovens de seu bairro que percebeu o

abismo que os aguarda. Ela sabe, de alguma forma, que não vai demorar para que

os efeitos da mudança climática e o caos social alcancem sua comunidade e a vida

mude completamente, ainda que não possa prever quando isso acontecerá, ela

começa a imaginar formas de estar preparada. Ao tentar alertar sua melhor amiga,

Lauren se depara com uma atitude negacionista em que Joanne afirma
“— Não faz nenhuma diferença — disse ela— Não podemos fazer o

clima voltar ao que era antes, independentemente do motivo que o tenha
levado a se alterar. Você e eu não podemos. O bairro não pode. Não
podemos fazer nada5.” (Butler, [1993], 2018, p.75)

Esse tipo de atitude longe de ser fora do esperado, é o que acontece na

maioria das vezes quando nos deparamos com o caos e a desilusão com o mundo

que conhecemos. É com o argumento da impotência que Stengers introduz seu

ensaio, em que segundo ela, “nossos responsáveis" atribuem um caráter de

irracionalidade às tentativas de alerta à mudança climática e ao aumento das

desigualdades sociais pelo mundo. Dessa forma, “[...] aquilo que era então

considerado intolerável, quase impensável, está se instalando em nossos hábitos.”

(Stengers, [2009], 2015, p.13).

“A sensação de impotência ameaça a todos nós, mas ela é mantida por

aqueles que se apresentam em nome da ‘dura realidade’ e nos perguntam: ‘o que

vocês fariam no nosso lugar?’.”(Stengers, [2009], 2015, p.21). Em Robledo, todos os

5 O título deste capítulo se refere a esse diálogo entre Lauren e sua amiga, como forma de demarcar
a sensação de impotência causada por tempos de crise.



adultos pareciam estar nesse processo de impotência, uns ainda acreditavam na

possibilidade de salvação através de um novo presidente, outros sequer lembravam

da existência de instituições governamentais de tão ausentes que elas estavam na

vida cotidiana naquele período.

A amiga de Lauren ao ser confrontada com a realidade das palavras da

menina, corre para contar à mãe que a amiga anda espalhando previsões

catastróficas sobre o futuro e o assunto acaba por chegar ao pai de Lauren. Ao

tentar entender as razões que levaram a filha de 15 anos a ter conversas desse tipo

com uma amiga também adolescente, ele alerta
“— Essas coisas assustam as pessoas. É melhor não falar sobre

elas.
— Mas, pai, é como… como ignorar um incêndio na sala de estar

porque todos estão na cozinha e, além disso, os incêndios domésticos são
assustadores demais para serem abordados.” (Butler, [1993], 2018, p.82)

A fim de uma melhor compreensão de onde se quer chegar, é importante

apontar uma discussão sobre a ideia do progresso e sua relação com a história de

Butler, bem como com a nossa. Dito isso, Stengers afirma que a liberdade de inovar

pede com que todo risco seja ignorado, pois a retórica do progresso diz que o

mesmo não pode ser freado, que qualquer questionamento e tentativa de pará-lo é

visto como superstição, atraso, ou como se costuma dizer no Brasil, uma tentativa

de “voltar ao tempo das cavernas” ([2009], 2015, p.32 e 33).

Como citado anteriormente, o objetivo deste capítulo é apresentar a

atualidade da narrativa de Octavia E. Butler com algumas discussões antropológicas

atuais e com a própria realidade. Sendo assim, nos próximos parágrafos

pretende-se uma discussão colocada por alguns autores sobre o modo de agir de

sociedades capitalistas industriais e os efeitos que isso causa no mundo.

Em “Seguir con el problema” (2020), Donna Haraway aponta que o

Antropoceno é marcado pela existência de seres humanos queimadores de

combustíveis fósseis. Estes seres parecem ter como missão encontrar e queimar

todo combustível fóssil disponível, antes que outros como eles o façam (Haraway,

2020, p. 81). Para a autora, o símbolo dessa era geológica deveria ser o homem em

chamas.

Ainda que não seja possível adentrar na complexidade dessa discussão,

faz-se necessário uma breve introdução à ideia de Antropoceno. De acordo com

Danowski e Viveiros de Castro (2014), para os defensores do termo, o que definiria o



Antropoceno seria a noção de que os humanos deixaram de ser apenas uma

espécie para se tornarem agente geológico, dado que o uso excessivo de

combustíveis fósseis modificou as dinâmicas ambientais de uma forma que

nenhuma outra espécie foi capaz.

O que possibilita essa ação destrutiva no mundo é a crença em uma

excepcionalidade humana (Danowski e Viveiros de Castro, 2014; Haraway, 2020), a

qual viveríamos em “um esquema de ‘nós antes do mundo’ uma posição de

anterioridade transcendental do humano ao mundo.” (Danowski e Viveiros de Castro,

2014, p.44). “O excepcionalismo humano, em suma: linguagem, trabalho, lei, desejo,

tempo, mundo, morte, cultura. História. Futuro. Os humanos pertencem ao futuro

como os animais pertencem ao passado [...]” (p.89)

Logo, o homem se vê como um construtor do mundo, não uma parte dele. É

direito dele, atribuição da humanidade, dominar, explorar, extrair, sugar cada pedaço

de vida desse planeta, só não contávamos com a possibilidade de resposta do

mundo.

Dessa forma, Antropoceno tem sido mobilizado enquanto categoria analítica

por diversos autores, uns concordando com a necessidade de se definir uma era

geológica específica para a ação humana e outros discordando da definição. No

entanto, como disse, a discussão é bastante longa e muitos são os autores que se

dedicam a ela. Portanto, destaco alguns autores que contribuíram de forma decisiva

para a construção deste conceito, caso o leitor deseje se aprofundar no debate,

como Bruno Latour (2011), Donna Haraway (2015), Isabelle Stengers (2009, 2015),

Anna Tsing (2011).

Voltando a Haraway ([2016], 2020), pensar na imagem do homem em chamas

é especialmente interessante porque no universo distópico de A Parábola do

Semeador, um dos maiores problemas sociais retratados é o da nova droga

chamada “piro”. De acordo com a narrativa, a “piro” surgiu acidentalmente quando

um traficante misturou quantidades erradas de compostos químicos e ao

comercializar sua nova invenção, descobriu que ela possuía efeitos e lucros muito

mais interessantes do que as outras já existentes no mercado. O grande efeito da

droga é transformar seus usuários em piromaníacos, que sentem mais prazer

ateando fogo em pessoas, casas, seres e coisas do que, por exemplo, com o sexo.

Deborah Danowski e Viveiros de Castro (2014) falam da ideia de “homens

sem mundo”, esses que se distanciaram ou acreditam nessa separação de tal forma



que culminou em uma eliminação total do planeta (p.45). Para os autores, as

mudanças climáticas e sociais causadas pela ação humana no que se convencionou

chamar Antropoceno vem nos “[...] apresentar a perspectiva de um "fim do mundo"

no sentido o mais empírico possível, o de uma mudança radical das condições

materiais de existência da espécie, vem suscitando uma autêntica angústia

metafísica.” (Danowski e Viveiros de Castro, 2014, p.44). Esse sentimento gera

desilusão e, até mesmo, pânico em relação aos grandes postulados da vida

moderna. Entre eles, a ideia de progresso.

Em seu prefácio à edição brasileira de “A queda do Céu" (2015) de Davi

Kopenawa (xamã, liderança indigena Yanomami, escritor e ambientalista) e Bruce

Albert, Viveiros de Castro afirma que o tempo em que vivemos é marcado pela

obsessão com o crescimento econômico e com o acúmulo de mercadorias. No

entanto, ainda que o discurso do progresso seja de que não podemos parar, o

planeta não comporta mais o chamado crescimento capitalista.

Ainda sobre isso, Ailton Krenak, importante liderança indígena, escritor,

ambientalista e aponta que “[...] o Capitaloceno6 se configura como uma extensão

dos instrumentos capitalistas para sugar os recursos da vida do planeta, inclusive da

vida não material. Estão consumindo também a subjetividade, consumindo a

capacidade de pensar, de sonhar, de refletir, de imaginar outros mundos. Esse

Capitaloceno anda de mãos dadas com o necrocapitalismo7 produzindo esse

fenômeno onde 8 bilhões de pessoas só querem consumir.” (2021, p.4). Em uma

conferência publicada na coleção Encontros, da editora Azougue, Ailton também nos

chama atenção sobre o fato que “[...] a insistência em formas de desenvolvimento

agressivo vai ser contra a vida das pessoas e contra a natureza.” (Ailton Krenak,

2015, p.76).

Para os adultos de Robledo, o que ficou depois que o trem do progresso

passou, foi a memória de um tempo em que existia vida e não apenas ruínas. Assim,

sair do bairro para visitar uma das poucas igrejas de verdade ainda existentes “[...]

era como voltar aos bons tempos quando existiam igrejas em todos os lugares, além

7 MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2018.

6 STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes. São Paulo: Cosac Naify, p. 71, 2015.
HARAWAY, D. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes.
ClimaCom, ano 3, n. 5, “Vulnerabilidade”, 2016. Disponível
em:http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/antropoceno-capitaloceno-plantationoceno-chthulucen
o-fazendo-parentes/ . Acesso em: abril de 2021.



de muitas luzes, e quando a gasolina servia para abastecer carros e caminhões, e

não para atear fogo às coisas.” (Butler, [1993], 2018, p.17).

Fora dos muros seguros de Robledo, Lauren observa que ainda existem

pessoas nas ruas, mas muito pouca vida. Quem não possui um muro e um teto, está

sujeito a ataques constantes e situações completamente miseráveis. Ainda

conversando com a amiga, Lauren observa:
“— Essas pessoas já estão meio mortas — eu disse a ela.—

Passaram pelo frio do inverno, famintas e já acometidas por outras doenças.
E não, é claro que elas não podem pagar pelas vacinas. Temos sorte que
nossos pais tiveram dinheiro para pagar todas as nossas imunizações. Se
nós tivermos filhos, não sei como conseguiremos fazer nem mesmo isso por
eles.” (Butler, [1993], 2018, p.71)

Ainda sobre o muro, outra passagem importante aparece no início do livro:
“Grande parte de nosso trajeto foi ao longo de um muro de bairro

depois de outro; alguns tinham o tamanho de um quarteirão, outros tinham
dois, e outros tinham cinco… [...] Na verdade, passamos por alguns bairros
tão pobres cujos muros eram feitos de pedras não cimentadas, pedaços de
concreto e lixo. E também havia as áreas residenciais sem muros,
lamentáveis. Muitas das casas estavam destruídas - queimadas,
vandalizadas, infestadas por bêbados ou drogados, ou ocupadas por
famílias de sem-teto com filhos imundos, magros e seminus.” (Butler, [1993],
2018,p.19)

A figura do muro aqui, nos é essencial para compreender o que o sistema

capitalista nos leva a enfrentar. Quem está fora dos muros dos países

desenvolvidos, pode sucumbir por consequências de ações que sequer chegou a

desfrutar. Por isso, “[...] e porque todos estão, seja do lado dos assassinos, seja do

lado das vítimas, mas também porque, ao mesmo tempo, todos serão vítimas,

inclusive o mundo onde o conflito se desenrolará [...]” (Danowski e Viveiros de

Castro, 2014, p.115).

Ao conversar com seus companheiros depois da tragédia de ter perdido seus

familiares e sua comunidade para viciados em piro, eles comentam sobre Lauren ter

sido capaz de prever o que viria acontecer. Sobre isso, a menina responde,
“— Não — balancei a cabeça, lembrando. —Ninguém poderia estar

pronto para aquilo. Mas... achei que algo aconteceria algum dia. Não sabia
se seria muito ruim, nem quando aconteceria. Mas tudo estava piorando: o
clima, a economia, os crimes, as drogas, sabe como é. Não acreditava que
poderíamos ficar sentados atrás de nosso muro, limpos, gordos e ricos em
comparação aos famintos, sedentos, desabrigados, sem emprego e
imundos do lado de fora.” (Butler, [1993], 2018,p.231)

Haraway ([2016], 2020) chama atenção para as ideias que usamos para

pensar ideias (p.37). Nesse caso, as parábolas são ótimas para pensar como

políticos e governantes falam sobre os problemas, sem se preocupar em apresentar



ou apenas em refletir, de forma prática, o que faremos para enfrentá-los. A mera

denúncia não é capaz de produzir efeitos, pois como bem nos lembra Stengers, ela

não “[...] fará o capitalismo pensar ou hesitar, porque o capitalismo não pensa, não

hesita [...]”  (Stengers, [2009], 2015, p.50).

Ao citar Anna Tsing, Haraway (2020) aponta que para a antropóloga, “nestes

tempos em que vivemos o que caracteriza as vidas e mortes de todos os bichos

terranos é a precariedade: o fracasso das promessas mentirosas do progresso

moderno.” (p.69). A falta de energia elétrica, a escassez de água e de comida para

todos é um tema constante na narrativa de Octavia Butler. No mundo construído

pela autora, recursos entendidos hoje como básicos para a existência, se tornam

inacessíveis. E, no nosso mundo, eles estão cada vez mais escassos também. Logo

no início do primeiro livro ficamos sabendo sobre isso,
“O preço da água subiu de novo. E eu soube pelo noticiário de hoje

que mais vendedores estão sendo mortos. Os mascates vendem água aos
sem-teto e aos moradores de rua - e as pessoas que conseguiram manter
suas casas, mas não pagar as contas. Os mascates têm sido encontrados
com a garganta cortada, e o dinheiro e seus carrinhos de mão roubados.”
(Butler, [1993], 2018, p.29)

Em seu prefácio à edição brasileira de “A queda do céu: palavras de um xamã

yanomami”, Viveiros de Castro nos lembra que, no Brasil, o ano de 2015 foi marcado

por “[...] uma concertada maquinação política que tem como alvo as áreas de

preservação ambiental, as comunidades quilombolas, as reservas extrativistas e em

especial os territórios indígenas [...]” e segue ainda no mesmo parágrafo “[...] de

modo a tornar ‘produtivas’ essas terras, isto é, lucrativas para seus pretendentes, os

grandes empresários do agronegócio, da mineração e da especulação fundiária,

vários deles aboletados nas poltronas do congresso, muitos apenas pagando a seus

paus-mandados para ali ‘operarem’.” (Viveiros de Castro, 2015, p.19).

Viveiros de Castro, no texto acima citado, aponta para um momento

específico da realidade brasileira. Como uma forma de atualizar, em certo sentido, a

informação dada pelo autor, ao olharmos para o Brasil de hoje, quase 6 anos após a

escrita do prefácio, veremos que não houve uma perspectiva de avanço no que diz

respeito às leis de proteção ambiental.

Na verdade, assistimos a cada vez mais retrocessos no que diz respeito às

leis ambientais e aos direitos dos chamados povos tradicionais. Como por exemplo,

o atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, é considerado inimigo da



natureza8. Além disso, o próprio presidente da república acumula algumas multas do

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

por pesca ilegal. Ou seja, os dados apontados por Viveiros de Castro em seu

prefácio a obra de Davi Kopenawa & Bruce Albert (2015) ainda são bastante atuais.

Dito isso, voltemos à discussão que é o foco deste trabalho.

Sobre isso, Davi Kopenawa narra também em “A queda do céu”, “[...] o ouro

não passa de poeira brilhante na lama. No entanto, os brancos são capazes de

matar por ele! Quantos mais dos nossos vão assassinar assim? E depois, suas

fumaças de epidemia vão comer os que restarem até o último? [...]” (p.344). Além

disso, Kopenawa utiliza um termo para se referir aos brancos e seus modos de vida,

conhecidos como “o povo da mercadoria”. Para Davi, os brancos têm a cabeça

preenchida por objetos e não conseguem se conectar a nada porque apenas

sonham com suas mercadorias.

Essa obsessão com mercadorias leva a uma superexploração do meio

ambiente, uma vez que animais, plantas, solo, toda a biodiversidade é pensada

como um recurso a ser explorado tendo em vista alcançar lucro. Em outro capítulo

de “A queda do céu” Kopenawa fala sobre a paixão pela mercadoria, em que não

satisfeitos com as ferramentas que já possuíam, os brancos “puseram-se a desejar o

metal mais sólido e cortante, que ele (Omama) havia escondido debaixo da terra e

das águas. Aí começaram a arrancar os minérios do solo com voracidade.

Construíram fábricas para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade.

[...] Isso os fez esquecer a beleza da floresta.” (Davi Kopenawa e Bruce Albert, 2015,

p.407)

Como dito anteriormente, não é somente o povo da mercadoria ou os

queimadores de combustíveis como nomeia Haraway, que vão sofrer as

consequências do modo de vida capitalista. Muito pelo contrário, a tendência é que

assim como observamos na obra distópica de Butler, que “os miseráveis ficam ainda

mais miseráveis” (Butler, [1993], 2018, p.67) e também Stengers ao nos dizer que

“[...] parece que as primeiras regiões da Terra a serem atingidas serão as mais

8 Sobre isso
ver:https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/trigueiro-ministro-ricardo-s
alles-promove-asfixia-mortal-da-fiscalizacao-ambiental-9451987.ghtml e
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/salles-quer-formar-milicia-ambiental-com-dinheiro-de
-paises-ricos-dizem-ongs.html

https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/trigueiro-ministro-ricardo-salles-promove-asfixia-mortal-da-fiscalizacao-ambiental-9451987.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/trigueiro-ministro-ricardo-salles-promove-asfixia-mortal-da-fiscalizacao-ambiental-9451987.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/salles-quer-formar-milicia-ambiental-com-dinheiro-de-paises-ricos-dizem-ongs.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/salles-quer-formar-milicia-ambiental-com-dinheiro-de-paises-ricos-dizem-ongs.html


pobres do planeta, sem falar de todos esses viventes que não têm nada a ver com a

questão.” (Stengers, [2009], 2015, p.40).

Embora com as crises humanitárias mais recentes, alguns países

desenvolvidos tenham se deparado com as ruínas do mundo, a realidade ainda é de

que os mesmos ainda conseguem desfrutar de um pouco de proteção em meio ao

caos. Para Danowski e Viveiros de Castro (2014), “[...] a desigualdade de condições

e, pelo menos de início, bem mais clara - os países que mais contribuem para o

aquecimento global são aqueles que se encontram, pelo menos temporariamente,

em situação de maior segurança devido à sua maior capacidade de mitigação

econômica dos efeitos devastadores das mudanças climáticas sobre seus próprios

territórios.” (p.115).

Acima, vemos os efeitos do colonialismo e do imperialismo principalmente nos

países localizados chamados subdesenvolvidos. Essa é uma temática muito

presente nas obras de Octavia E. Butler, seja na forma de romances ou de contos.

Além de ser, como apresentei na introdução desta monografia, uma temática que se

encontra intrinsecamente ligada às obras de ficção científica. No entanto, como

forma de organização de pensamento, retornarei a essa questão no capítulo 3.

Estamos diante, portanto, de um mundo que não tem tempo de esperar que

mudemos nossas direções e hábitos, de um mundo em ruínas, como aponta Anna

Tsing ([2011], 2019) onde as ruínas seriam “[...] o resultado da transformação da

paisagem na qual investidores, formuladores de políticas e engenheiros não se

importam com efeitos não planejados, mesmo quando obtêm acesso a enormes

campos de ação. É claro que os efeitos perigosos se acumulam. A “vida em ruínas”

[...], inclui aterrorizantes ações “ferais” ao lado de ações benéficas.” (p.15)

Esse mundo em ruínas ao qual fala Tsing, é aquele em que “[...] as

perspectivas de continuidade mudaram de forma fundamental, incluindo a mera

possibilidade de continuidade.” (Haraway, 2020, p.74, tradução livre).

Ao contar sobre sua experiência nas cidades de brancos, Ailton Krenak demonstra

como ficou indignado com a situação de muitas pessoas nesses ambientes.

Menores abandonados, pessoas em situação de rua, pessoas doentes, sem comida,

sem alento e se pergunta “como uma sociedade cruel assim pode pretender o bem,

o bem-estar, o estar bem? Ela está fazendo como o louco que joga bombas para

cima, pensando que vão flutuar, sem perceber que vão explodir na sua cabeça.”

(2015, p.97)



No próximo capítulo, evocaremos o sistema de crenças criado por Lauren, no

qual a divindade suprema é a mudança. Para ela, Deus é mudança exatamente

porque as coisas existem para ser moldadas e por isso a ação é necessária. Uma

passagem do 6º capítulo deixa isso muito claro, pois
“Para nós, não basta apenas sobreviver, mancando, fazendo tudo

como sempre, enquanto as coisas pioram cada vez mais. Se esta é a forma
que damos a Deus, então pode ser que um dia nos tornemos fracos demais
— pobres demais, famintos demais — para nos defender. E então, seremos
eliminados.

Tem que haver mais que possamos fazer, um destino melhor que
possamos moldar. Outro lugar. Outro jeito. Alguma coisa!” (Butler, [1993],
2018, p.99)

Desse modo, se seguirmos o pensamento de Stengers, como apontam

Danowski e Viveiros de Castro (2014), não há sentido em compor com o capitalismo.

Com Gaia sim, pois não vale a pena tentar lutar contra ela e sim trabalhar com ela

(2014, p. 152). Ou como os mesmos autores nos chamam atenção algumas páginas

antes desta citação, “trata-se, em suma, de decidir em que mundos queremos viver.”

(p.123).

Ou como diria Haraway (2020), “deve-se compor um mundo comum habitável

pedacinho a pedacinho ou não se comporá nada.” (2020, p.74, tradução livre).

Em suma, o objetivo deste capítulo foi apresentar a atualidade das obras de

Octavia E. Butler juntamente a questões discutidas hoje por uma corrente da

antropologia e filosofia, que andam juntas nas perspectivas dos autores aqui

instrumentalizados. Ainda que não exista tempo hábil para uma discussão

aprofundada, espero que minhas palavras possam contribuir para uma discussão

crítica das obras de Octavia E. Butler.

A seguir, apontarei a concepção de Deus-Mudança que aparece nos das

Parábolas escritos por Octavia E. Butler, relacionando-o com o conceito de Gaia,

principalmente com a noção de intrusão de Gaia proposta por Isabelle Stengers.



2. “Deus é mudança”

Neste capítulo, pretende-se pensar no conceito de intrusão de Gaia, proposto

por Isabelle Stengers a partir da ideia de “Deus é mudança” criado por Lauren

Olamina nos livros das parábolas de Octavia E. Butler. Nele, utilizarei principalmente

o ensaio “No Tempo das Catástrofes” (Stengers, 2015), o livro “Há um Mundo Por

Vir?” (Déborah Danowski e Viveiros de Castro, 2014) e uma entrevista com Ailton

Krenak realizada por Oiara Bonilla para a revista Diacritik e publicada em português

pela editora n-1 (2021). Além, é claro, dos dois livros das Parábolas de Butler.

Primeiramente, deve-se retomar à narrativa de Butler, para que o leitor

compreenda em que momento surge o sistema de crença criado por Lauren. Ainda

no primeiro livro, descobrimos que mesmo seu pai sendo um pastor batista, seu

Deus já não é mais o mesmo que o da menina há tempos (Butler, [1993], 2018,

p.16). Desde muito cedo, Lauren se vê germinando a ideia de uma nova crença em

seu interior. A Semente da Terra, nome dado por Lauren, não é uma invenção, mas

uma descoberta segundo ela. Considerando a mudança como a única verdade

fundamental, será essa a força divina que vai reger a vida dela e futuramente de

seus seguidores.

Seguindo em “A Parábola do Semeador”, Lauren nos dá uma explicação do

que seria a Semente da Terra,
“ — Eu estava procurando por Deus — falei. — Não estava

procurando mitologia, nem misticismo, nem mágica. Não sabia se havia um
deus a ser encontrado, mas queria saber. Deus teria que ser uma força que
não poderia ser desafiada por ninguém nem por nada.

— Mudança.
— Mudança, sim.
—  Mas não é um deus. Não é uma pessoa, nem uma inteligência,

nem uma coisa. É só...não sei. Uma ideia.
Eu sorri. Será que aquilo era uma crítica tão terrível?
— É uma verdade — respondi. — A mudança é constante. Tudo

muda de certo modo: tamanho, posição, composição, frequência,
velocidade, raciocínio, o que for. Todo ser vivo, cada pedaço de matéria,
toda a energia do universo muda de certa forma. Eu não afirmo que tudo
mude de todas as maneiras, mas tudo muda de algum modo.” (Butler,
[1993], 2018, p.269)

Já no segundo livro, a narrativa é em parte de Lauren, através de seus

diários, e de sua filha que posteriormente reuniu seus escritos e em alguns

momentos, nos mostra seus pensamentos acerca da vida de sua mãe. Neste livro

também temos um pouco de acesso à perspectiva de Bankole, homem que Lauren

conhece no primeiro livro da série e que vem a se tornar seu marido neste segundo.



O cenário de “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019) tem início em 2032,

Lauren já tem 23 anos de idade e está vivendo na comunidade que criou9. Para fins

de compreensão, saliento que o nome desse grupo é Semente da Terra e que se

reúnem em torno de uma crença comum. Dito isso, ao longo do primeiro livro,

acompanhamos sua jornada em busca de condições melhores de vida após a

destruição de seu bairro e a morte de todos os seus familiares. Durante essa

jornada, Lauren amadurece a ideia de seu sistema de crença e começa a encontrar

aliados no caminho, que futuramente se tornarão seus primeiros “convertidos”.

No momento em que sua narrativa começa, em 2032 no livro “A Parábola dos

Talentos” ([1998], 2019), a comunidade conta com 67 membros. Os membros

fundadores são 13 pessoas que Lauren conheceu nas estradas e os outros são

pessoas em situações difíceis que foram chegando e sendo acolhidos pela

comunidade. Inclusive, desde o primeiro livro, os personagens resgatam crianças

órfãs e passam a cuidar delas. Esse movimento contribui para o crescimento da

comunidade que se instalou em um terreno pertencente ao marido de Lauren.

Ao nos apresentar sua perspectiva sobre a vida de sua mãe, a filha de

Lauren, Asha Verne aponta que não consegue entender como a ideia de um

Deus-mudança pode ser reconfortante para as pessoas, mas reconhece que

naqueles momentos tão difíceis, as pessoas buscavam na Semente da Terra o

cuidado e a segurança que somente uma comunidade poderia assegurar (Butler,

[1998], 2019, p.41).

No início de “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019) vemos que a crise não

acabou, mas vivendo em seu refúgio nas montanhas com uma comunidade, a vida

de Lauren parecia estar mais ou menos estabilizada. Porém, como a mudança é a

única verdade perene ( Butler, [1993], 2018, p.12), a perspectiva de novas eleições

vem para assombrar os moradores da comunidade Semente da Terra. Pois, um dos

candidatos apresenta uma perspectiva bastante intolerante e pretende fazer o país

voltar aos seus tempos de glória, onde todos adoravam o mesmo Deus e não

cometiam heresias (Butler, 1998, 2019, p.33).

Dito isso, a partir de agora, pretendo apontar uma reflexão sobre a atualidade

do sistema de crença criado por Butler para esse universo distópico com as

discussões sobre o conceito de Gaia (Bruno Latour [2017], 2020; Isabelle Stengers

[2009], 2015; Danowski e Viveiros de Castro, 2014). Além disso, também utilizo a

9 O terceiro capítulo aborda mais profundamente a questão da comunidade criada por Lauren.



noção de intrusão de Gaia, proposto por Stengers em seu ensaio “No Tempo das

Catástrofes" ([2009], 2015).

Assim como o Deus-Mudança de Lauren, a Gaia a qual se refere Stengers é

cega às consequências de suas intrusões e para nos mantermos vivos é essencial

aprender a compor com ela. Mas, o que significa Gaia, afinal? Para Stengers, Gaia

representa “[...] os seres vivos, os oceanos, a atmosfera, o clima, os solos mais ou

menos férteis [...] ". Ela seria, portanto, esse agenciamento de relações (Stengers,

[2009], 2015, p.38).

Para Lauren, pensar a Mudança como uma divindade se justifica por ela fazer

“[...] parte da vida, da existência, da sabedoria comum. Mas eu não acredito que

estamos lidando com tudo o que isso significa. Nem sequer começamos a tratar

disso.” (Butler, [1993], 2018, p.39). Inclusive, o nome deste capítulo faz uma

referência direta a uma citação da Semente da Terra que constantemente é evocada

nos dois livros das Parábolas. A seguir, um exemplo:
“Tudo o que você toca
Você Muda.
Tudo o que você Muda
Muda você.
A única verdade perene
É a Mudança.
Deus É Mudança.”
— Semente da Terra: os livros dos vivos. (Butler, [1993], 2018, p.12)

Stengers, ainda em seu ensaio “No Tempo das Catástrofes”, ao falar sobre

Gaia nos chama atenção que “[...] não existe um futuro previsível que ela nos

restituirá a liberdade de ignorá-la, não se trata de ‘um momento ruim que vai passar’,

seguido de uma forma de happy end no sentido pobre de ‘problema resolvido’.”

(Stengers, [2009], 2015, p.41).

Ainda sobre o tema, Danowski e Viveiros de Castro apontam que
“Gaia, designa uma nova maneira de experimentar o "espaço”,

chamando a atenção para o fato de que nosso mundo, a Terra, tornado, de
um lado, subitamente exíguo e frágil, e, de outro lado, suscetível e
implacável, assumiu a aparência de uma Potência ameaçadora que evoca
aquelas divindades indiferentes, imprevisíveis e incompreensíveis de nosso
passado arcaico. Imprevisibilidade, incompreensibilidade, sensação de
pânico diante da perda do controle, senão mesmo perda da esperança: eis
o que são certamente desafios inéditos para a orgulhosa segurança
intelectual da modernidade.” (p.107)

Em “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019), como citamos anteriormente,

Lauren Olamina já é adulta e conseguiu construir sua primeira comunidade Semente

da Terra, chamada de Bolota, em homenagem às árvores que cresciam em seu



antigo bairro. Depois de um dia difícil de perdas, os membros se reuniam para

recitar passagens do livro que Lauren escreveu com os princípios do grupo, como

forma de tentar acalmar o coração de todos, Allie (uma das membras da Semente

da Terra) ao escolher sua passagem diz
“Como vento,
como água,
como fogo,
como vida.
Deus
É criativo e destrutivo,
Exigente e generoso,
Escultor e Argila.
Deus
É Potencial Infinito.
Deus
É Mudança.”  (Butler, 1993, 2019b, p.223)

Como pode-se observar, a mudança a qual Lauren vê como divindade, é uma

força que transcende a capacidade humana de agir. Para ela, entender a mudança

como deus é importante porque ela não encontrava respostas para as incertezas de

seu tempo em nenhum outro lugar. Este, como vimos no capítulo anterior, era

marcado pelas ruínas de um mundo povoado por crises ambientais e políticas.

Ao citarem Bruno Latour, Danowski e Viveiros de Castro apontam que, para o

autor, Gaia também é uma entidade indiferente à vontade humana. Portanto, ela

seria “[...] um gigantesco acordo discordante, mutável e contingente (uma bagunça,

“a mess” - op.cit.: 68) das intencionalidades múltiplas e distribuídas por todos os

agentes.” ( Latour apud Danowski e Viveiros de Castro, 2014, p.120). Para a

Semente da Terra, o Deus-Mudança também não se preocupava com os anseios

humanos, a mudança sempre acontece, não se sabe quando ou onde, ela sempre

prevalece.

Voltando a Stengers, vemos que nomear Gaia é importante para que

possamos nos dar conta de que “[...] já não há depois. É agora que se tem de

aprender a responder, que se tem, especialmente de criar práticas de cooperação e

substituição com aqueles e aquelas que a intrusão de Gaia estimulava doravante a

pensar, imaginar e agir.” ([2009], 2015, p.51).

Para Lauren, não faz sentido ignorar a mudança, pois ela é um fato e

aprender a moldá-la faz muito mais sentido. Moldar, como proposto na narrativa



Butleriana, não apresenta um sentido de controle e sim de agir junto, compor10. Em

ambas as obras aqui analisadas, vemos que Lauren e os outros personagens estão

em uma verdadeira jornada de aprender a viver em um mundo moribundo e tentar

fazer dele um lugar onde exista uma vida de fato, não apenas uma sobrevivência

capenga e indiferente.

Ainda que pense Gaia como um ente vivo, Stengers não lhe atribui

intencionalidade e agência, não existe uma “Natureza” que está decidida a se vingar

dos humanos, mas sim um conjunto de acontecimentos que foram provocados pela

ação humana e que Gaia em si sequer percebe se está atingindo aqueles que não

participaram da ação que levou a sua intrusão ou não. Nesse caso, “[...] até mesmo

falar de uma luta contra o aquecimento global é inapropriado - se é importante lutar,

a luta é contra o que provocou11 Gaia, não contra sua resposta.” (Stengers, [2009],

2015, p.40).

Em “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019) descobrimos, a partir de um

escrito de Bankole, marido de Lauren, que o período de 2015 a 2030 ficou

conhecido como “o Apocalipse” ou “a Praga”. Para ele, esse marco temporal não é

verdadeiro, pois, em sua concepção, a Praga teria começado muito antes, milênios

talvez, e que ainda não havia chegado ao fim no momento em que escrevia esse

relato.

Conforme relata,
“Eu também li que a Praga foi causada pela coincidência acidental de crises
climáticas, econômicas e sociológicas. Seria mais honesto dizer que a
Praga foi causada por nossa própria recusa em lidar com problemas óbvios
nessas áreas. Causamos problemas, em seguida, nos sentamos e
observamos se tornarem crises. [...] Vi a educação se tornar um privilégio
dos mais ricos do que a necessidade básica que precisa ser se quisermos
que a sociedade civilizada sobreviva. Observei a conveniência, o lucro e a
inércia serem desculpas para uma degradação ambiental maior e mais
perigosa. Vi a pobreza, a fome e a doença se tornarem inevitáveis para
cada vez mais pessoas.” (Butler, [1998], 2019, p.19)

A Praga de Butler, assim como a intrusão de Gaia para Stengers, consiste

sobretudo, nas respostas dadas pelo mundo às ações humanas. Poluição, aumento

11 Provocar, para Stengers, tem sentido de ignorar Gaia enquanto ente vivo, que não pede nada aos
humanos, mas que é capaz de responder às nossas ações. Seria continuar acreditando que existe
uma superioridade do homem em relação a natureza e que somos exteriores ao desequilíbrio
ambiental do planeta, que não seremos ameaçados como outras espécies são.

10 Uso aqui compor em referência a ideia de Donna Haraway, em “Seguir con el problema” (2020), em
que para a autora, “[...] nosotros estamos aquí para vivir con y morir con, no solo para pensar y
escribir con.” (Haraway, 2020, p.193). Portanto, uso a palavra com o sentido de unir, trabalhar juntos.



de chuvas em alguns lugares, escassez em outras, pobreza alimentar, extinção de

espécies de animais e plantas, e, para os seres humanos, toda a sorte de crise

advinda dos problemas ambientais. O curioso é como sempre aparecem aqueles

que se apresentam como os salvadores da pátria, que buscam salvar apenas a si

mesmos e seus interesses, seja na ficção ou no mundo real. Veremos mais sobre

isso a seguir.

O primeiro livro das Parábolas já começa com a possibilidade de eleição de

um novo presidente, Christopher Donner, que teoricamente representa uma

novidade no cenário político dos Estados Unidos nesta distopia. Porém, as ideias de

Donner não apresentam nada de novo, ao menos para o mundo nas últimas

décadas, pois se elegeu com o discurso de “colocar as pessoas para trabalhar novo”

(Butler, [1998], 2019, p.40) e para isso, está disposto a suspender toda legislação

trabalhista e ambiental que prejudica as empresas por serem restritas demais

(ibidem).

Em “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019), acompanhamos o candidato

Andrew Jarret caminhar até a vitória nas eleições se utilizando de um discurso

altamente intolerante, que incentiva seus seguidores a fazerem verdadeiras

cruzadas aos considerados hereges e pagãos que contaminam a “América” com

suas ações. Sobre isso Lauren comenta:
“não notei nenhum novo programa governamental para educação nem para
trabalho. o governo não tem ajudado os desabrigados, os doentes e os
famintos. os assentamentos estão tão grandes e violentos como sempre.
como país, abrimos mão de nossos direitos constitucionais por muito menos
do que pão e ensopado. Nós abrimos mão deles por nada - apesar de eu ter
certeza de que algumas pessoas em algum lugar estão mais ricas agora.”
(Butler, [1998], 2019, p.119)

De acordo com Stengers, os economistas e outros candidatos a produtores

de respostas para a intrusão de Gaia, só existem com o poder de prejudicar ainda

mais. Para eles, somente as respostas que mantêm o mundo em seu lugar atual é

que fazem sentido ([2009], 2015, p.43). Sendo assim, “suas ‘leis’ supõem, antes de

tudo, que ‘nós’ fiquemos em nosso lugar, desempenhemos os papéis que nos são

atribuídos, tenhamos o egoísmo cego e a incapacidade congênita de pensar e

cooperar, o que faz da guerra econômica generalizada o único horizonte

concebível.” (ibidem).



Ailton Krenak, ao falar da Xawara de Davi Kopenawa12, aponta que “[...]

quando esse caos ganhar aceleração, os humanos vão ser cuspidos do planeta.

Gaia vai se livrar da gente porque viramos uma peste.” (2021, p.4). Como pode-se

observar, não é o mundo que será expulso do cosmos e sim, os humanos que serão

cuspidos desse mundo. Em seu ensaio, Stengers também vai defender que não é

Gaia que está ameaçada, mas as espécies viventes que nela estão (Stengers,

[2009], 2015, p.40)

Sendo assim, não adianta falar sobre preservação, mas “da potência de criar

mundos” (Ailton Krenak, 2021, p.2). Porque, de certa forma, a destruição da

humanidade representa também a destruição do mundo e a tentativa de recriação

dele é uma tentativa de recriação de algum tipo de vida, uma vez que no

pensamento ameríndio, a forma de toda vida é humana (Danowski e Viveiros de

Castro, 2014, p.102).

Ainda com Danowski e Viveiros de Castro vemos que
“a guerra de Gaia é uma guerra de mundos, e não um conflito sobre o
estado presente e futuro do mundo, porque não estamos discutindo se há
ou não aquecimento global, ou um colapso ambiental em curso, visto que
este é um dos fenômenos mais bern "referenciados" (no sentido de Latour
2012: cap. 3) da história das ciências.” (2014, p.122).

Deve-se, portanto, pensar em novas formas de criar mundos e os livros das

Parábolas de Butler parecem apontar nessa direção. Primeiro, por colocar povos

considerados minorias como os principais criadores desses mundos. A personagem

principal, Lauren Oyá Olamina, é uma jovem negra e carrega em seu nome uma

divindade yorubá que é conhecida por sua maleabilidade e capacidade de semear

por onde passa13. Dito isso, não é mero acaso que a personagem que nos leva a

criação de uma nova crença, que apresenta a Mudança enquanto deus carregue o

nome de Oyá consigo.

Acompanhamos, em ambos os livros, Lauren não só construir uma ideia de

comunidade, mas também sua quase obsessão para que esse grupo se constitua de

fato. Em muitos momentos de crise, ela faz questão de relembrar passagens da

Semente da Terra ou até mesmo de se arriscar fisicamente para proteger aqueles

que vão se tornando aliados em sua jornada. Em outras palavras, Lauren sabe que

13 Mais sobre isso em:
https://medium.com/@dgs.ramalho/oy%C3%A1-o-rio-da-riqueza-b2d381edd546.

12 Sobre isso ver A Queda do Céu, 2015.



é só através do cuidado e da luta coletiva que podemos construir um lugar para

chamar de casa.

Em segundo lugar, não é novidade, pelo menos não para uma certa

antropologia e filosofia, que a resposta para o que vivemos não virá do capitalismo e

de seus líderes. Pois,
“[...] precisamos desesperadamente de outras histórias, não dos contos de
fadas, em que tudo é possível para os corações puros, para as almas
corajosas ou para pessoas de boa vontade reunidas, mas das histórias que
contam como situações podem ser transformadas quando aqueles que as
sofrem conseguem pensá-las juntos.” (Stengers, [2009], 2015, p.126)

Sobre isso, Danowski e Viveiros de Castro também nos chamam atenção que

“há muitos mundos no mundo. Dizíamos há pouco que temos muito o que aprender

com esses povos menores, que resistem em um mundo empobrecido, que nem

sequer é mais seu.” (2014, p.156).

Em suma, estas páginas foram uma tentativa de articular a ideia de

Deus-Mudança apresentada nos livros das Parábolas de Octavia E. Butler para

mostrar que mais do que mera ficção, seus livros podem servir para refletirmos

sobre os problemas colocados hoje por pensadores como Ailton Krenak, Isabelle

Stengers, Déborah Danowski e Viveiros de Castro.

No próximo capítulo, abordarei mais sobre a Semente da Terra e os princípios

criados por Lauren e de que forma isso possibilitou que seus seguidores não só

sobrevivessem “a Praga”, mas também construíssem um outro mundo possível.



3. Imaginar novos mundos

“Falar no fim do mundo é falar na necessidade de imaginar, antes que um
novo mundo em lugar deste nosso mundo presente, um novo povo; o povo
que falta. Um povo que creia no mundo que ele deverá criar com o que de
mundo nós deixamos a ele.”(Danowski e Viveiros de Castro, 2014, p.159).

Nas páginas anteriores, me propus a apontar a atualidade da série das

parábolas, de Octavia E. Butler com as problemáticas que enfrentamos hoje

enquanto pesquisadores e seres viventes neste mundo em ruínas (Tsing, [2011],

2019). Para muitos, o assunto pode ser desanimador e talvez seja mesmo, mas não

significa que não devemos nos dedicar à tarefa de reconhecer o abismo e imaginar

formas de não sucumbir. As obras de Butler me parecem ser um chamado a isso, a

persistência em acreditar que outro mundo é possível.

A Semente da Terra aparece para Lauren Olamina em sonho, todos os

versículos que ela montou antes existiram no mundo dos sonhos e foi a partir deles

que Lauren partiu para a ação sem saber sequer se iria sobreviver as ruínas de seu

tempo, mas com a convicção de que uma vida moribunda não basta. Por isso, neste

capítulo pretendo apresentar mais do que seria a Semente da Terra e articular suas

ideias com o pensamento de Ailton Krenak e Davi Kopenawa, como forma de

mostrar que não é somente na ficção que outros mundos são possíveis.

Não se trata aqui, de forma alguma, de comparar o pensamento indigena a

ficção. Muito pelo contrário, a relação entre as obras citadas e o pensamento

amerindio é possível porque ninguém melhor do que povos que estão há mais de

500 anos lutando contra um mundo que não é o seu, para nos dizer quais mundos

deveriam estar sendo considerados nas nossas perspectivas de futuro.

Em “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018), descobrimos o significado de

Semente da Terra. De acordo com Lauren,
“Somos todos Sementes de Deus, mas não mais nem menos do

que qualquer outro aspecto do universo, a Semente de Deus é tudo que
existe - tudo o que Muda. A Semente da Terra é tudo que espalha a Vida da
Terra e as novas terras. O universo é Semente de Deus. Mas nós somos
Semente da Terra. E o Destino da semente da Terra é criar raízes entre as
estrelas.” (p.100)

Para Lauren, não há mais vida possível no planeta terra, por isso, o propósito

maior da Semente da Terra é buscar a vida entre as estrelas. De forma a

compreender melhor esta passagem, é necessário retornar a um tema abordado na



introdução deste trabalho, que é a relação das obras de Octavia E. Butler com o

movimento afrofuturista.

Conforme aponta Fernanda R. Miranda14,
“O afrofuturismo propõe exercícios criativos partejantes de histórias

alternativas que recompõe o mundo imaginando futuros que, justamente por
serem concebidos, acabam realinhando o passado. Ficções especulativas
que guardam contornos de uma epistemologia capaz de reescrever a
história do passado para gerar um futuro humano viável, habitável,
humanamente possível.” (Miranda, 2019, p.241)

Em “Afrofuturism: the world of Black Sci-Fi and fantasy culture” (2015) Ytasha

L. Womack, vai chamar atenção que a ideia de pessoas negras buscarem outro

planeta não é nova. A autora cita o precursor desse movimento, o músico de jazz

Sun Ra. Em sua música, combinava elementos futurísticos e a reconexão com um

passado místico e ancestral. Seu sentido de passado, não buscava retomar ao

momento de escravidão como muitos livros de história, mas a narrativa de povos

que tinham suas próprias concepções culturais, estéticas e artísticas. Para ele, o

planeta já tinha sido saturado para pessoas negras, marcado pelos conflitos gerados

por brancos e por isso, seu lema era que o espaço era o lugar para a população

negra15 (Womack, 2015, p.53).

Esse tipo de pensamento não diz respeito apenas a uma fabulação ou uma

utopia em tom de brincadeira, e sim, a necessidade de se habitar outras

cosmovisões, como fala Ailton Krenak (2021, p.5). Onde não se deve ficar preso no

que está colocado por este mundo que está aí, mas ser capaz de se relacionar com

outros seres, sendo eles humanos ou não, de forma que a vida seja possível.

Segundo o escritor e ativista indigena,
“Estamos nos acostumando com a erosão das coisas. Nos dizem

que uma espécie foi extinta e a gente vai lá na lista e faz uma marquinha.
Uma hora vamos ser alertados de que nós estamos fechando a lista. A
única maneira de produzir vida diante desse mundo em erosão, é habitando
outras cosmovisões. Sem ficar restritos aquilo que recebemos como
herança ancestral.” (ibidem).

Em “Há um mundo por vir?” (2014), Danowski e Viveiros de Castro apontam

que há muitos mundos no mundo (p.62). Ou seja, existem muitas formas de estar no

mundo e se relacionar com ele. Ainda sobre essa relação, Ailton Krenak chama

atenção que na concepção indígena do mundo, não há uma natureza separada

15 Do original “Space is the place” expressão que dá o título ao filme de 1974 escrito por Sun Ra.

14 DE MIRANDA, Fernanda Rodrigues. Silêncios prescritos: estudo de romances de autoras
negras brasileiras (1859-2006). Malê, 2019.



como para os brancos. Os animais, os rios, as plantas, a terra, tudo isso faz parte da

vida em si. Nesse sentido, “[...] a natureza é a vida mesmo. Não há natureza apenas

num parque, num jardim.” (2015, p.83).

O nome Semente da Terra é bastante significativo, porque as sementes não

só conseguem se multiplicar e perseverar, mas por sua capacidade de fazer surgir

vida. No começo de “A Parábola do Semeador” ([1993], 2018), descobrimos que

Lauren se preparou para uma catástrofe montando um kit de sobrevivência e

escondendo-o em seu quarto. Nele, um de seus bens mais preciosos, sementes que

pretendia plantar para garantir uma alimentação adequada caso encontrasse um

local para se fixar.

Ao final do livro, quando chegam à terra pertencente a Bankole, Lauren

consegue convencer os outros a se estabelecerem lá graças às suas sementes. Ela

vai argumentar que, se seguirem as estações do ano, poderão em breve possuir

uma boa colheita de alimentos, deixando assim, de ter que se expor ao perigo das

cidades em busca de comida. Além disso, com uma terra tão grande, todos poderão

encontrar um trabalho e desenvolver habilidades necessárias à sobrevivência (

Butler, [1993], 2018, p.400).

A valorização da comunidade é algo que Lauren aprende ainda muito jovem.

Antes de Robledo ser destruído e sua família assassinada, ela levava uma vida

voltada ao coletivo. Seu pai, o pastor da única igreja do bairro, pregava na sala de

sua casa, buscando oferecer um conforto religioso para os aflitos. Já a sua

madrasta, era a professora das crianças pequenas e também estava sempre

envolvida em atividades para ajudar os membros da comunidade que estavam

precisando. A própria Lauren também participava de atividades relacionadas à

escolinha do bairro, cuidando das crianças e de seus irmãos.

Em Robledo, as pessoas não roubavam uma das outras, mesmo que a

pessoa falecesse, os outros grupos não ficavam com seus pertences como era

costume na época (Butler, [1993], 2018, p.43). Além disso, as famílias eram muito

numerosas, a família de Lauren possuía 6 membros contando com ela, em uma

casa de apenas 2 quartos. Outras casas abrigavam famílias maiores ainda, um dos

moradores de Robledo possuía 3 esposas e filhos com todas elas.

Logo, aprender a pensar coletivamente e entender as necessidades do grupo

era uma habilidade muito importante para Lauren. Desde o princípio de sua viagem,

quando saiu de seu bairro acompanhada por 2 vizinhos, os únicos sobreviventes



que ela encontrou, a menina sabia que aprender a trabalhar juntos era o que os

manteriam vivos.

Os versículos que Lauren escreveu para a Semente da Terra possuíam o

objetivo de unir as pessoas em um pensamento comum e que ao fim de um dia

complicado, seus membros pudessem se reunir e compartilhar ensinamentos para

que pudessem acalmar seus ânimos e encontrar algum conforto (Butler, [1993],

2018, p.103). Portanto, antes mesmo de sua comunidade ser destruída, Lauren

sabia que o caminho para um outro futuro só seria possível se as pessoas

aprendessem a viver juntas.

Sobre isso, em uma entrevista realizada em 1990, que foi publicada na

coletânea “Encontros” da Azougue Editorial, Ailton Krenak nos chama atenção que

“[...] um planeta inteiro precisa de gente com o espírito inteiro, com gestos

equilibrados e com um mandamento harmônico." (2015, p.127). Sendo assim,

aprender a viver junto não significa um paraíso sem conflitos, mas um espaço onde

as pessoas possam conviver com suas diferenças sem que isso seja visto como um

problema.

Em “A queda do Céu” (2015), Davi Kopenawa destaca que um homem bem

visto para os Yanomami é aquele que se mantém generoso, que sabe compartilhar o

que tem e entende a importância da troca para o estabelecimento de uma relação de

amizade (p.414). Para ele, os brancos vivem maltratando uns aos outros, pois

fabricam muitas mercadorias e não compartilham, muito pelo contrário, as escondem

em suas casas morrendo de medo de serem roubados (p.419).

No segundo livro da série, “A Parábola dos Talentos” ([1998], 2019), Asha

Verne (filha de Lauren) conta que
“Por mais ridícula que a Semente da Terra pudesse parecer, com

seu Destino estrelado, oferecia recompensas imediatas. Havia uma
comunidade real. Havia, pelo menos, algo que lembrava um pouco de
segurança. Havia o conforto do ritual, da rotina e da satisfação emocional de
pertencer a uma ‘equipe’ que se mantinha junta para vencer desafios que
apareciam. E, para famílias, ali era o lugar para criar crianças, para ensinar
a elas habilidades básicas que não poderiam aprender em outro lugar e
para mantê-las tão seguras quanto fosse possível, longe das lições difíceis
e feias do mundo externo.” (Butler, [1998], 2019, p.91)

No meio de um lugar que favorecia de todas as formas o egoísmo, a vida

individual, a desconfiança generalizada e a falta de afeto, somente a ideia de uma

comunidade já apresenta um motivo de esperança para as pessoas. Mais uma vez,

é importante ressaltar que a vida na Semente da Terra não era livre de conflitos, pois



cada membro que ia chegando carregava consigo sua história e suas próprias

formas de ver o mundo.

Para a Semente da Terra,
“Parceria é dar, tomar, aprender, ensinar, oferecer o maior bem

possível enquanto o menor mal possível é feito. Parceria é vida. Qualquer
entidade, qualquer processo que não possa ou não deva ser combatido ou
evitado deve se tornar um parceiro. Sejam parceiros uns dos outros. Sejam
parceiros da vida. Sejam parceiros de qualquer mundo que seja seu lar.
Sejam parceiros de Deus. Somente em parceria poderemos prosperar,
crescer, Mudar. Somente em parceria podemos viver.” (Butler, 1998, 2019,
p.183)

Se retomarmos o argumento de Davi Kopenawa tece em “A queda do Céu”

(2015), veremos que os objetos muitas vezes sequer precisam existir se não há a

função da troca. Davi conta que um homem sovina não será lembrado ao morrer,

que nenhuma palavra boa será dita sobre ele e que os seus não chorarão sua morte

(p.417). Nesse sentido, o espírito coletivo é mais importante do que os bens, pois

estes são apenas temporários, mas as relações permanecem.

Em “Eterno retorno do encontro” ([1999], 2015) Ailton Krenak aponta que a

chegada dos brancos já era prevista no pensamento indigena. Sendo assim, o

brando era um velho conhecido ou familiar, que por diversas questões se afasta ou é

afastado para uma terra distante, mas que em um momento retorna. Por seu

distanciamento, não se sabia mais o que os brancos pensavam ou o que queriam

caso retornasse, mas aquela ameaça de retorno estava sempre ali no pensamento

(p.161).

Logo, ainda que pudessem aguardar a chegada dos brancos um dia, o que os

povos indígenas das Américas não conceberam era o quanto esse antigo conhecido

voltaria disposto a levar consigo não só a vida de muitos indígenas, mas de muitas

espécies de animais e plantas. Nesse sentido, para os povos das Américas, o

encontro com brancos representou a destruição de seus mundos. A colonização se

utilizou de diversos mecanismos para aniquilação de povos inteiros, além de

instrumentos de silenciamento e sufocamento de suas culturas.

Podemos pensar, portanto, que esses povos já habitam o fim do mundo há

muito tempo (Danowski e Viveiros de Castro, 2014, p.156). Dessa forma, a luta

indigena brasileira não se reduz a garantia de demarcação de terras somente, mas

também uma luta pela própria existência e permanência do planeta em que vivemos.

Não é recente os apelos feitos por lideranças indígenas em torno de políticas e



ações públicas para o enfrentamento ao garimpo ilegal, ao desmatamento, as

queimadas, entre outros.

Esses povos, longe de serem uma figuração do passado, são figuras chaves

para um futuro possível (Danowski e Viveiros de Castro, 2014, p.159) que não seja

pautado pela morte e extinção. Voltando ao texto de Ailton Krenak ([1999], 2015)

supracitado, o autor nos chama atenção para a noção de solidariedade indigena e

como ela seria crucial para o desenvolvimento de uma outra sociedade possível.

Pois esses povos sabem viver de maneira harmônica entre si, respeitando suas

territorialidades e o mundo à sua volta.

Ainda sobre a ideia de viver coletivamente, Ailton Krenak (2015) ressalta que

a solidariedade indígena não é pautada por noções modernas de convivência, mas

acima de tudo sobre a solidariedade que parte da diferença (p.152). Para ele, um

seringueiro não precisa se tornar índio para que seja considerado um aliado, mas

deve ter mais ou menos as mesmas preocupações e desejos relacionados à vida na

floresta que os povos indígenas possuem hoje16. Portanto, reconhecer outras

possibilidades de se estar no mundo é fundamental para que seja possível

imaginarmos um outro mundo habitável (Haraway, [2016], 2020, p.66).

O que histórias como as que conta Octavia E. Butler nos livros aqui

analisados nos mostram que não é possível imaginar um novo mundo para se

habitar, sem antes, imaginar um novo povo. Como a citação de Déborah Danowski e

Viveiros de Castro que inicia este capítulo aponta, temos que pensar também em

uma nova forma de ser com os outros (Haraway [2016], 2020, p.27).

Em síntese, o objetivo deste capítulo foi apresentar as ideias propostas pela

Semente da Terra, pensando principalmente nas noções de solidariedade e vida

coletiva. Ainda que os livros de Octavia E. Butler sejam ficções, ao articular algumas

de suas ideias com o pensamento de ativistas como Ailton Krenak e Davi Kopenawa

vemos que existem povos que tem muito a dizer sobre outras formas de se estar no

mundo.

16 Sobre a aliança de povos indígenas com outros povos da floresta ver mais em: KRENAK, Ailton.
Ailton Krenak. Organização de Sergio Cohn e Idjahure Kadiwel. Rio de Janeiro: Azougue
Editorial, 2017.



Conclusões

Os livros de Octavia E. Butler aqui analisados, foram escritos como uma

forma de imaginar qual seria o futuro de uma humanidade cada vez mais afastada

de noções coletivas de existência, que não se preocupa com o mundo ao seu redor

e de governos incapazes de acabar com a desigualdade social existente no planeta.

Neste trabalho, busquei analisar as obras “A parábola do Semeador” ([1993],

2018) e “A Parábola dos Talentos” sob a luz de uma antropologia que se propõe a

pensar as problemáticas causadas pelos efeitos da devastação ambiental e das

políticas de hostilidade a natureza. Buscando assim, mostrar a atualidade das duas

histórias e suas relações com a nossa realidade hoje.

No primeiro capítulo, busquei relacionar as questões colocadas pelos livros

das Parábolas com uma bibliografia antropológica crítica aos modos de vida no

sistema capitalista. O objetivo deste capítulo foi apontar a atualidade das obras de

Butler com discussões antropológicas atuais no que se refere a preocupações com

as ações humanas e seus impactos no planeta.

Já no segundo capítulo, propus uma articulação entre a ideia de

Deus-Mudança que aparece nos livros das Parábolas de Butler com os debates

acerca do conceito de Gaia a partir de pensadores como Bruno Latour, Deborah

Danowski, Isabelle Stengers e Viveiros de Castro.

O terceiro capítulo busca uma aproximação da comunidade Semente da

Terra, criada pela personagem principal dos livros das parábolas com o pensamento

ameríndio, principalmente com escritos de Ailton Krenak e Davi Kopenawa buscando

apontar ideias que nos permitam imaginar outros mundos possíveis.

Ainda que a relação entre antropologia e a literatura de ficção científica seja

uma discussão bastante recente no Brasil, me parece fundamental analisarmos as

ideias que autores como Butler apresentam sobre o futuro. Para que, de alguma

forma, sejamos capazes de buscar soluções que nos ajudem a construir um mundo

onde a vida seja possível, plena e feliz.

Espero que este trabalho contribua para o ampliamento das discussões

acerca das temáticas acima citadas, além de difundir as palavras de Octavia E.

Butler para um público maior e que elas sejam tão transformadoras como foram para

mim.
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