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RESUMO

A presente pesquisa apresenta reflexões de cunho antropológico sobre questões científicas,
sociais e éticas inerentes ao que se convencionou ser, na concepção popular, o início e o
fim do processo civilizatório. Tem-se como referencial, em primeiro plano, o imaginário
coletivo sobre o homem pré-histórico e, em segundo, as incertezas durante a Guerra Fria
entre Estados Unidos e União Soviética no século passado. Para isso, os objetos de
pesquisa selecionados são filmes de cinema do gênero ficção científica (mesmo que à
primeira vista não o pareçam) que permitem o recorte sobre as potencialidades ambíguas
do uso do fogo – o grande personagem desta tese. No caso, "A Guerra do Fogo", de 1981,
e "O Dia Seguinte”, de 1983, levando-se em conta a sugestão, implícita no primeiro, de
que a produção do fogo no Paleolítico foi um marco significativo para o distanciamento
dos domínios “cultura” e “natureza” no homem. Dessa forma, “A Guerra do Fogo” é o
objeto de pesquisa primário. Enseja-se demonstrar que essa produção, apesar de apresentar
certas concepções equivocadas sobre a Pré-história, tem a contribuir para a divulgação e
educação científica, desde que se diferencie, para fins didáticos, sua arte da ciência. Dentro
dessa proposta, o segundo filme é usado como reforço, pela importância histórica e
temática contemporânea. Na sustentação teórica, destacam-se Edgar Morin, quanto ao
cinema e Antropologia; Darko Suvin, na ficção científica (além dos diretores de ambos os
filmes); e Gaston Bachelard, na ambiguidade do fogo. Há de se considerar que,
inesperadamente, a vida e a obra de J.-H. Rosny aîné, autor do romance de onde “A Guerra
do Fogo” extraiu seu argumento, mostrou-se de grande valor para mostrar o quanto os
filmes de ficção científica, normalmente desprezados como obras de conteúdo intelectual,
têm a contribuir para uma sociedade melhor, e perene.

Palavras-chave: Cinema. Ficção Científica. Fogo. A Guerra do Fogo. Ficção Préhistórica. J.-H. Rosny aîné. O Dia Seguinte.

ABSTRACT

This research presents reflections from an anthropological perspective about scientific,
social and ethical questions, inherent to what, in popular conception, is by convention the
beginning and the end of the civilizatory process. It is used as a system of references, in the
first place, the collective imaginary about prehistoric man and, in second place, the
uncertainness during the Cold War between the United States and the Soviet Union in the
last century. Thus, the selected research objects are science fiction movies (even if at first
glance they do not seem to be part of this genre) that permit observing the ambiguous
potentialities in the use of fire – the main character of this thesis. Those movies are “Quest
for Fire”, from 1981, and “The Day After”, from 1983, being considered the suggestion,
implicit in the first movie, that the production of fire in the Paleolithic Period was a
significant mark for the separation of the ambits of “culture” and “nature” in man. In this
way, “Quest for Fire” is the primary research object. This thesis aims to demonstrate that
this movie, though it presents some mistaken conceptions about prehistory, can contribute
to science education and publicizing, provided that, to didactic ends, its art is distinguished
from science. In this proposition, the second movie is used as reinforcement, due to its
historical importance and contemporary set of themes. In the theoretical basis are included
Edgar Morin, regarding cinema and Anthropology; Darko Suyin, about science fiction
(besides the directors of the two movies); and Gaston Bachelard, about the ambiguity of
fire. It must be said that, unexpectedly, the life and work of J.-H. Rosny aîné, author of the
novel from which “Quest for Fire” took its argument, became of great value to show how
much the science fiction movies, usually underrated as works of intellectual content, can
contribute to a better and perennial society.

Keywords: Cinema. Science Fiction. Fire. Quest for Fire. Prehistoric Fiction. J.-H. Rosny
aîné. The Day After.
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INTRODUÇÃO
"Um raciocínio lógico te leva de A a B.
A imaginação, a qualquer lugar que queira.
Albert Einstein

O homem enfrentou a noite carnívora quando aprendeu a fazer seu fogo, então
fugidio e fátuo. Fátuo do latim fatuum: efêmero e tolo, tal qual sua primeira chama, a
árdua, gênese de difícil manejo.
O homem conteve o fogo, o cultuou e fez dele o centro de sua vida. Dominado e
domesticado, revolucionou a indústria de transformação do homem. E também seu clima,
aquecendo a atmosfera, incitando mudanças climáticas. Formou um complexo quadrimotor
para a sua sociedade em companhia com a técnica, a ciência e a economia. Mas as guerras
do homem, um flagelo ancestral, também precisaram dele. Mais e mais. Certamente irá
fulgurar na que pode vir a ser a maior e talvez a última delas.
O fogo fatal. De fatali: fado, destino perene. E perigoso.
Tal qual o fogo que se faz fácil.
Fogo fátuo, fogo fatal.
Da pré-história, à indeterminação do futuro, muito de suas queimas oferecem um
amplo material de estudos para se entender melhor a sociedade que acredita ter-lhe
domado. Mas deve-se ficar atento, em uma pesquisa, distinguir o que faz parte do
imaginário, e do mundo real.
Uma pesquisa na área de humanas dificilmente está livre de introjeção em seu
empirismo de ideias pré-concebidas e pressões sociais e formas de imaginação. Uma
imaginação disciplinada e retesada que não lhe descarrilha de sua linha, ao contrário,
incorpora as intuições inerentes ao processo. E outra, mais ampla, própria da fantasia. Se
dosadas corretamente, todos esses elementos têm como contribuir para o avanço da
ciência.1
A Ficção científica, (FC), muitas vezes cumpre o papel dessas duas formas de
imaginação, sensivelmente a segunda forma. Muitos inventores de maravilhas tecnológicas
1

STOCZKOWSKI, Wiktor. Antropologia ingénua antropologia erudita, 1999, p.7.
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que levam o homem ao espaço e para as telas do mundo ao vivo, ou que reconstroem a
vida de tempos há muito passados, tiveram seus interesses despertados por filmes
descompromissados com o rigor científico em nome da diversão, entretenimento e
evidentemente, da cultura industrial e tudo o que houver por detrás dela, para o bem ou
para mal. Ainda assim, a imaginação tem seus próprios limites, embora muitas vezes
imperceptíveis. Essa limitação, também comum a todos os saberes, muito tem a dever à
falta de um mínimo de rigor científico a uma grande parte da literatura, filmes e outros
suportes da FC. Em nome da dramaticidade, ou da busca pelo riso fácil, símios podem se
comportar como gente, ou o contrário.
Esses “desleixos científicos”, quando vistos com o devido distanciamento, formam
um grande quadro de incoerências e equívocos científicos que comumente, com boa
vontade, são considerados “licenças poéticas” pelos mais esclarecidos em suas respectivas
áreas de conhecimento. Mas o problema é que esse mesmo quadro passa a ser “a ciência”
para a maioria do público cuja educação formal faz parte de um sistema universal de
ensino que, alegando facilitações didáticas, setoriza o saber, pouco importando com a
interdisciplinaridade.2 Levando-se em conta o estrondoso sucesso que a FC faz nas salas de
cinema mundo afora, assim como em mídias eletrônicas, o grande público leigo dos
veículos de comunicação de massa é “educado” pela introjeção dos mais estranhos e
bizarros deslizes científicos. Mesmo aparentemente inofensivos, e a maioria realmente o é,
eles muitas vezes auxiliam a fundamentar, mesmo que fragilmente, concepções de grupos
contrários a pressupostos científicos indubitavelmente comprovados, mas que não lhe são
favoráveis.
Por mais que se possa argumentar que esse processo seja o outro lado da moeda da
liberdade de expressão, o perigo é quando essas concepções são repassadas continuamente
até que algumas se fixem no imaginário popular. E com isso, o debate sereno e embasado
sobre questões científicas realmente importantes para o bem comum, quando ocorre, tem
que perder tempo se desviando daqueles que fazem apologia de suas “verdades absolutas”.
Há um gasto de energia mental para se elucubrar superficialmente questões de grande
importância para a humanidade como saber se Atlântida existiu, se extraterrestres estão
infiltrados, que Elvis não morreu ou ainda que a Teoria da Evolução seja uma conspiração
2

Em um mesmo filme de FC, um biólogo poderá perceber inconsistências na retratação de vida alienígena,
mas não na gravidade na superfície do planeta onde ela está. Já para um físico, talvez fosse o contrário. E
para o público leigo, nem isso. E ficaria a concepção de que quase todas as vida no universo reproduz a
forma humana e quase todos os planetas tem gravidade igual à Terra.
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de ateus. Isso toma um tempo que poderia ser usado para a busca de informações
confiáveis sobre questões realmente importantes. A transmissão de vírus por insetos
tropicais, transgênicos, clonagem de células tronco, destruição da natureza, aquecimento
global ou o uso da energia nuclear para fins pacíficos ou para a construção de bombas
atômicas, entre outras.
A princípio pode parecer uma tolice risível a defesa pública de concepções
inviáveis como a de que o vírus HIV é arma biológica que escapou ao controle ou que o
homem nunca pisou na Lua. Que a Terra seja plana ou oca onde ora alienígenas, ora
dinossauros, ou ambos, vivem em seu interior. Há quem realmente acredite nessas
alegações, muitas perpetuadas por aqueles que confundem FC com o mundo real.

Uma pesquisa feita nos EUA mostra que cerca de 20% da população
acredita que o Sol gira em torno da Terra (Geocentrismo), em vez de a
Terra girar ao redor do Sol (Heliocentrismo), enquanto outros 9%
afirmaram não saber (Berman, 2006). Pesquisas realizadas pela Gallup na
década de 1990 descobriu que 16% dos alemães, 18% dos americanos e
19% dos britânicos afirmam que o Sol gira em torno da Terra (Crabtree,
1999). Um estudo realizado em 2005 por Jon D. Miller, da Universidade
Northwestern, um especialista na compreensão pública da ciência e
tecnologia (Miller, 2007), descobriu que cerca de 20%, ou um em cada
cinco dos adultos americanos entrevistados acreditam que o Sol gira em
torno da Terra (Cornelia, 2005). De acordo com a VTSIOM, em 2011
cerca de 32% dos russos acreditam que o Sol gira em torno da Terra.3

O perigo é quando algumas crenças são questão de fé e não se conformam em
permanecer restritas aos círculos daqueles que a professam. Casos célebres envolvem os
que argumentam que o criacionismo deve ser imputado ao Ensino e, em alguns casos mais
radicais, que o Evolucionismo seja sumariamente excluído dos currículos escolares. Em
muitas situações, o reforço vem de literatura pseudocientífica que apresenta como se
fossem verdades temas que a FC, pelo menos a de boa qualidade, não tenta engabelar seu
público embaralhando os limites da fantasia com os da ciência.
A FC se manifesta na cultura dos homens das mais diversas formas e suportes. De
um decalque sobre uma borracha escolar a grandes obras da literatura e do cinema que
marcam a história da cultura. E isso começou a ganhar relevância há pouco mais de cem
anos, quando dois filmes díspares entre si, um com um projétil à Lua e outro com

3

ROSSETTI, Victor. Geocentrismo – a volta do idiotismo pródigo, 2016, s/p.
19

trogloditas em uma guerra pelo fogo, foram exibidos em telas francesas no amanhecer do
século XX. De lá para cá, em muitos países, uma crescente infinidade de produções foi
realizada no gênero. De forma semelhante às possibilidades do fogo, também dão suporte
para a compreensão do fenômeno humano.
Em pesquisas sobre a FC, Darko Suvin, observou principalmente na literatura do
gênero, o que denominou como “distanciamento cognitivo” da realidade objetiva, o que
seria de grande validade para análises sociais. Ao se distanciar temporariamente do mundo
trivial pelos estereótipos da FC dá-se o insight para compreendê-lo melhor. Uma
concepção que, no entendimento desta pesquisa, se completa com o que Edgar Morin
postulou sobre a posição do cinema em relação à cultura desde que ele foi criado. Morin
alega que há uma relação de “projeção e identificação” entre o espectador e o que é
mostrado em tela, tanto em nível pessoal quanto social. O cinema pode ser entendido de
duas formas. A primeira como o sistema físico da filmagem e da projeção, simbolizado
pelos primeiros cinematógrafos, engenhocas que realizavam ambos os atributos. O mesmo
aparelho que captura o movimento, também o reproduz. A outra, a fundamentação de um
espaço abstrato onde se manifestam o conjunto dos sonhos humanos. E, por conseguinte,
seus, mitos, desejos e temores. Algo possibilitado por sua natureza que, de certa forma,
seria semelhante aos processos da psique humana. A convergência do que cada um dos
autores sobre FC e cinema denota a capacidade do fantástico para que a sociedade possa
interpretar a si mesma.4
Foi onde se apoiaram as reflexões dessa pesquisa, que procurou em algumas
produções de FC exemplos que conseguissem manter certo equilíbrio entre as instâncias da
arte e da ciência, sem que equívocos imputados a essa última sejam repassados como
verdades respaldadas.
Ironicamente, o que se destacou no processo de revisão de literatura na área, em
conjunto com a memória cinéfila do autor, foi um domínio que esta pesquisa convencionou
se referir como ficção científica atípica. Isto é, filmes que não apresentam claramente os
estereótipos clássicos do gênero, como alienígenas, viagens no tempo e no espaço sideral,
robôs e distopias futuristas. As idiossincrasias da FC convencional são univocamente
consideradas concepções de seus autores em relação à sociedade onde se encontram
inseridos com o recurso clássico o sense of wonder, um estado emocional e intelectual
4

Cf. XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico, 2008, p. 23.
20

próprio do gênero, algo como a catarse nas artes plásticas. E as atípicas parecem não tê-lo.
Só parecem. Suas sensações de maravilhamento são de outra ordem.
As reflexões aqui apresentadas seguem essa linha diferenciada de FC a partir de
dois filmes da década de 1980. Um quinto das investigações foi voltado para “A Guerra do
Fogo” (Quest for Fire, 1981), produção francesa (em parceria com estúdios do Canadá e
EUA) que se adequou ao propósito dessa tese por apresentar uma reconstituição da préhistória humana supostamente próxima às apresentadas por cientistas da área. A seleção
para o objeto de pesquisa considerou sua expressão no contexto cinematográfico e social
de quando foi produzido, e particularmente, sua dupla natureza entre ficção de
documentário. Ele herdou seu conteúdo intelectual das páginas de um romance homônimo
publicado em 1909, por J.-H. Rosny aîné.5 Ambas as obras, especialmente a literária,
quando submetidas às analises voltadas para o foco da pesquisa, notadamente apresentam
de forma incondicional as dicotomias ciência e arte, realidade e ficção, exatidão e
liberdade. O filme “A Guerra do Fogo” (GDFf) se insere em um ramo da FC voltado para a
Pré-história ou de seu elementos: a “Ficção Pré-histórica” (FPH), cuja principal
característica é a interpretação dos tempos ancestrais como um mundo onde seus
personagens lutam pela sobrevivência sob condições extremas entre a barbárie e o mundo
natural em um cenário de fome, frio e morte.
Em GDFf fogo é o eixo e essência de toda a trama. E foi pela sua natureza ambígua
fátua e fatal para o homem, que essa pesquisa o relacionou com outras duplicidades, o que
é coerente com o objetivo desse trabalho. Em duas visões sobre o elemento fogo, podemos
ter o realce dessa condição pela psicanálise de Gaston Bachelard: “Uma chama é ao
mesmo tempo doce, trazendo o repouso e a felicidade, ao mesmo tempo de uma
animalidade desnuda, devoradora por excelência”.6 E também por um livro didático do
Ensino Fundamental da Lituânia: “os homens repararam que o fogo tão temível também
era amigo fiel: oferece o seu calor nas noites de mau tempo e ainda os protegem dos
carnívoros. [...] À noite, as feras não ousavam ameaçar os homens que estivessem ao redor
das fogueiras.”7
5

“Rosny ainê” ou eventualmente apenas “Rosny” são contrações adotadas nessa pesquisa para “J.-H. Rosny
aîné”, o mais usado pseudônimo do escritor Joseph Henri Honoré Boex (1856-1940) exatamente da forma
como assianava, a despeito das diversas liberdades e enganos que ocorrem nas edições de obras em todo o
mundo. Como é visto mais detalhadamente no Capítulo IV, torna-se ainda mais confuso sua marca artística o
fato que durante anos a dividiu com seu irmão mais jovem, também escritor.
6
BACHELARD, Gaston (1989). A chama de uma vela, p. 67.
7
KOROVKIN, Fedor Petrovi GAIDULIS, Juozas. Historia starozytna dla klasy V, 1974, p. 13.
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São universais as vantagens que o fogo proporciona à sociedade dos homens desde
a sua mais antiga temporalidade. Por outro lado, tanto uma criança que pisa descalça sobre
uma ponta de cigarro, como outra sobrevivente de Hiroshima, sabe que não é bem assim. O
fogo é um feroz agente de transformação química de um material combustivo, que destrói
a estrutura organizada da qual se alimenta. Faz do oxigênio gases crepitantes de luz e calor.
Intenção não tem, assim mesmo ataca espontaneamente como evento natural. Queimadas
que provoca ganham ares de tragédia, mas às vezes é a própria natureza que as facilita para
a renovação de sua flora. Por coisas assim o fogo é considerado produtor e produto da
tessitura natural. Não é um ser vivo, mas se reproduz. É quando aquece tudo ao seu
derredor facilitando o seu próprio alastre em uma reação em cadeia que flamejará enquanto
tiver do que se alimentar.
Deve então ser bem tratado, para que seja sempre amigo. Do contrário, sua ira é
despertada. Ou seja, apresenta condições de motorizar a civilização, mas também de
fustiga-la. O progresso da sociedade do fogo, por não se ter distribuído homogeneamente a
todos, causa guerras e, assim, mais flagelos que induzem a mais guerras... E, pairando
sobre elas, a ameaça de uma guerra ainda maior, mais rápida e eficaz. Uma devastação
nuclear que, desde a invenção da Bomba, ora parece mais afastada, ora mais próxima –
existe até relógio para marcar isso.
O objeto de pesquisa secundário desta tese é a panfletária produção televisiva “O
Dia Seguinte” (The Day After, 1983), com sua intenção de ser um referencial para
movimentos antinucleares em meio a uma das piores crises da Guerra Fria. Essa pesquisa
levou em consideração que “O Dia Seguinte” (ODS) foi um dos filmes mais importantes,
para a civilização até o presente momento – sem exagero. Ao mesmo tempo em que se
buscou complementar com ele questões deixadas em aberto por GDFf, procurou-se
verificar o quanto tem de mito sua contribuição para a paz mundial a partir do dia que foi
exibido para mais de 100 milhões de telespectadores. Foi dirigido sob encomenda por
Nicholas Meyer, tradicional na FC. Fora dos EUA, foi sensação nos cinemas mundiais,
inclusive no Brasil, onde seu título original se transformou em um bordão jocoso. ODS se
esforçou para retratar da forma mais realista que lhe foi possível as consequências de um
ataque nuclear aos EUA. Muito lembrando até o fim da Guerra Fria. Hoje no esquecimento
passou a ser uma entre outras tantas FC que alarmavam sobre o tema quando se acreditava
que de uma hora para outra, não poderia haver um dia seguinte.
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No âmbito geral, essa pesquisa teve como objetivo encontrar argumentos que
apontassem a importância cultural, social e científica de ambos os filmes como obras de
FC atípica, especialmente GDFf. Levou-se em conta o processo de “projeção e
identificação” e “distanciamento cognitivo”, nos moldes de Morin e Suvin,
respectivamente, partindo do pressuposto de que GDF alcança o equilíbrio mencionado
entre o que tem para contribuir ou não para ciência. Quanto a isso, foi perscrutada
profundamente sua trama, seu processo de produção, repercussão, entre outros, ainda
incluindo diversos elementos adjacentes.
Como sustentação, foram usados os apontamentos psicanalíticos de Bachelard,
sobre o fogo. Por parte de James Frazer, o fogo em mitologias étnicas; de Richard
Wrangham, o papel do fogo na evolução humana; e Johan Goudsblom, sua importância no
processo civilizatório desde a pré-história. De uma forma ou de outra, todos os temas estão
entrelaçados, em segundo plano, com a complexidade, ética, antropologia, pela visão de
Morin, especialmente no que tange à relação da sociedade com o cinema.
A respeito da relação conflituosa entre a pré-história acadêmica e a do imaginário
coletivo, as ponderações partem da visão de Wiktor Stoczkowski; sobre o imaginário da
FC, de Suvin. Na FPH, Stephen Trussel, Marc Guillaumie e Nicholas Ruddick. Fabrice
Mundzik, por sua vez, foi de grande valor, por disponibilizar informações através de
contato on-line e por sua página eletrônica, com um banco de dados com mais de oito mil
itens sobre a vida e a obra de Rosny aîné. Levando-se em consideração que o objeto desta
pesquisa é um filme que se destaca pela arte (a área de formação do autor), deu-se
expressiva atenção aos aspectos artísticos envolvidos, inclusive a não usual referência aos
cartunistas, ilustradores, fotógrafos e pintores envolvidos. Optou-se, como forma de
facilitar a visualização e as inter-relações das imagens, apresentá-las ao final do volume,
em apêndices respectivos para elementos textuais e considerações finais. Da mesma forma,
encontram-se três tabelas, em com dados da maior parte das pessoas e filmes, além de
livros citados que não estão nas referências bibliográficas, uma vez que não foram
consultados diretamente.
Enfim, esta pesquisa versa sobre a arte da FC pelo recorte do cinema de FHP,
investigando suas dualidades e ambiguidades e usando para isso o referencial do uso do
fogo pelo homem, do seu papel para alavancar a evolução desde quando precisava ser
cuidado e carregado até que aprendesse a produzi-lo, e às suposições sobre o seu papel no
23

futuro incerto do homem, seja aquecendo a atmosfera lentamente, proporcionando as
mudanças climáticas, ou, especialmente, determinando em um só golpe o seu fim.
Os capítulos estão estruturados de forma que o fluxo da leitura permita ratificar a
hipótese dessa pesquisa. Assim, o Capítulo I, “Filme, ficção e fogo”, versa sobre os três
elementos básicos em que ela se constrói. Cada um deles é desenvolvido em uma seção
primária própria, em que são feitas considerações pertinentes a todo o desenvolvimento
dos outros capítulos. Na primeira, apresentam-se considerações sobre o cinema, pertinentes
à pesquisa, um pouco de sua história, seus formatos e especialmente o ponto de vista de
Morin, essencial na investigação. A segunda seção é voltada para considerações sobre a
importância do gênero FC como forma de se analisar pela fantasia a realidade da sociedade
humana, tanto em relação ao seu futuro, como também ao seu passado. Na terceira, o fogo
também é visto de forma dicotômica. Em primeiro lugar, seu lado mítico e fantástico e, por
último, seu papel nos primórdios da humanidade.
O Capítulo II, “O fogo a partir de ontem”, é voltado para o objeto principal de
estudo desta pesquisa, o filme “A Guerra do Fogo”, em seções que abordam sua trama e
produção a partir de considerações de seus realizadores, especialmente do diretor. A seção
que se segue procura fazer uma justaposição dos elementos que o filme apresenta
artisticamente com o que é visualizado atualmente pelas ciências dedicadas ao estudo da
pré-história. Em seguida, um estudo sobre o que é mito ou não em relação aos relatos
supostamente confiáveis por parte de colonizadores europeus sobre etnias isoladas que
teriam vivido (ou ainda vivem) desconhecendo a produção do fogo. Sendo que algumas
dessas foram também fonte de inspiração para GDFf e, evidentemente, para o romance que
inspirou sua produção. Na finalização, uma pertinente e curiosa interpretação artística
sobre o sentido do que foi exposto ao longo do capítulo.
O capítulo seguinte, o terceiro, intitulado “Pré-história como ficção”, dedica-se a
percorrer a FPH a partir das descobertas paleoantropológicas que sustentam seu
nascimento, assim como sua posterior produção literária e cinematográfica, no recorte da
relação das tramas apresentadas com o fogo, a fim de, na comparação entre os dois
suportes, contextualizar filme e romance GDF, para que se permita assim subsidiar a
representatividade deles no gênero e, com isso, as respectivas legitimidades no que se
refere à função da FC e do cinema. Na parte final, a visão de Morin aplicada à suposta
oposição entre arte e indústria cultural do que foi mostrado.
24

O Capítulo IV, “Entreato”, inicia dando sequência direta ao anterior, apresentando
toda uma seção dedicada a fraudes antropológicas que por algum tempo foram aceitas
como verdades científicas, isto é, como se fossem FPHs. Seguem-se seções sobre J.-H.
Rosny aîné, sua FC e filosofia do Pluralismo no contexto da efervescência cultural de Paris
na passagem dos séculos XIX-XX. Este capítulo atípico é como um “entreato cênico” entre
tudo o que é apresentado antes e depois no capítulo seguinte, o último, que é voltado para o
oposto daquilo que GDFf intui como o caminho para o progresso. O lado bom do fogo.
Assim, o quinto e último capítulo parece fugir totalmente à temática desenvolvida
ao longo da pesquisa, pois transfere a ênfase dos assuntos diretamente ligados ao filme e
livro “A Guerra do Fogo”, e assim, a Pré-história, para acontecimentos muito mais
recentes, envolvendo geopolítica e relações internacionais, o período da Guerra Fria. Foi
dado a esse filme tratamento similar ao de GDFf, no entanto, reduzido a apenas um
capítulo. Mas, por se tratar de um tema de grande complexidade histórica e política, e
ainda estritamente relacionado a outros estereótipos da FC, guerras atômicas e devastações
pós-apocalíticas, a posição do filme dentro do capítulo não se encontra no início, mas sim
no meio. Assim como a instantânea e nefasta Terceira Guerra Mundial que acontece no
meio da duração de ODS. Usaram-se, como referência para esse capítulo, considerações de
intelectuais e cientistas que destacaram em aberto suas posições antibelicistas durante e
depois da Guerra Fria, em especial E. P. Thompson, Carl Sagan, Michel Serres, Sthéphane
Hessel e Morin.
Em todos os textos, é possível notar tal como o duplo potencial do uso do fogo, a
ocorrência de elementos em forma de dualidades, por vezes opostas, por vezes em
analogias, ou ainda dialeticamente. O formalismo e o realismo no cinema; cinema e vida
real; cinema e literatura; FC e ciência; ciência e arte; arte e indústria cultural; cultura e
natureza; evolucionismo e criacionismo; fraude e evidência; mito e história; colonialismo e
revisionismo; preconceito e seleção natural; violência e solidariedade; guerra e paz; e
finitude e renascimento.
Especialmente, a indeterminação quanto ao que está por vir. Se a história do
homem pode ser representada por aquela fila ascendente de espécies ou se é cíclica, com o
retorno ao seu início.
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LISTA DE SIGLAS

2GM

Segunda Guerra Mundial

3GM

Terceira Guerra Mundial

CGI

Computer-generated imagery em inglês; imagem por computação gráfica,
em português

DVD

Digital Versatile Disc, em inglês; disco digital versátil, em português.

EUA

Estados Unidos da América

FC

Ficção científica

FPH

Ficção pré-histórica

GDF

A Guerra do Fogo (filme e/ou romance)

GDFf

A Guerra do Fogo, o romance

GDFr

A Guerra do Fogo, o filme versão de 1981

GF

Guerra Fria

HQ

História em quadrinhos

ICBM

Intercontinental Ballistic Missile, em inglês;
Míssil Balístico Intercontinental, em português

ODS

O Dias Seguinte

OTAN

Organização do Tratado do Atlântico Norte

SDI

Strategic Defense Initiative, em inglês; Iniciativa de Defesa Estratégica, em
português

URSS

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou União Soviética

VHS

Video Home System, em inglês; Sistema Doméstico de Vídeo, em
português (fita de videocassete)
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CAPÍTULO I FILME, FICÇÃO E FOGO

É curioso como as cores do mundo real
parecem muito mais reais quando vistas no cinema.
Anthony Burguess
Por anos tenho procurado uma definição apropriada para a ficção científica,
e a encontrei em uma única linha de William Butler Yeates:
"Sobre o que passou, se passa, ou passará"
Ray Radbrury
Assim, talvez não se tenha reparado o bastante que
o fogo é muito mais um ser social do que um ser natural.
Gaston Bachelard

O cinema teve diversas origens, se levarem-se em conta engenhos de captura e
reprodução do movimento.
A despeito de diversos mecanismos, que tanto simulavam quanto realmente
captavam a imagem em movimento para reproduzi-la em conseguinte, foi somente a partir
da última década do século XIX que uma técnica finalmente se estabeleceu e prevaleceu.
Era uma que remetia às milenares apresentações de lanterna mágica – a luz de fundo
projetando sombras de objetos manipulados atrás de um tecido fino. Uma técnica que não
somente era um avanço em relação a invenções similares que lhe foram contemporâneas,
mas também um modo específico de se relacionar com a realidade; embora não exibisse na
sala escura exatamente essa realidade, mas uma versão duplicata dela. Desde aquelas que
apresentavam simplesmente uma cópia descolorida do cotidiano, como as dos irmãos
Auguste e Louis Lumière, àquelas que a representavam fantasiosamente, volta e meia em
cores, pintadas à mão, como as de George Méliès.
Inspirado em dois romances sequenciais de Júlio Verne, Méliès até os dias de hoje
é lembrado pela encenação pantomímica da primeira viagem à Lua por astronautas – termo
até então inexistente – encapsulados em uma bala disparada por um canhão. A produção e
exibição deste filme em 1902 é o marco do nascimento da FC em película. Um gênero que
popularmente é remetido a futurismos, como máquinas inteligentes, viagens espaciais, ou
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mesmo seres exóticos ou distopias políticas, mas que na verdade vai além, abrange
temáticas diversas, gênesis e apocalipses e o alçar de voos de fênix, como cenários
apocalípticos onde o homem é calcinado justamente por uma de suas maiores conquistas, o
fogo.
Não por menos, Darwin, em 1871 dispensou considerável apreço à descoberta de
seu uso pelo homem, “provavelmente a maior depois da linguagem, precede a alvorada da
História.”8 Hough lhe completaria, em 1916, ao pressupor que nada, em qualquer
civilização, teria sido mais influente para a transformação física do homem do que o uso do
fogo em culturas ditas arcaicas. Ao mesmo tempo em que lhe extraíam formas de
sobrevivência, reciprocamente o deixavam que moldasse os seus hábitos.9
Este capítulo discorre sobre cinema e a FC. Versa sobre as formas em que traduzem
a realidade para o homem, especialmente quando se trata de contribuições antropológicas.
As referências ao fogo são constantes, porém discretas nas duas primeiras seções. Mas se
inflamam na terceira, ao tratar sua relação com o processo evolutivo e social pela dialogia,
mitologia e ciência. É sobre cada um desses objetos que este capítulo versa, no intuito de
fundamentar os posteriores, especialmente o próximo, que versará sobre o filme “A Guerra
do Fogo”. Afinal, a luz dos grandes projetores das fantasias do cinema provém de uma
lâmpada movida pela queima de simples bastonetes de carvão.10
O círculo se fecha.

1.1 Cinematismos
Tem-se como marco 1895, como o ano em que o cinema oficialmente nasceu. Mais
especificamente em novembro, dia 28, quando os irmãos Lumière realizaram, no Grand
Café de Paris, a primeira projeção pública de filmes produzidos pelos próprios. Usou-se
para tal o cinematógrafo, equipamento que registrava o movimento em película e depois,
ele mesmo, o replicava em uma tela. A exibição constava de diversos e curtos registros do
cotidiano; no entanto, o que causou mais impacto teria sido “A Chegada de um Trem na
Estação de La Ciotat”. Em pouco mais de 50 segundos, exibia um comboio férreo que, nas
8

DARWIN, Charles. A Origem do homem e a seleção sexual, 2004, p. 95.
HOUGH, Walter. The distribuition of man in relation to the invention of fire, 1916, p. 258.
10
A grande intensidade da luz dos antigos projetores era gerada pela queima resultante do contato entre dois
bastonetes de carvão, que serviam como arco voltaico ao deixar passar a corrente elétrica por suas
extremidades – polos negativo e positivo.
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palavras de George Sadou, “vinha do fundo da tela e avançava sobre os espectadores, que
se assustavam, temendo ser esmagados. Identificavam assim a sua visão à da câmera
[...]”.11 Aos olhos de hoje, este vínculo primordial com a plateia já trazia em sua genética
boa parte das características de arte e indústria que iriam atravessar todo o século seguinte,
representando ao mesmo tempo uma realidade ordinária, tão visível às lentes quanto aos
olhos humanos, e outra mais sutil, percebida principalmente pelo espírito. Nas palavras de
Morin: “o cinema reflete a realidade, mas, mais do que isso, comunica com o sonho”.12
A realidade, tanto para os Lumière quanto para Thomas Edison, também um dos
muitos a quem é atribuída a paternidade do cinema, seria o verdadeiro e único caminho
para o uso daquelas máquinas: a captura de imagens para pesquisas científicas do
movimento, como já havia sito feito por outros pioneiros.13 Não faziam ideia de que
começavam a cimentar os alicerces para a construção de uma indústria mundial que muitas
vezes seria comparada ao sonho – pessoal ou coletivo.
Seria subsequentemente dissecado e estudado sob as mais diversas óticas, seja a
pretexto de crítica, de expressões de diretores e atores, de análise estética, de tecnologia em
constante desenvolvimento, como indústria cultural etc., isto é, como uma ferramenta que
permite estudar a própria civilização humana através do seu registro e interpretação
impressos na película de celuloide.
Ao se tornar popular e objeto de paixão, o cinema logo cedo passou a ser
investigado sobre sua condição. Os teóricos que surgiram se polarizaram inicialmente entre
o formalismo e o realismo – dicotomia ainda prevalecente na teoria contemporânea,
mesmo implicitamente.

11

SADOUL, George. História do cinema mundial,1963, p. 21.
Cf. MORIN, Edgar. O Cinema ou o homem imaginário, 1970, p. 14.
13
A partir do momento em que se considera a projeção cinemática em tela a forma mais popular de cinema,
ocorrem controvérsias quanto à paternidade e nacionalidade do invento (algo semelhante à polêmica sobre
quem capturou e exibiu o movimento pela primeira vez). O francês Louis Le Prince projetou em tela um
jardim florido já em 1888. Em 1891, o norte-americano Thomas Edison também fez o mesmo, mas em uma
sessão pública, com imagens gravadas por um aparelho ainda em desenvolvimento, o cinetoscópio, cuja
versão final abdicaria da projeção. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière projetaram a saída dos
operários da fábrica da família em uma sessão privada para industriais em 1894 e no início de novembro de
1895, outros irmãos, os alemães Max e Emil Skladanowsky, realizaram uma projeção pública de imagens
capturadas pelo bioscópio, um equipamento desenvolvido por eles. Mas coube a uma projeção pública dos
Lumière em Paris, em dezembro daquele mesmo ano, a primazia de ser o marco inicial do nascimento do
cinema como espetáculo, visto que foi a sua técnica, segundo Mérigeau, que teve continuidade, originando o
cinema nos moldes como existe hoje. (Fonte: MÉRIGEAU, Pascal. Invenção do cinema gera controvérsias,
p. 8).
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O primeiro o entendia como suporte para uma nova forma de representação
artística, tal como as formas tradicionais, já prestigiadas pelos eruditos. Indo além,
entendiam que o cinema, por dar significância ao mundo ordenando estruturalmente o caos
em um ritmo autossustentado, merecia o status de arte diferenciada, até porque continha
características das demais modalidades artísticas de forma a apresentar a realidade de uma
forma multidimensional. E teria, na visão de Louis Delluc, a capacidade de transformar o
homem e o mundo através de gestos; esta condição exclusiva do cinema, que ele chamava
de fotogenia, que, ao impor movimento ritmado à fotografia tradicional “parada”, dá-lhe a
capacidade de criar e ampliar os sonhos dos espectadores. 14 “Para a abordagem formalista,
A abordagem formalista, as formas de representação de um filme (a manipulação
específica de imagem e som) são mais importantes na produção do significado do que seu
‘conteúdo’ ou tema”, observa Turner.15 Forma e conteúdo são elementos de dúbia
distinção, de modo que poderia se afirmar que são a mesma coisa.
Ainda que o realismo tenha prevalecido e se tornado a marca do cinema, este não
deixou de ser considerado por muitos teóricos como uma arte, a primeira original da
passagem do século XIX ao XX, a sétima, segundo Ricciotto Canudo em um manifesto de
1923, que viria a embasar a tradição formalista.
A teoria realista deixava de lado os pressupostos da formativa, ao considerar o
cinema um instrumento de captar e exibir o cotidiano da forma mais fidedigna possível,
com objetivos de entretimento, mudança social e outros. Um cinema preferencialmente
voltado para externar o seu conteúdo, e não ser apreciado de forma específica como objeto
artístico, não esgotando em si mesmo o que lhe está contido. Fazendo uso de técnicas de
linguagem desenvolvidas ao longo da infância do cinema, o filme narrativo passou a ser a
principal forma da tradição realista. O cinema então deveria ser entendido a partir da
realidade ou o contrário? Talvez o segredo esteja na identificação das nuances na tessitura
de ambos, como observa Suppia:

No lugar de dois eixos paralelos ou divergentes no contexto da história e teoria
do cinema, uma forma mais produtiva de abordagem do formalismo e do
realismo cinematográficos talvez seja tratá-los em termos de gradação, num
mesmo continuum ou vetor – uma mesma linha cujas extremidades mais
distantes de fato não respondem pela maior parte do pensamento produzido.16
14

Cf. ANDREW, J. Dudley. As principais teorias do cinema, 2002, p. 21-22.
TURNER, Graeme. Cinema como prática social, 1997, p. 39-41.
16
SUPPIA, Alfredo L.P.O.. Revendo bipartidarismos..., 2015, p. 218.
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1.1.1 Tomando distância
Em uma conversa com Paul Virilio, o ator Hanns Zischler disse não ver mais
sentido na crítica cinematográfica, visto que considerava que era a realidade que deveria
ser analisada de maneira fílmica.17
Essa observação remete à finalidade que o teórico realista alemão Siegfried
Kracauer acreditava ser a do cinema: a contribuição para a melhoria da humanidade,
optando pelo uso de uma estética material baseada na prioridade do conteúdo, e não
exatamente pela forma artística. Uma estética que é produto do domínio do mundo real
pela capacidade técnica oferecida pelos artefatos de filmagem e do registro fotográfico do
movimento em todos os níveis possíveis. Tal como uma câmera de recursos especiais, o
filme deveria servir para registrar e revelar o visível ao derredor. O cinema como uma
mistura de tema e de seu tratamento, matéria-prima e técnica cinemática; oportunizando o
destaque do real, poderia servir para destacar o que é passível de ser alterado para esmerar
a sociedade. Mas esta realidade capturada e projetada em tela, que Kracauer prioriza, não
prescinde, segundo o próprio, do intermédio de um cineasta com o mínimo de
sensibilidade estética, para que se possa de alguma forma usar recursos da arte para tocar a
psique do individuo, ou da coletividade. Uma possiblidade para a realidade trabalhada que
favoreça um processo de entendimento da sociedade do homem por ele mesmo.18
E um desses processos, para Edgar Morin, seria interpretar o cinema como uma
espécie de sonho, para que seja suscetível a análise psicanalítica, observando-se nele um
processo subjetivo de identificação – um processo da consciência humana não ainda
compreendido totalmente. Quando ele usa a metáfora de que o espelho dos primeiros
cinematógrafos imprimiu na película, além do reflexo do mundo físico, o da mente
humana,19 considera assim que o se vê nas telas depois seja uma forma de animismo
onírico. Desvendando-o, desvenda-se assim o que se passa na cabeça da humanidade.
Haveria ainda pelo menos mais dois processos no cinema.
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Um de cosmomorfismo, facilmente percebido quando a linguagem cinematográfica
substitui o que se optou a não ser exibido por outra imagem, teoricamente fora do
contexto.20 O outro processo é o antropomorfismo. Ele envolve a interpretação da realidade
a partir das próprias convicções. Ao ser potencializado pelos filmes, geraria algo como
uma projeção astral para fora de seu próprio corpo físico – o registro em película. Um
processo alucinatório que aliena o cinema de si mesmo, levando-o para uma esfera mágica.
Ambos, cosmomorfismo e antropomorfismo não são absolutos e isolados, pois as
transferências mútuas entre a projeção e a identificação se dão na tessitura complexa das
relações sociais. Transferências que estão relacionadas com alterações da realidade
objetiva e fenômenos mágicos. Ou seja, o mesmo universo das alucinações às epifanias.
Morin considera que “na medida em que identificamos as imagens do écran com a
vida real, pomos as nossas projeções-identificações referentes à vida real em
movimento”.21 Pois julga que o sonho, aquele que ocorre enquanto se dorme, seria uma
espécie de ponte mágica entre as duas instâncias: o estado onírico propriamente dito, como
fenômeno cerebral, e, por outro lado, a representação subjetiva da versão de mundo real
que simula. A magia se na ilusão do mundo subjetivo e simbólico se passando por
objetivo, real e empírico. A subjetividade concretizada. É antropomorfismo e
cosmomorfismo

desenlaçando-se

do

real,

porém

percebidos

pelos

sentimentos

experimentos pelos espectadores dos filmes. A imagem passa a ser na verdade um espelho
côncavo que amplia os próprios estados psicológicos do espectador, alienando-os de si
mesmos para que a ilusão funcione. A ilusão de estar dentro do filme – a duplicata onírica
da realidade. Para isso, evidentemente, a linguagem cinematográfica deve ser
preferencialmente de tradição realista, pois no formalismo há a dependência de atributos
próprios da apreciação consciente da arte.
Esse processo de participação afetiva não é gerado pelo cinema. Provém da vida
social e não dos 24 quadros por segundo impressos freneticamente na retina do espectador
pelo fenômeno físico que possibilita a ilusão do movimento. O cinema não é a fonte, é
apenas um meio. E não o único. Esse processo de participação também pode ser
proporcionado por outras artes e criações humanas, em maior ou menor grau. Entretanto,
Ainda assim, Morin atenta que o suporte mais adequado seja mesmo o cinema, devido à
20
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simulando um êxtase.
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nitidez com que apresenta o duplo da vida real. Isso porque faz uso de bem elaborados
truques ilusionistas: imagens bem cuidadas, som, cores, música, efeitos especiais artesanais
ou digitais, projeções tridimensionais etc.22
Foi precisamente isso o que teria percebido, instintiva e ingenuamente, a plateia
parisiense daquela primeira sessão de cinema. Mesmo que por alguns instantes, foi
objetivamente real o espectro da máquina a vapor se aproximando. O meio de transporte
em questão não era a locomotiva descolorida e silenciosa. Era o próprio cinema.

Foi, evidentemente, na medida em que os espectadores do cinematógrafo
Lumière acreditaram na realidade do comboio avançando para eles, que
se assustaram. Na medida em que viram ‘cenas de um realismo
espantoso’ é que se sentiram, ao mesmo tempo, atores e espectadores.23

1.1.2 Entre o artístico e o industrial
O ponto de vista de Morin não procura levar em conta o longo e interminável
debate sobre a condição do cinema como objeto artístico ou produto industrial. Não se
deve deixar de lado que, coadunada com a alma onírica do cinema, há outra, que contribui
para a sustentação da ordem mundial. Para Adorno e Horkheimer, o cinema, como um dos
grandes representantes da indústria cultural, procura integrar as massas, por imposição
vertical, à ordem social do triunfo do capital investido. Conspirariam para isso todos os
aspectos técnicos da produção de um filme, no intuito de se encenar temáticas de interesse
social em versões estereotipadas e funcionais em um molde em que os dividendos da
reprodutibilidade mecânica superam um suposto desejo de produzir arte.24 Rótulos
insuspeitos criam gêneros – drama, comédia, terror, FC etc. – dando a entender que tudo é
compartimentalizado, setorizado e operacional, bem ao gosto das linhas de produção do
capital. Enlatados para a manutenção de um sistema onde cada classe tem a sua lata.
É lugar comum, em debates sobre o formato narrativo que se seguiu à vertente
realista do cinema, remeter-se a dois caminhos, iniciados em sua origem: o registro
22
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documental da realidade expresso incialmente por Lumière e também da encenação
ficcional, com origem nas fantasias de Méliès. É sugestão de Canevacci uma antropologia
do cinema que não se restrinja apenas a essa dualidade, mas que transversalize planos
biopsíquicos ancestrais, expressos em fábulas de representações mágicas mito-religiosas
com modelos de socialização da cultura de massa, afinal de contas, como sugere Adorno, a
essência “não é certamente dedutível de sua origem [...] para ruir tão logo aquela sofresse
um abalo”.25 Muito do que se discutiu na formação de uma teoria do cinema se polarizou
justamente entre o formalismo de uma unidade artística do cinema e, por outro lado, o
compromisso ideológico (ou a falta dele) para com a vida real. Deste polo, Canevacci,
considera o cinema um representante do capitalismo tardio, da mesma forma que a
revolução para o social e o Apocalipse para a metafísica. Dessa forma, o espírito do
cinema, de certa forma, ao refletir o interesse daqueles que assim desejam, seria “o modo
como essa civilização busca negar seus horrores apresentando-os como entertainement”.
Mesmo com esta capacidade de ser um dos alicerces, talvez um dos mais sólidos,
de um modo de produção de uma determinada ideologia econômica e social – nota-se que
pode se ajudar a sustentar qualquer uma, assim como o fogo domesticado, ou qualquer
outro feito humano – o cinema não se livra da ambivalência dialógica. Morin, em um
contraponto à Escola de Frankfurt quanto àquilo que a antropologia ideológica de
Canevacci virtualmente pode suscitar sustenta que o próprio dinamismo do consumo
cultural não se contentaria com o modo-contínuo da reciclagem despersonalizada dos
mesmos produtos institucionalizados pela burocracia da indústria cultural. A contradição
fundamental estaria na própria estrutura do sistema em que se insere.
Morin afirma que, mesmo se o cinema fosse entendido nos moldes clássicos da
indústria cultural ao especializar sua logística à lógica dos padrões do consumo, não se
deve deixar de considerar que “a arte sempre ultrapassa a estandardização”.
Complementam-se possibilitando a produção de obras na contramão do processo – como
as do rótulo “filmes de arte” uma tendência oposta “que caminha na direção da
singularização e da individualização.”26 Mesmo sob o risco do prejuízo, que muitas vezes
ronda as produções que caminham para a singularização e individualização, o novo e
original pululam em meio ao panorama da mesmice das variações sobre o mesmo tema.
25
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Dessa forma, o polo artístico, aquele que possibilita a conexão com o mundo dos
sonhos, também abre caminho para a Antropologia. Quando afirma Canevacci que a
experiência do filme não se restringe ao êxtase coletivo da sala de projeção (incluem-se aí
todas as modernas formas de se assistir a um filme) habilita uma antropologia do
movimento humano pela captura de seu movimento. Está na própria semântica do
vocábulo. Cinema, de cinemático, movimento. A captura do mover do homem em seu
devir. Não há contradição com homem imaginário que Morin atribui ser o cinema. São
causa e efeito. Morin vai ao cinema e se reconforta reconhecendo o espírito humano na luz
da projeção. Já Canevacci sai no meio do filme e pede o dinheiro do ingresso de volta. Não
quer que vá para a conta dos que ajudam a mascarar a barbárie. Ou mesmo praticá-la.
A se ver de longe pelas asas do cinema, e não pelas do avião, citando uma célebre
comparação por Morin, esse aquele se torna uma invenção muito mais importante. Ao
permitir estudar sua influência fora das salas, onde a ladainha das tramas repete ad
infinitum em disfarçadas (ou não) versões desde aquelas primeiras ficções de Méliès, abrese um amplo espectro de representações. O cinema não deve ficar restrito às metodologias
que o tratem de forma engessada.
Para Mortimer, uma teoria de cinema monolítica, baseada em análises frias e
racionais de dissecação técnica do uso da linguagem, seria insensível ao fascínio lúdico e
subjetivo ao ameaçar amputar justamente as faculdades que engrandecem o suporte. 27 Uma
magia que representaria um grande arcabouço de encantamento, que, sendo compreendida
em sua plenitude, ofereceria melhor compreensão do próprio homem. Passível de uma
investigação de cunho tanto social, quanto antropológico, o cinema propicia um
alargamento das possibilidades acadêmicas de interpretar o homem.
Uma investigação crítica do cinema não teria a necessidade de se distanciar da
experiência, da catarse; na verdade ela deve ser abrangente, atentando-se às relações
complexas entre elas dentro de uma totalidade humana. O cinema permitiria visualizar
como o homem absorve o mundo, incluindo também como ele se vê absorvido pelo
mundo. Não se trataria de desdenhar as análises críticas técnicas, frias e reducionistas ou a
sua validade como mantenedor da ordem social onde se insere. Pelo contrário, servindo-se
dela também, este trabalho procura proporcionar reflexões sobre esta condição
antropológica do cinema em uma pesquisa transdisciplinar que se propõe o usufruto da
27
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amplitude de possibilidades oferecidas pelo médium cinema, especialmente o realce da
visão que o homem tem de sua própria condição.

Entre as duas teses que ainda vigoram no que diz respeito ao mundo da
mídia, de um lado a que chamamos de otimista por considerar a mídia um
bem em si ou a verdade dos fatos, e, de outro, a que chamamos de
aristocrática ou pseudomarxista que diz, ao contrário, que a mídia é
cretina, destrói o espírito e esconde os verdadeiros problemas, me
permito uma outra tese que pretende não ser uma visão eufórica da
cultura de massas, nem apenas pejorativa. Eu entendo que se trata de algo
complexo que tem aspectos positivos e também negativos.28

É justamente sobre essa dicotomia dialógica, indissociável de qualquer técnica
humana, que toma forma a conexão com o mundo do sonho. Mesmo os filmes que
porventura sejam portadores de ideologias mascaradas, que mostram e escondem ao
mesmo tempo ladainhas de fórmulas de sucesso para os investidores, ou de liberdade
artesanal para os seus realizadores, podem e devem ser pontos de partida para uma
antropologia do cinema, que terá como base a duplicidade espiritual do cinema.
Uma arte/indústria cultural que, de qualquer maneira, reflete o homem, tanto em
sua sapiência, quanto demência.

1.2. Ficção da verdade científica
Morin e Canevacci se harmonizam quando pregam que um entendimento das
potencialidades do cinema deva ultrapassa a polarização, pois haveria dois caminhos dois
caminhos paralelos e complementares que se estendem no cinema desde os seus primeiros
fotogramas. Se não forem tratados conjuntiva e dialogicamente, menos transparentes
ficarão suas relações com a sociedade em que se inserem. O cinema se construiu sobre
ombros de outras artes gigantes que, também, em suas linguagens e suportes próprios,
introjetam as percepções de seus criadores quanto ao derredor. Apropriadamente, dois
meios de transportes distintos se prestaram a levar o homem nestes caminhos. Um, do
mundo real; outro, (então) da ficção. Ambos dão partida graças a motores de fogo. A
locomotiva e o foguete.
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O primeiro polo remete-se a Virilio, quando se vê formado a partir de um meio de
transporte motorizado pelo vapor. A composição férrea em Liotat, com a qual os Lumière
iniciaram o uso comercial do cinema quase século e meio atrás, não lhes teria apontado
para uma indústria do entretenimento. Aquela sensação de se trocar o lugar com a câmera e
sentir foi considerado um uso secundário e transitório, sem futuro. Sua vocação talvez
estivesse no auxílio à ciência do movimento, como já vinha acontecendo em outras
máquinas mais arcaicas, como as usadas por Étienne Marey e Eadweard Muybridge para
registro detalhado do movimento de pessoas e animais.
No entanto não demorou para que sua competência lúdica fosse logo percebida,
evidentemente, por um ilusionista. Méliès, ao imprimir em película uma FC de Verne em
que um canhão gigante – uma arma de fogo – disparava para o mundo da Lua uma cápsula
tripulada, na verdade disparava a civilização para outro mundo, o dos sonhos. É o segundo
caminho, que se abriu na combustão violenta da pólvora. Em menos de sete décadas a
ficção virou verdade. Um motor-foguete, na melhor acepção de Virilio, abriu a Lua para o
homem e montou uma rede de comunicação instantânea. Os caminhos, tanto o da realidade
em si, quanto o de sua versão-ficção pela ciência, o cinema os uniu, ao se conectar com o
sonho, como atentou Morin à mesma época (1958), em que antevia que “o cinema há de
nos preceder à superfície dos planetas.”29 Um ano antes, impressionada com o lançamento
do primeiro satélite artificial, o Sputnik soviético, Anna Harendt havia sugerido que a FC,
que já antecipara o evento, deveria receber mais atenção como veículo dos sentimentos e
desejos das massas.”30
A despeito de quantidade considerável de pesquisas sociais em cinema, tem-se
preterido o gênero FC, ainda que já venha refletindo a condição humana antes dos
primeiros fotogramas do cinema. Daí, a FC ser definida por Asimov como um ramo da
criação humana que trata das reações das pessoas diante das mudanças científicas e
tecnológicas, percebidas de forma embrionária por seus autores, criaturas de seus próprios
tempos, e expressas em futurismos, na verdade, um presente disfarçado. Este imaginário de
futuro pode ser considerado, para Noma, “a expressão dos sonhos e pesadelos do presente
vivido, uma vez que o mundo do futuro é construído a partir daquilo que é vivenciado na
sociedade na qual os filmes e livros foram produzidos.”31
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Darko Suvin considera que a FC deve propiciar deduções de caráter
epistemológicos, ideológicos e narrativos a partir do que considera ser a o novum, isto é, a
novidade, no sentido das ambientações diferenciadas, comuns ao gênero. O que lhe
permite representar de forma indireta o seu contexto social do autor – muitas vezes de
forma fundamentada e não hermética. Uma perspectiva que evidencia o referencial
analógico do tempo presente que estrutura o do gênero, mesmo quando inserido em
contexto fantasioso de futuro, como em uma ficção espacial, ou de passado, como em
filmes de ficção pré-histórica (FPH). Uma relação cognitivista e pluritemporal entre o real
e o imaginário. Suppia chama a atenção para o fato de que Suvin “lança luz de uma só vez
à articulação (dialética) entre as dimensões realista e fantástica do texto de FC, responsável
pela geração de uma síntese, bem como à historicidade do novum e, por extensão, da
narrativa do gênero”.

(...) deve julgar-se a ficção científica pela densidade e riqueza dos objetos
e agentes descritos no microcosmo do texto, parecendo-se nisso com a
maioria da narrativa naturalista ou ‘realista’ e diferenciando-se totalmente
da fantasia de terror. Outro modo de interpretar a distinção [...] consiste
em criar outra tríade hegeliana, na qual a narração naturalista – que
exerce um efeito de realidade empiricamente validado – seria a tese, os
gêneros sobrenaturais – que carecem de tal efeito –, a antítese, e a ficção
científica – onde o efeito de realidade acaba validado por uma inovação
cognoscitiva – a síntese.32

Daí certa depreciação do gênero por nichos da intelligentsia, que tomam como base
simplesmente suas características que justificam a rotulação mercantil. Quando é imposto
ao gênero FC este, fantasiam-no como um arquétipo da indústria cultural, o que é
polêmico, pois assim tendem a afastá-lo do status de manifestação artística. No entanto,

A comparação meio simplista entre “arte” e “indústria cultural” talvez
não tenha muito fundamento numa época em que as duas coisas se
fundem cada vez mais rapidamente; mas como são conceitos ainda em
uso no próprio mercado, podem ser considerados como pontos extremos
de uma escala – escala essa que a FC percorre por inteiro.33

Parte dessa negação é reflexo da mediocridade de suas fartas formas de
representação – como as de qualquer outro suporte. Ainda assim, há filmes que se
32
33

SUVIN apud SUPPIA, Alfredo L.P.O. Realismo e cinema de ficção científica..., 2009, p. 1, grifo nosso.
TAVARES, Bráulio. O que é ficção científica, 1986, p. 15-16.
38

destacam pela independência da qualidade técnica ou não (como alguns que abordam a
pré-história descritos no Capítulo III). Ao se ater a isso, a FC de cinema evidentemente já
teria nascido antiquada, pois, discursiva e mimética, teria um atraso de cem anos em
relação à literatura de vanguarda feita à época de seu surgimento. 34 Talvez não chegue a
tanto, mas este atraso ainda é perceptível em lançamentos atuais, tanto literários quanto
cinematográficos. Embora nunca deixem de dialogar, a FC em livros geralmente ousa mais
intelectualmente do que sua versão em tela.35
Como objeto de pesquisa, os dois suportes ganham relevância quando se abstêm de
conceitos limitadores. Até porque esse gênero, independente da qualidade, traz em si um
reflexo da forma como o homem se visualiza em meio às consequências do avanço
científico. Um gênero de grande retroatividade com a sociedade, afetado por ela, afetandoa também. Incentivou a carreira de muitos cientistas das mais diversas áreas, tanto
daqueles que do fogo impulsionam foguetes para o espaço, a fim de conectar a humanidade
entre si mesma e ao cosmos, quanto aos que do fogo impulsionam mísseis que geram
queimaduras irreversíveis a ela. Em 1945, quando os EUA impuseram fim à Segunda
Guerra fazendo a fissão dos átomos sobre duas cidades japonesas, a FC, até então uma
publicação relegada a revistas baratas feitas de polpa de madeiras (pulp magazines ou pulp
fictions), deixou de ser objeto de ridículo, pois começava a ser notada como algo que
poderia ressaltar os dois lados da ciência – como de qualquer ferramenta humana. Neste
sentido, para Asimov, a FC

estava efetivamente mais avançada do que os homens julgavam quando a
bomba atômica chegou. Mesmo antes de ser lançada a primeira bomba
atômica, as histórias de ficção científica tratavam não apenas da bomba
em si mesma como também do impasse nuclear, do uso pacífico da fissão
do átomo e dos possíveis perigos resultantes dessa fissão.36
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Independente da nomenclatura ou do entendimento que venham a ter sobre a atual
realidade, sabe-se que a ciência não proporcionou exatamente uma utopia onírica. Nem nas
visualizações futuristas pelos suportes técnicos da FC. A sensação de maravilhamento tão
comum ao espectador de ficção científica se liquefaz à medida que suas antecipações
técnicas se incorporam, cada vez mais rapidamente, ao cotidiano, e não acarretando sempre
em avanços sociais condizentes, pelo menos à maioria da população, que mal consegue ter
acesso a bens essenciais, como educação ou saneamento básico. O sentido tem dupla face.
É assim desde a primeira fogueira, a primeira estólica37 ou o primeiro arco e flecha, que em
teoria tem impulsionado o homem a um futuro idílico desde a sua pré-história. Daí a razão
de ser das distopias que muitas vezes acompanham as quinquilharias tecnológicas da
ficção. De totalitarismos como “1984” às biotecnologias eugênicas, como em “Admirável
Mundo Novo” e “Gattaca”, potencializadas em pós-humanidades como a de “Blade
Runner”, um mundo de conurbações enferrujadas prestes a virar sucatas bárbaras como as
de “Mad Max” – e centenas de visões congêneres a todas, tanto em tela quando em letras.
A dúvida de em qual caminho se lançará a civilização tecnocientífica traz à realidade
inquietações há muito advertidas pela FC, como chama atenção Asimov, em uma dialogia
com reflexões de Morin acerca da identidade futura da civilização e a responsabilidade
daqueles que nela vivem, independente da posição que ocupam.

Transformações contínuas, inevitáveis, constituem o fator dominante na
sociedade dos nossos dias. Nenhuma decisão sensata poderá ser tomada
sem levar em conta não só o mundo como ele é, mas também como ele
será. Naturalmente, isso importa haver uma percepção exata do mundo
como ele há de ser, o que significa, por sua vez, que nossos estadistas,
nossos empresários, como também todos os homens comuns, deverão
assumir, voluntariamente ou não um modo de pensar condizente ao estilo
da ficção científica, seja isso do seu agrado ou não, ou mesmo quer
tenham ou não consciência disso. Só assim poderão ser resolvidos os
angustiantes problemas da atualidade.38

O futuro é indecifrável. Os destinos locais dependem, cada vez mais, do
destino global do planeta, que depende também de acontecimentos,
inovações, acidentes e descontroles locais capazes de desencadear ações e
reações em cadeia, ou mesmo bifurcações decisivas que o afetem. Mas o
destino global da nave espacial Terra depende também, cada vez mais, do
quadrimotor que o impulsiona, ou seja, dos avanços científicos – técnicos
37
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– industriais – capitalistas; pode se ver a sua direção, mas não a
destinação, nem o seu destino, que carrega o nosso.39

Dificilmente Morin conseguiria subvencionar seus argumentos sem recorrer a
cenários típicos das obras de FC, especialmente quando lhes dá prosseguimento. Filmes e
romances do gênero são usados como exemplos para prognosticar futuros, mesmo que não
sejam visíveis, mas que com certeza envolverão um complexo global biomecânico para o
homem. Mas, argumenta Asimov, os autores de FC, mesmo que possam prever os
problemas gerais e específicos que estão por se impor à civilização, como catástrofes
sociais, ambientais e bélicas, não necessariamente poderão induzir as soluções. “A melhor
maneira de impedir uma catástrofe consiste em partir para a ação muito antes que ela
ocorra. [...]. Mas para assim proceder é necessário que as catástrofes sejam previstas a
tempo. A FC contribui no sentido de que tal seja feito.”40
Isso denota que o gênero, para além de seu lado mercantil visto principalmente no
cinema, também cumpre, tal como este, uma função social, ao espelhar a própria
humanidade, especialmente quando ressalva que se vive atualmente uma era decisiva para
ela mesma. Um quadrimotor em forma de barril de pólvora, cujas preocupações com o
futuro sucumbem às possibilidades não fictícias de levar o mundo a um prenunciado
apocalipse ambiental ou nuclear. Mudanças climáticas, desde a Revolução Industrial,
Hiroshima e Fukushima, ontem e hoje. A questão atômica, em dias atuais, embora menos
evidente do que no período de declarada Guerra Fria, volta e meia vem à tona, com
supostos prenúncios do uso de armas nucleares. Crises que muitas vezes não passam de
bravatas dos interesses que envolvem as relações internacionais.41 Mesmo assim, não se
deve deixar de lembrar que existe a possibilidade de se abortar todo o processo
civilizatório através de um simples processo de cumprimento hierárquico, ou mesmo por
uma falha técnica. Estimulado pelo imaginário do cinema, especialmente o de FC, este
medo se sintetiza popularmente em um botão vermelho.
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1.2.1 Distância angular
Mesmo impulsionadas pelo marketing de globalização, as histórias têm suas
origens mais remotas nas narrativas fantásticas que acompanham o homem desde que este
desenvolveu a comunicação pela linguagem falada de uma forma mais articulada, o que lhe
permitiu ser mais eficaz ao transmitir sua cultura. Das grandes epopeias mitológicas às
narrativas de cunho religioso, o fantástico atravessou o tempo e, hoje, como fantasia e FC,
tem se mostrado um ramo da literatura muito prolífico, precipuamente quando travestido
em outras mídias, como cinema, games, teatro, ilustração, música etc. Com a capacidade
de ser um transmissor entre a visualização que o criador tem de sua realidade social e o
espectador, que, independentemente do espaço e tempo em que esteja, poderá captar parte
da época em que a obra foi produzida, transformou-se também em um tentáculo da
indústria cultural. Pensamentos, ideais políticos, éticos, inquietações e esperanças podem
atravessar eras para propiciar releituras em tempos modernos.
Da mesma forma em que ocorre com quase qualquer produto da cultura humana,
uma obra de FC pode permitir um amplo entendimento da sociedade que a gerou, desde
que devidamente interpretada. Se um pedaço de pedra que foi lascada artificialmente, ou
de carvão que se desconfia não ter sido produzido de forma natural, teriam muito a revelar
sobre o período pré-histórico em que foi produzido, a FC, que circunda o tema, tem
condições de contribuir fazendo a sua parte, nem que seja expondo pela arte a
contrapartida imaginária sobre o que disseram a pedra lascada e o carvão.
O mesmo valeria para a interpretação de uma situação delicada de política
internacional ou um retorno a condições sociais não muito distantes dos tempos
paleolíticos. A FC parece dizer muito mais sobre a época em que é produzida do que
necessariamente a em que se desenrolam suas narrativas.
Segundo Fiker, as características deste gênero são as da literatura popular ou de
entretenimento para as massas em geral, algo que erroneamente vem lhe dando um estigma
de que não pode ser considerada erudita.42 E operam no sentido de sedimentar um
repertório de temas e situações mais ou menos fixo. É um repertório que pode abranger
variações e uma infinidade de tratamentos, desde os mais fúteis e óbvios aos mais
profundos e engenhosos, abrangendo perspectivas das mais psicológicas às mais sociais;
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das mais simplórias publicações em tiras em quadrinhos às mais eisensteinianas das
películas. E ao que tudo indica, a FC de boa qualidade oferece condições para um estudo
analítico da realidade em que foi produzida e, a partir disso, pode apontar direções e gerar
discussões sobre novas possibilidades de ação diante de situações plausíveis, a curto,
médio e longo prazo. A partir dessa perspectiva, a FC, mesmo que em alguns casos seja
mais ficção do que ciência, mais impossibilidades do que plausibilidades, permitiria ainda,
se devidamente focada sob as lentes, contribuir para o entendimento da sociedade atual,
assim como de seus rumos e, independente do suporte, sua popularidade poderia ajudar a
formar opinião, auxiliando assim o desenvolvimento de propostas com éticas menos
antropocêntricas e mais ecocêntricas para o futuro.
A FC, ao que parece, pode fazer parte de um extenso mosaico de opções para se
fomentar conhecimentos transdisciplinares que induzam a formação de saberes
consolidados a partir de fatos comprovados, e não em axiomas. Isto é, saberes que
proporcionem uma melhor utilização dos recursos naturais sem que para isso precisemos
destruir o mundo. Saberes que proporcionem um mundo mais justo socialmente, onde a
ética tenha como princípio uma solidariedade transnacional, e não um individualismo
irresponsável, mesmo sabendo que uma antropolítica civilizatória costuma ser barrada pela
hegemonia do ego como também, consequentemente, o seu uso para a transmissão de
conhecimento sobre nós para nós mesmos. Nos EUA não é incomum que se fundamentem
na FC estudos em Sociologia, Antropologia, História e Política, sendo também há tempos
material didático não tradicional para uma introdução a certos temas das Ciências
Sociais.43
Uma visão socioantropológica da FC teria como primeiro plano observar sua
posição em relação aos papéis que os atores do drama social interpretam ao serem
delineados em grupos hierárquicos de classes e status e também observar se a FC em
questão auxilia, através da expressão de símbolos desses grupos, a manutenção, alteração
ou destruição da ordem social.44 Por conseguinte, o produtor de FC manufaturaria um
amplo material em que heróis e situações arquetípicas procurem consertar ou escancarar
suas intrínsecas contradições, a fim de legitimar ou não as posições de seus receptores
dentro do sistema de classe, organizando suas ações neste ou naquele sentido.
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“A obra de ficção é uma pilha radioativa de projeções-identificações. É o produto
objetivado (em situações, acontecimentos, personagens, atores), reificado (numa obra de
arte) dos ‘devaneios’ e da ‘subjetividade’ dos seus autores.”45 Por conseguinte, subtende-se
que a FC não deve ser entendida apenas como a materialização de possíveis devires para
um deslumbre momentâneo. Muito do que ela se predispõe é alertar para crises sociais
vindouras. A questão é seguir seus conselhos e fazer algo para evitá-las, ou simplesmente
cruzar os braços e deixar acontecer.
Mas “o cinema não é realidade, pois que todos o dizem. Se é ilusão a sua realidade,
é evidente que essa ilusão é, apesar de tudo, a sua realidade”. 46 Neste jogo, à medida que o
real se transfigura em narrativa ficcional, permite que o conteúdo cognitivo desta se
processe por meio do que Davies denomina “experimentos mentais”.47 Quanto menos
ligação com o mundo factual, isto é, quanto mais liberto do real, maior será a exigência
para a construção de modelos mentais coerentes e com alguma significância.
Tal liberdade de fatos permite à mente usar o molde ficcional para se conjecturar
consequências alternativas das mais possíveis escolhas no mundo real. Isso não significa
que o conteúdo de uma obra de ficção, por melhor que seja, proporcione respostas
definitivas. No entanto, podem indicar soluções só possíveis dentro de seu universo, ou
outras bastante cabíveis que precisariam passar pelo crivo da exequibilidade. “Mas no
mínimo, estas categorias de pensamento permitidas pela FC, poderiam indicar um
problema que necessita de solução ou que até então ninguém tenha antevisto,
particularmente quando se trata da nitidez dos cenários sociais da FC. É a chamada
‘alienação cognitiva’”48, conceito de Suvin para um processo visivelmente facilitado pelos
universos da FC, em que a desconexão com o mundo concreto cria um modelo abstrato que
proporciona reflexões e posicionamentos em relação a esses universos. Esse processo não
desassemelha substancialmente da alma do cinema, conforme entendida por Morin. Ambos
têm o poder de investigar a linha do tempo humano, em seus dois sentidos: da pré-história
a uma possibilidade pós, apocalípticos ou não. Visualidades complementares, mesmo que à
primeira vista diametralmente opostas. Em justaposição dialética, pode vir, quem sabe, o
esquivar de uma catástrofe anunciada.
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Evidentemente é uma união feliz, como se tivessem nascido um para o outro, a FC
e o cinema, na fusão de seus transportes. Transportes movidos a fogo. O mesmo que exala
das turbinas dos transportes-mísseis intercontinentais, os quais levam ainda mais fogo,
aquele mesmo iluminou as cavernas de outrora.

1.3 Fogo: do calor das estrelas ao calor humano
Para Ítalo Calvino, o universo é um constante incêndio que faz do firmamento
“braseiros que se atiçam e se apagam”.49 Sua observação poética, que em muito lembra
mitos de origem, na verdade provem do acúmulo de conhecimento que o homem fez do
céu, o seu berço cósmico.

1.3.1 A chama do mito
Até onde a ciência alcança, o fogo escolta o universo desde a grande explosão que o
teria gerado, propagando-se em aglomerados de matéria, com seus bilhões de sóis, que
cintilam no tempo, vivendo e morrendo em supernovas e em nebulosas ressuscitando.
Rastros claros deste processo fênico se encontram ocultos em um manto de magma sob a
crosta dos novos planetas constituídos literalmente de material reciclado a fogo. Associado
ao vulcanismo, ao maior número de elementos químicos, à eletricidade dos raios e ainda à
pirotecnia de meteoros, o fogo constituiu fator essencial na equação da origem da vida e,
por conseguinte, de todo o seu processo evolutivo. Ironicamente, sua chama corria risco de
se apagar caso a natureza não tratasse dele, dando-lhe o que queimar. Fátuo, efêmero até o
surgimento no oceano dos primeiros organismos fotossintéticos, as cianobactérias, que
começaram a produzir oxigênio, o material combustivo de que o fogo se alimenta. A
oxigenação atmosférica teve início por volta de 2,75 bilhões de anos, para se completar
300 milhões de anos depois.
A vida possibilitou ao fogo queimar o que estivesse sobre a terra. Até a própria. A
ambiguidade se perpetuou pelas eras e chegou aos homens. Mas antes que fosse pela
ciência, foi primeiro pelo mito. Lendas de furto e dádiva.
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1.3.1.1 O dom do fogo
Mesmo sem o conhecimento proporcionado pela ciência moderna, o homem não
pode deixar de intuir sobre o valor do fogo para com tudo. Não apenas a sua vida, mas toda
a vida. Não apenas as coisas, mas tudo. Bachelard o associa à memória pessoal de um
indivíduo, e por assim dizer, as instintivas. “O fogo é assim”, diz ele, “um fenômeno
privilegiado capaz de explicar tudo”.50 Tanto que foi desenvolvido, pelo homem, extenso
imaginário a fim de reconstituir, pelo menos mitologicamente, a sua gênese. Furtado ou
doado por deuses, semideuses, ou entidades próprias de cada cultura. Nesse sentido, uma
das manifestações mais remotas vem do século IV a.C. É relatada por Protágoras a Platão,
em um de seus diálogos socráticos:

Prometeu, roubou a sabedoria artística de Hefesto e Atena, juntamente
com o fogo — porque sem o fogo era-lhe impossível possuí-la ou torná-la
útil — e, assim, ofereceu-a ao homem [...] que delas retirou os meios
necessários à vida.51

No século seguinte, Empédocles creditava a Afrodite a dádiva do fogo interno que
haveria dentro dos olhos dos homens. O responsável pela visão, ao interagir com o fogo
exterior, que estaria em tudo o que existisse. Compunha com a terra, água e ar a tétrade dos
elementos primordiais da matéria. Em época próxima, Heráclito entendia que apenas o
fogo, tanto em combustão ou oculto, já seria o suficiente para explicar a existência. Era o
início e fim. “O fogo se transforma em todas as coisas e todas as coisas se transformam em
fogo [...]”.52 Fátuo e fatal.
“Da razão pura assim parecem fora / Os que ensinaram que devia ter-se / Como
elemento da matéria do fogo, / E que de fogo só constava o mundo.”53 São versos que
integram o “Rerum Natura” (A Natureza das Coisas), poema do romano Tito Lucrécio, que
no século primeiro a.C. contestou veementemente os filósofos gregos, especialmente
50
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Heráclito. Atribuiu sua celebridade por falar obscuramente sobre a natureza do fogo aos
“fátuos gregos”, que nada lhe entendiam. Mas suas palavras serventia alguma oferecem aos
que realmente desejavam o conhecimento. Lucrécio acreditava que de um único fogo
poderia ter originado a Criação de tudo. Seriam alterações na estrutura atômica (forma,
localização e movimento), ele dizia exatamente assim, os responsáveis pelo processo de
combustão. Considerar que o fogo já está, de alguma forma, condensado ou rarefeito na
natureza, princípio da existência, e responsável pela energia por detrás da “máquina do
mundo”, para ele, era absurdo por parte de Heráclito e, por extensão, também os quatro
elementos postulados por Empédocles.54 Lucrécio entendia que para tudo na natureza
haveria uma explicação física e racional, independente da adulação aos deuses para a
contenção de suas fúrias.55
Ele foi uma voz intelectual nos tempos da república romana, em que altares de
Vulcano (designação latina para Hefesto) dividiam a honra do culto do fogo com Vesta
(Héstia, para os gregos). O fogo utilitário do primeiro com aquele que aquece os lares em
lareiras e coze alimentos ao fogão. Salvaguarda da família, protegendo e lhe garantindo
prosperidade, desde que nunca apagado da héstia, um altar próprio para o culto de Vesta.
Coulanges,56 ao descrever os costumes urbanos em Roma, assegura que, se porventura se
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extinguisse, deixassem apagar, era presságio de fatalidades. Assim, “o fogo não cessava de
brilhar diante do altar senão quando se extinguia toda uma família; a extinção do fogo e da
família eram expressões sinônimas entre os antigos”.5758
Em templos à deusa, era protegido pela pureza de virgens vestais. Se o perdessem,
a pena era o chicote, se cedendo ao fogo da carne, a morte.59 Embora relevada à noosfera,
não é incomum que o fogo, como sustento do modo biossocial alimentação-sociabilidadesexualidade-família, manifeste-se em uma diversidade de expressões no patrimônio
cultural dos povos. Não por menos, desde sempre é cultuado, indiferente do lugar em que
está. Tanto que sua importância sacra e social foi percebida por Câmara Cascudo em
levantamentos sobre o folclore brasileiro:

Não há culto mais amplo nem mais antigo. O fogo representação do sol,
aquecendo, assando e depois cozendo os alimentos, preparando as peles,
afiando armas, deu a impressão de conforto, segurança e tranquilidade,
criando ambiente para a vida em comum. Onde estava o lume, estava a
família. A lareira se tornou sede religiosa, centro irradiante de tradições,
narradas pelos mais velhos aos mais novos ao calor reconfortante.60

Símbolo da vida e da morte, da purificação do pecado, da supremacia não só pelo
que representa, mas pelo que é. Calvino o entende como um

[...] um elemento incompatível com tudo o que é obrigado a submeter-se
à vicissitude da vida e da morte, um modo de ser absoluto, tanto que o
associam à ideia da pureza ideal. Talvez porque o homem pode acreditar
que o controla, mas não pode tocá-lo? Porque nele nenhum ser vivente
pode viver? É puro o que é intocável pelo homem? É puro o que exclui de
si a vida? O que vive se despindo de todo corpo ou invólucro ou suporte?
E se a pureza está no fogo, como se pode purificar o fogo? Queimando-o?
[...] Uma chama às chamas?61
historiados anteriores a ele. Dessa forma, Colanges resgata que a denominação grega para o altar de Vesta
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1.3.1.2. Coincidências mitológicas
Como elemento precioso e vital, o fogo intercorre em lendas e epopeias mitoreligiosas. Está no resgate epistemológico das mais diversas origens de tudo. E a etnologia,
ao compará-las, encontra pontos e estruturas narrativas de pouca dessemelhança, mesmo
vindo de culturas que, em hipótese, são isoladas entre si. Campbell, após observações
acuradas nas lendas dos índios navajos, nos EUA, iniciou estudos que o levaram mais tarde
ao conceito de “monomito”. Pressupõe que as variações das mesmas histórias, ao se
proporem explicar o universo, incitam o respeito ao divino com o propósito de conduzir a
vida comunitária mantendo a ordem em nome da coesão social. Na Antropologia, é
recorrente a detecção, a partir de pesquisas etnográficas, de notáveis e claramente
perceptíveis semelhanças em essência e morfologia entre as narrativas, tanto que uma
quantidade considerável delas é classificada como variações de um mesmo mito, como
muitas relatadas em pesquisas de Lévi-Strauss nas etnias brasileiras.
Justificativas para os elementos coincidentes observados em relatos dessa natureza
podem ser atribuídos pela associação entre as características do mito e da lenda com os
mecanismos de percepção. Diversas similaridades encontradas nas narrativas se
justificavam pelo objetivo comum de tentar explicar o universo, dos fenômenos da
natureza à natureza da morte. E, como suporte, a simplicidade de apenas um binarismo de
opostos, que o homem usaria no entendimento do mundo, geralmente associando
elementos do real e do imaginário ao eterno desequilíbrio da coexistência do bem e do mal
– o antagonismo essencial a quase todas as narrativas humanas que se perpetua dos
desenhos de carvão nas paredes rupestres às telas de cinema iluminadas pelas lanternas a
carvão.
O fogo revelador também se mostra em um koan do zen-budismo japonês. Ele diz
que, mesmo quando o fogo destrói uma casa, ele libera a luz da Lua para iluminar o dono.
Com semelhante sentido, o cineasta surrealista Jean Cocteau certa vez respondeu que, se
pudesse salvar algo de sua casa, caso estivesse em chamas, “salvaria o fogo”. O filósofo
Jean-Yves Leloup, após refletir sobre o koan e as palavras de Cocteau, disse que também
salvaria o fogo, caso uma igreja se incendiasse. E completou: “[...] o fogo, a chama de
Pentecostes que ao mesmo tempo nos alimenta e nos consome, numa mesma chama destrói
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e constrói a Igreja”. E indo além, se acontecesse o mesmo com o mundo, Leloup ainda se
preocuparia em salvar a chama, a centelha do amor, segundo ele, a única coisa que jamais
poderia ser tirada dos homens.62
Íntimo e universal, como diversas vezes observou Gaston Bachelard, o mesmo fogo
das cavernas e da fundição nas estrelas estaria também no fundo do coração dos seres
humanos. De seus espíritos ambíguos, inerente. Não por menos, Goudsblom, ao encontrar
padrões de interferência das técnicas desenvolvidas pelo homem na natureza, considera
que, em mais de uma forma, o uso inicial do fogo possibilitou que seja tratado como um
duplo paradigma para os regimes socioecológicos desenvolvidos posteriormente. Em
primeiro lugar o proveito que o homem tirou do fogo para não se extinguir poderia, na
prática, servir de modelo para fazer o mesmo com todas as demais formas de vida. E em
segundo lugar, pelo menos teoricamente, nesse processo, aprender a lidar com a dupla face
do fogo, tal como controle e dependência, força e vulnerabilidade e produção versus
destruição.63 Mitos coincidentes sobre a incorporação do fogo pela humanidade,
geralmente por grandes heróis em atitudes eloquentes, seriam justamente uma forma de o
homem reverenciar o elemento fogo. Um reconhecimento universal de sua importância.
Não deixa de ser considerável que nas lendas a incorporação do fogo nas sociedades
humanas seja rápida e por vezes simples. Talvez, intui Goudsblom, seja uma lembrança
primordial que sintetiza o processo real de aquisição e manejo do fogo pelos antepassados
que remontaria a milhares, mesmo milhões de anos. Nem por isso, um processo linear de
progresso. Haveria momentos de estagnação, ou mesmo retrocessos.64 Extinções
localizadas. Ruínas de pedra é que não faltam para se atestar isso. Talvez por isso possa
haver quem não o queira.

1.3.2. A chama da ciência
No coração do Mato Grosso, segundo Colbacchini, a etnia indígena dos bororos
orarimugudoges credita a origem do fogo a um determinado macaco que sabia como obtêlo a partir da fricção de gravetos.65 A lenda, certamente surgida pela observação da
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destreza animal, talvez carregue metafórica e arquetipicamente memórias ancestrais que
impliquem em momentos de quando o homem era ainda semelhante aos símios.
Olfert Dapper, médico enciclopedista holandês, publicou em 1668 “Descrições da
África”. É uma grande compilação de histórias de viajantes que, desde então, tornou-se
referência para os africanistas, até o presente momento. Nela há o relato do mercador
Battel sobre a fascinação dos orangotangos das florestas do Reino de Luango, atual Congo,
quanto às brasas de fogueiras abandonadas por nativos. Julgando que tais primatas
desejavam manter o fogo, concluiu que jamais saberiam como fazê-lo, nem que fosse por
uma ideia simples como a de colocar gravetos para restaurá-lo, pois via nelas bestas
monstruosas muito distantes do ser humano, o que se coadunava com a ciência prédarwiniana.
A produção do fogo, em ambos os relatos, independente se fictícios ou não, é o
ponto referencial para recorrentes ponderações sobre o parentesco do homem com os
demais primatas. Tanto que, quase noventa anos mais tarde, o relato africano foi citado
com estranheza por Rousseau, ao aventar a hipótese de que as tais monstruosidades de
Battel, mais do que isso, poderiam ser até mesmo uma espécie isolada de homem.
Ingenuidade histórica à parte, ele atentou para a possiblidade de que, em vez de estarem se
aquecendo ao fogo, como supôs Battel, o que não precisariam, por viverem em uma região
quente, estariam apenas curiosos com algo que não lhes fazia a mínima falta.66

1.3.2.1 O fogo em uso
O fato é que se sabe hoje que, em tempos longínquos da ancestralidade humana,
seres ainda próximos dos mesmos antecedentes dos chimpanzés e bonobos modernos
perceberam as vantagens que o fogo poderia trazer. Apesar do perigo de manuseá-lo,
visualizaram as vantagens que poderia proporcionar, ao contrário da cautela atribuída aos
orangotangos congoleses.
Para Darwin, nos primatas não humanos e outros animais existem formas
rudimentares de linguagem e uso de ferramentas; mas só os homens aprenderam como
parte de sua cultura a controlar o fogo. Outras espécies, segundo Goudsblom, também
usufruem das vantagens do fogo quando têm oportunidade, entretanto, nenhuma delas
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aprendeu a usá-lo e a redirecionar o curso de sua evolução, como se suspeita que teria
ocorrido à época do surgimento dos primeiros hominídeos.
Como obtê-lo antes que pudessem fazê-lo?
Não é novidade que o manejo que o manejo do fogo seja uma das mais importantes
das técnicas, senão a mais, desenvolvida pela civilização dos homens. Sua manipulação se
constituiu em um dos principais motores da evolução. Constitui uma das formas de se
distinguir os homens das feras, justamente pelo radical distanciamento que tornaram delas
evidentemente se ativerem a seu patrimônio técnico, e não necessariamente ao modo de
usá-lo. O fogo não apenas permitiu sua defesa, mas também o ataque. Uma violência de
subsistência. Uma rápida inversão em significativas posições na cadeia alimentar. De
figurantes a protagonistas.
Rousseau cogitou que “um raio, um vulcão, ou outro feliz acaso, lhes fez conhecer
o fogo, um novo recurso contra o rigor do inverno: aprenderam a preservar esse elemento,
mais tarde a produzi-lo, e enfim cozinhar nele as carnes, antes devoradas cruas.”67
Primeiro aprenderam a usá-lo. Mas, antes disso, precisavam caçar e coletar uma
“chama piloto” talvez indo atrás de lugares onde se pudesse extrai-lo da natureza, de fontes
geotérmicas ou o ponto onde uma faísca houvesse terminado de riscar o céu. É possível
que, na casualidade da primeira vez em que encontraram o fogo natural, tenham lhe
lançados objetos como galhos e madeira seca – um episódio que por vezes é reconstituído
livremente em filmes e documentários, como será visto no capítulo IV. Quando resolveram
levá-lo, podem ter percebido suas vantagens de defesa e ataque contra grupos rivais no
caminho ou invasores de seus refúgios.68 Evidentemente, este avanço, assim como ocorre
até os dias de hoje, não ficaria por muito tempo restrito a um pequeno grupo, da mesma
forma que, usando uma elipse de tempo, o segredo atômico não ficou restrito a Los
Álamos – algo próximo ao que Morin denomina de “ecologia da ação” – como é visto no
Capítulo IV. Não obstante, a não partilha de habilidades adquiridas, mesmo que venham a
cair em domínio geral, contribui para a formação do poder estatal, como acredita Norbert
Elias, segundo Goudsblom:

O controle monopolista do fogo pelos seres humanos, em outras palavras,
pode ser considerado como resultado de lutas entre espécies, comparáveis
67
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com as guerras dentro da espécie a partir de quais, em uma fase posterior
da história, surgiram os monopólios estatais de violência organizada e
impostos.69

Os grupos detentores do manejo do fogo o transmitiram para as gerações seguintes,
que também fizeram o mesmo, aprimorando cada vez mais a eficácia. Com o tempo,
desequilibraram o poder, ao se tornarem mais poderosos que os grupos rivais, que ainda
não os conseguiam acompanhar. Passaram assim a exercer o domínio caraterístico – tal
como ainda ocorre na geopolítica atual – desde que não deixassem a chama apagar. Ou
pior, deixá-la se voltar contra si mesmos e queimar tudo o que acumularam. Entre os
subjugados, não haveria as condições ideais para que se dedicassem a ensinar o manejo do
fogo aos mais jovens, podendo cortar assim, em talvez uma geração, a perpetuação da
técnica. Evidentemente, como já dito, pode-se considerar que não seria uma sequência
sucessiva sempre em uma só direção, como aventa Goudsblom a partir de considerações de
Elias relativas ao processo civilizatório. Até porque é um processo que teria se repetido em
várias localidades do globo, com suas próprias idiossincrasias. Mas o efeito final é
inquestionável: a exclusividade do domínio do fogo pela espécie humana. Apenas por ela.
Escritores e roteiristas de FC costumam ter um certo apreço em imaginar cenários
paralelos para seus personagens, onde outra espécie teria, por alguma razão, ocupado o
lugar do homem na constituição da civilização, como no romance “O Planeta dos
Macacos”, de Pierre Boule, e as diversas adaptações que originou em cinema, televisão,
HQs e afins. Sob essa ótica, os símios de Battel, por pouco não estariam aptos a esse papel.
É algo que se aproxima do que defende o etologista holandês Adriaan Kortlandt a respeito
do fogo ser monopólio da espécie humana, ao procurar saber por que o mesmo não se deu
com outros animais. De imediato, espécies inteligentes como golfinhos e cães são
excluídas. Tendo o homem como referência, jamais poderão fazer o fogo se se mantiverem
como estão, evolutivamente falando. Cetáceos, por viverem dentro d’água, e canídeos, pela
ausência de polegares opositores, que permitem aos humanos movimentos de pinça, dessa
forma, não teriam como desenvolver ferramentas essenciais para produção e uso do fogo.
Às espécies que não tiveram acesso ao fogo, o homem, por ter saído à frente, pode ter-lhes
negado a ascensão socioambiental. Em relação aos macacos, Korlandt defende que teria
havido o que ele chama de “desumanização”. Isto é, os grandes primatas não humanos
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atuais teriam em suas ascendências elementos fisiologicamente mais próximos dos seres
humanos. Mas os hominídeos os empurraram para fora da savana, e, consequentemente,
eles se viram obrigados a retornar para os meios arbóreos. Não teria sido apenas um
retorno a um estilo de vida ultrapassado, mas uma estagnação evolutiva da qual os parentes
da savana escaparam.70 Não obstante, o cientista reconhece que isso sozinho talvez não
fosse o suficiente para a estagnação. Pressupõe-se que condições adjacentes poderiam ter
colaborado para tal.
Ainda assim, não se deve deixar de observar que, nos atuais chimpanzés, animais
de floresta, não há nada em suas constituições físicas, assegura Korlandt, que os impeça de
pegar um pedaço de pau e acendê-lo a partir da chama de uma fogueira humana. Talvez
não tenham feito isso com medo de se queimar. Mesmo que não cheguem a esse nível de
pensamento abstrato, poderiam ter na lembrança experiências malsucedidas. O próprio
Rousseau assegura ter visto, certa vez, um símio fazendo algo mais difícil: atiçar o fogo de
uma fogueira jogando-lhe lenha.71 Mesmo que fosse um animal adestrado, o que ele não
revelou, induz-se que as possibilidades existem.
Outra interpretação remete às possíveis conjecturas de Battel quanto ao desinteresse
dos orangotangos ao fogo. Que utilidade lhes teria em uma floresta que tudo lhes dava?
Por que ir além disso?

1.3.2.2 O cru, o cozido e a biologia
Em 1872, mesmo sem aprofundar em demasia a questão de datação, Darwin já
propunha que o homem “descobriu a arte de fazer o fogo, com o qual raízes duras e
fibrosas são tornadas digeríveis, e raízes e ervas venenosas se transformam em inócuas.”72
A desatenção de Darwin, assim como a de Wallace, no século XIX, e a de Lévi-Strauss, no
seguinte, quanto à significância biológica do cozimento para o homem chama a atenção de
Wrangham. Os primeiros, por estarem voltados aos fatores naturais do processo de seleção,
Lévi-Strauss, por sua vez, por desenvolver um trabalho considerado revolucionário sobre a
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importância do fogo e cozimento para o homem. Um médium entre natureza e cultura. Mas
seu foco se deu no caráter simbólico do cozimento, e não no biológico.73
A partir da descoberta de ferramentas líticas rústicas produzidas cerca de 2,6
milhões de anos, certamente por australopitecos, a ciência considera plausível que uma
dieta baseada na carne tenha sido um dos motores, talvez o principal, para que evoluíssem
para o gênero Homo, cerca de 2,3 milhões de anos, ou seja, 300 mil anos mais tarde.
Esta “Hipótese do Caçador” tem seus defensores, mesmo que não se sustente, por
deixar de explicar como que seres de comportamento social provavelmente não muito
diferente dos atuais chimpanzés haveriam de ter conseguido uma divisão de trabalho para
tal. A caça para eles não deveria ser algo fácil, de modo que, quando os machos saíam para
procurá-la, as fêmeas deveriam realizar a coleta, pois na maioria das vezes os machos
deviam voltar de mãos abanando.
Ao que se sabe, o primeiro representante do novo gênero foi o Homo habilis,
designação derivada de sua maior habilidade para fazer ferramentas líticas mais eficazes.
Ainda assim, era anatomicamente muito próximo ao australopitecino. 74 Estatura baixa,
farta pelagem, face proeminente e com certeza bom escalador de árvores. Ainda assim,
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capaz de aprimorar o abastecimento de carne para a prole. Alguns elementos desse gênero
teriam originado o Homo erectus, cerca de 1,9-1,8 milhão de anos atrás. Apesar de variações, a maioria das árvores genealógicas do homem, elaboradas por paleoantropólo-gos, o
apontam como sucessor.
Esse sim, segundo os registros fósseis, era diferente. Com o cérebro 50% maior,
dentes menores e membros proporcionais, o erectus já apresentava características
substancialmente mais próximas às do homem moderno do que as de seu predecessor
habilino, que lembrava mais um australopiteco. A partir de evidências arqueológicas, há
mais de cinco décadas tem se atribuído novamente ao consumo de carne o propulsor desta
passagem evolutiva.
Entretanto, o primatologista britânico Richard Wrangham atribui que algo mais
significativo teria que ser adicionado ao cenário. O uso controlado do fogo, que além de ter
proporcionado defesa contra feras e o frio, teria permitido ao homem primitivo o
cozimento de seus recursos alimentares, cerca de dois milhões de anos atrás. Um hábito
que teria sido responsável tanto pela passagem do habilis para o erectus, quanto deste até
ao homem moderno, o sapiens.
Sua “Hipótese do Cozimento” tem como sustentação a ineficácia do alimento cru
para o aproveitamento do organismo. De acordo com Carmody, somente uma pequena
parte das calorias de amido e proteína é absorvida pelo organismo através do intestino
delgado quando ingeridos crus. A maior parte é consumida na parte posterior, o intestino
grosso. Já os produtos cozinhados já começam a ser digeridos tão logo entram no cólon, o
que confere ao corpo pelo menos 30% a mais de energia. Isto se deve ao fato do calor
elevado produzido desagregar o amido do tecido vegetal, proporcionando mais fibras, e da
mesma forma com o colágeno em relação à carne, o que já faz de antemão boa parte do
trabalho digestivo, fornecendo mais energia ao corpo.75 Nos seres humanos, a dieta
crudívora por si só não é capaz de suprir a carência energética de sua fisiologia,
especialmente para o tecido cerebral, que necessita duas vezes mais do que o restante do
corpo. Daí a preferência humana pelos alimentos cozidos. Wrangham observa que, em
comunidades atuais que ainda conservam hábitos pré-históricos como a caça e a coleta, a
dieta não se resume exclusivamente a alimentos crus.
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Em analogia com o que comem os chimpanzés, o Homo erectus, que tinha estatura
semelhante, precisaria de algo em torno de seis horas diárias de alimentação crudívora para
suprir suas necessidades energéticas. Daí sua opção pela comida cozida no fogo. Dessa
forma, faz sentido conjecturar que os seres humanos evoluíram anatomicamente buscando
cada vez mais a especialização para a alimentação cozida. Uma resposta para a
dependência adquirida. Isto é, a relação com o uso controlado do fogo seria mais do que
uma opção de uso, mas uma questão de dependência. Uma necessidade para a manutenção
de sua condição física. Os seres humanos só são o que são porque em dado momento
passaram a usar o fogo para o cozimento.76 São frutos diretos do fogo, filhos do fogo. Nas
palavras de Wrangham, “criaturas das chamas”.

O cozimento aumentou o valor da comida. Ele mudou os nossos corpos,
nosso cérebro, nosso uso do tempo e nossas vidas sociais. Transformounos em consumidores de energia externa e assim criou um organismo
com uma nova relação com a natureza, dependente do combustível.77

O início desse processo, como se viu, não veio de transições morosas, mas de
mudanças relativamente curtas dentro do tempo biológico. Se se ativer ao geológico,
abruptas. “Se tudo que muda lentamente se explica pela vida”, chama atenção Bachelard,
“tudo o que muda velozmente se explica pelo fogo”.78

1.3.2.2.1 Contratempo
O calcanhar de Aquiles da “Hipótese do Cozimento” reside no limite das datações
do uso do fogo. Há resistência, entre os profissionais que se dedicam às questões do
desenvolvimento humano à pré-história porque não há evidências concretas de que os
primeiros hominídeos já faziam uso controlado do fogo – independente se o produziam –
em torno de 1,8 milhão de anos atrás, quando se deu a passagem habilis-erectus. Não é
possível ainda atestar de forma inquestionável onde e quando começou o seu uso,
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principalmente entre os longínquos hominídeos. Ou mesmo se chegaram a isso. É de praxe
que datações fora de contexto admitido suscitem polêmica e controvérsia, justamente
porque não é fácil assegurá-las. Dados de quando ocorreu o domínio da técnica de se
iniciar o fogo remontam, estimativamente, há apenas 400-500 milênios, provavelmente
pelo Homo erectus asiático e/ou sua contraparte europeia, o Homo heidelbergensis.
Conforme Klein e Edgar, incontestabilidade de fato só pode ser alegada a partir de 250 mil
anos, como atestam sítios africanos e eurasianos.
Para que o ceticismo pudesse ser reduzido significativamente, o ideal seria a
descoberta de vestígios incontestáveis de fogueiras fósseis através de círculos de cinzas de
carvão com artefatos de pedra ao redor, juntamente com pedaços de osso de animais. Há
sítios promissores a céu aberto que apresentam trechos de terra queimada que remontam a
1,4 milhão de anos, mas não se exclui a possibilidade de que a causa fosse incêndios
naturais.79 Já as cavernas, ao contrário do senso popular, não são muito propicias a esses
tipos de achados, visto que a maioria não chega a 200 mil anos de existência, entre
desmoronamentos e alagamentos.80
Ainda assim, cinzas de origem animal e vegetal encontradas no fundo da Caverna
de Wonderwerk, África do Sul, não apresentam ao microscópio desgaste típico do
arrastamento pela água. Uma opção que resta é a de que foram originadas onde foram
encontradas. Uma conclusão ainda refutável que aguarda descobertas complementares.8182
Segundo Wrangham: “A questão é o quanto a ‘ausência de evidência’ significa
‘evidência de ausência’. Espero que mais cientistas procurem evidências de fogo há 1,8
79

No Brasil ocorre polêmica similar. A arqueóloga Niède Guidon, que há 43 anos pesquisa e preserva sítios
na região da Serra da Capivara, sertão piauiense, em 1986 apresentou à comunidade científica restos de uma
fogueira encontrada de forma estruturada, com pedras ao redor de um centro onde ficaria o fogo. Seria uma
prova irrefutável da ação humana. O problema é que datações por carbono-14 feitas à época na França com
os vestígios de carvão da fogueira apontaram 26 mil anos de idade. Resultado polêmico que refuta teorias
abastadas de evidências que atestam que o povoamento das Américas se deu especialmente por duas ondas
migratórias vindas pela Beríngia, extensão de terra entre Ásia e América do Norte, possível pelo nível baixo
dos oceanos durante a última glaciação. A primeira, há 14 mil anos, por povos negroides, e a segunda, há 13
mil, por grupos de feições mongoloides que viriam a dar origem a todos os atuais indígenas das Américas.
Com o aprimoramento da tecnologia de radiocarbono, análises recentes do material foram ainda mais
desafiadoras: 48 a 55 mil anos. Os céticos argumentam que este anacronismo decorre de uma grande
possibilidade de que o carvão fora depositado no interior das cavernas por enxurradas após queimadas por
combustão espontânea. Mas, para isso, teriam que ser encontrados mais pedaços em grandes extensões das
áreas externas, o que não aconteceu. Um esqueleto de 11 mil anos e controversos artefatos líticos de 23 mil,
encontrados neste século, corroboram a hipótese de Guidon de onda ainda mais antiga de povoamento no
continente americano. Fontes: NOGUEIRA, Salvador. Os homens mais antigos da América, 2013, p. 69 e 71;
ESTEVES, Bernardo. Os seixos da discórdia, 2013, p. 36-37.
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milhão de anos [quando surgiu o Homo erectus], e que eles as encontrem!”83 Ainda sobre
esta questão, ele não se parece se importar com galhofas entre colegas da área quanto a
atritos entre o que ele sustenta e o que os dados arqueológicos ainda não comprovam. A
respeito de uma das mais curiosas, Wrangham revela:

Assim, a arqueologia sugere um tardio controle do fogo, enquanto a
biologia sugere um precoce controle do fogo. Assim como o arqueólogo
Will Roebroeks afirmou, aqui temos um caso de "fricção científica".
Espero que ao longo dos próximos anos, alguns novos e emocionantes
elementos surgirão para ajudar a resolver o problema. 84

1.3.2.3 Calor humano
A dieta do fogo, ao aumentar o valor da comida, “mudou nossos corpos, nosso
cérebro, nosso uso do tempo e nossas vidas sociais. Transformou-nos em energia externa e
assim criou um organismo com uma nova relação com a natureza, dependente de
combustível.”85 De fato, pesquisas recentes de Wobber e Wrangham demonstraram que
primatas não humanos têm preferências por alimentos cozidos. O nível superior da energia
da maior diversidade de alimentados proporcionada pelo alargamento pelo cozimento, bem
como os efeitos das propriedades de desintoxicação seriam fatores de contribuição para se
obter vantagens de um corpo melhor nos hominídeos.86
Pyne defende que a melhora de processos cognitivos advindos da dieta do
cozimento teria proporcionado o desenvolvimento de habilidades sociais decisivas para a
coesão grupal. Tarefas de recolhimento, acumulação, cozimento e o descanso ao calor das
fogueiras noturnas. 87 Atestando-o, Wiessner considera que a associação dessas tarefas de
partilha com a extensão do dia proporcionada pela iluminação artificial do fogo teria lhes
alterado os ciclos circadianos, de modo que teriam mais tempo para o ócio – sem os
conflitos das atividades diurnas de subsistência. Além disso, o fogo teria facilitado o
desenvolvimento de processos cognitivos para o relacionamento social em larga escala; o
que se desdobraria com o tempo em características únicas do homem moderno, ao
83
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fundamentar a cooperação, o raciocínio, religião, linguagem, aprendizagem social e sua
transmissão cultural, assim como a regulamentação das instituições sociais e relações
intercambiais amigáveis; ou não, como o furto em outros clãs de objetos de necessidade
social,88 inclusive brasas.
As conjecturas de Wiessner resultam de analogias feitas com bosquímanos
Ju/’hoansi (!Kung) que vivem no Deserto de Kalahari, que ainda são caçadores e coletores,
após 40 anos de estudos e convivência pessoal. Embora não fosse seu objetivo, chamou-lhe
a atenção a variação temática entre as conversas diurnas e noturnas. Os assuntos
abordavam as cruezas cotidianas da luta pela sobrevivência, reclamações e, para contrapor,
piadas sexuais que não cabiam bem ser contadas na comunidade. À noite, sem a tensão das
dificuldades do dia, os conteúdos eram mais amenos. Relatos do dia, divagações intimistas
e narração de histórias sobrenaturais que eram engrandecidas pelas sombras da entreluz das
fogueiras, enquanto se satisfaziam com os alimentos cozidos, caçados ou coletados ao Sol.

As atividades noturnas abstêm-se de tensões do dia para canto, dança e
ritos, além de histórias apaixonantes, muitas vezes sobre pessoas
conhecidas. Descrevem o funcionamento de instituições inteiras em uma
sociedade de pequena escala de pouco ensino formal. A conversa noturna
desempenha papel importante em evocar ordens mais elevadas de teoria
da mente através da imaginação, transmitindo atributos de pessoas em
redes amplas (comunidades virtuais), e transmitir a "grande figura" de
instituições culturais que geram regularidade de comportamento,
cooperação e confiança em nível regional.89

Ela admite que são passíveis de contestabilidade suas analogias com outras etnias, a
partir de banco de dados. Mas pondera que têm elevado nível de credibilidade. Como a
humanidade em 99% de seu tempo de existência subsistiu diretamente da caça e coleta,
defende que
[...] isto nos ajuda a responder à questão de como os espaços iluminados
pelas fogueiras contribuíram para a vida humana. Histórias são contadas
por virtualmente todas as sociedades de caçadores-coletores e, junto com
os presentes, são a mídia social original. Assim, os humanos formam
comunidades que não estão apenas no espaço, mas também em suas
mentes [...].90
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Winston, por sua vez, lembra que não é incomum encontrar, nos registros fósseis,
indicativos de zelo entre indivíduos de clãs paleolíticos, tais como o carregamento e
sustento de incapazes e o carregamento de idosos cifóticos, assim como pré-mastigamento
alimentar aos desdentados,91 além de primitivas técnicas de tratamento dentário, cuja
evidência mais antiga provém de um sítio italiano de 14 mil anos, onde foram encontrados
dentes humanos com marcas de raspagem cuidadosa de cáries. 92 A coesão social e
melhores condições de abastecimento proporcionadas pelo fogo teriam ainda possibilitado
menores intervalos entre as gestações. A dedicação das mães, para garantir a sobrevivência
da prole, seria reforçada pelo apoio dos avós, que, bem tratados, tornaram-se mais
longevos e menos escassos.93
Em suma, pode-se argumentar que não foi pequena a contribuição do fogo, direta
ou indiretamente, para a permanência e proliferação do Homo sapiens. O cume de uma
longa história, que teve ímpeto quando seus antepassados buscaram a chama, deram-lhe a
fogueira e com o tempo aprenderam a reproduzi-la, assumindo todos os riscos. A saga
chegou à atualidade primeiramente pelo mito e mais tarde pelo resgate da ciência.
Farta matéria prima para as especulações literárias da FC, que, por sua vez,
implementa os roteiros que se materializam pela luz da queima do carvão dos projetores de
cinema.
Do fogo ao fogo.
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CAPÍTULO II O FOGO A PARTIR DE ONTEM

Apenas uma guerra é permitida à espécie humana:
a guerra contra a extinção.
Isaac Asimov
Tudo o que estimula o crescimento da civilização
trabalha simultaneamente com a guerra.”
Sigmund Freud [em carta a Einstein].

O fogo levou a luz aos primeiros artistas para que pudessem registrar, nos
recônditos de cavernas paleolíticas, versões semirreais de seus mundos. Registros do
cotidiano real e objetivo, assim como sua contraparte inerente, fantasiosa e subjetiva.
Camadas milenares de pigmentos de carvão e óxidos da terra potencializando as texturas
das paredes rupestres com captura em grafismos de objetos utilitários, caçadas, relações
sexuais, astros, deuses e abstrações de uma arte pela arte. Chama a atenção que, entre os
grafismos, há aqueles que representam um movimento continuado, uma pré-arte, ao
mesmo tempo sequencial, como as histórias em quadrinhos (HQ), e cinemática, como nos
fotogramas da película cinematográfica.1 Um filme, qualquer que seja, realista ou
formalista, documentário ou ficção, é um desdobramento daquelas primeiras formas de
manifestação artística. Um filme como “A Guerra do Fogo”, ao se dar a liberdade, como
arte, de navegar entre o real e a ficção, oferece equilíbrio entre ambas. E deste, uma nova
luz sobre o caminho que o homem tem tomando, desde que fez do fogo uma extensão de
si.

2.1 A guerra do fogo, em filme

1

A Carverna de Chauvet Pont-d'Arc, descoberta na França em 1994 é rica em desenhos rupestres de animais
parcialmente repetidos como se o artista quisesse passar a noção de movimento, produzidos entre 24 e 30 mil
anos atras aproximadamente.
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Em fevereiro de 1915, os franceses tiveram a oportunidade de assistir em tela a “La
Guerre du Feu”, filme dirigido por Georges Denola para a Société Cinématographique des
Auteurs et Gens de Lettres. “La Guerre du Feu”, o filme, apresentava, em pouco mais de
25 minutos de projeção, uma adaptação do popular romance homônimo, de J.-H. Rosny
aîné. A trama do filme procurou seguir a do romance da forma mais fidedigna, no entanto,
não pôde ultrapassar os limites dos recursos técnicos e de linguagem que o cinema oferecia
à época. Após 66 anos, quando mais amplos já estavam esses limites, novamente o
romance voltaria às telas. E dessa vez, o sucesso não ficou restrito apenas à França.
“A Guerra do Fogo”, versão de 1981, é uma produção francesa, canadense e norteamericana, dirigida por Jean-Jacques Annaud a partir de roteiro de Gerard Brach. Sucesso
mundial de público e crítica, o filme se tornou importante referência visual quando se trata
da pré-história humana. Suas imagens, de visual impactante e de certa forma didáticas,
passaram a ilustrar não somente livros escolares, como as mais diversas publicações e
reportagens sobre o tema.
Como em 1915, a estrutura narrativa básica do romance de J.-H. Rosny aîné foi
mantida como a espinha dorsal do roteiro. Afinal, não seria adequado alterar um texto de
grande popularidade no país desde quando fora lançado no formato de capítulos de revista,
em 1909. Nesse ínterim ele havia se difundido em diversos países, por dezenas de
reedições do romance. E não entram nessa conta adaptações para HQ, áudio-livros e
publicações parciais.
Mas, de início, Brach foi cauteloso em aceitar a oferta do produtor Claude Berri e,
por não ter gostado do livro, propôs que Rosny fosse adaptado para as telas. Brach havia
adquirido respeito no meio cinematográfico pela qualidade de parcerias com Roman
Polanski e, por isso, era comum ele receber diversas propostas de trabalho.2 A fim de tecer
possibilidades artísticas, caso aceitasse a proposta, contatou Annaud, então um promissor
diretor de publicidade que logo em seu primeiro longa-metragem, “Preto e Branco em
Cores”, venceu nos EUA o Oscar de melhor filme estrangeiro de 1977. Foi o início de uma
parceria que rendeu cinco longas-metragens até o momento.3

2

Até 2016, são nove parcerias entre Brach e Polanski: “Repulsa ao Sexo” (1965), “Armadilha do Destino”
(1966), “A Dança dos Vampiros” (1967), “Que?” (1972), “O Inquilino” (1976), “Tess - Uma Lição de Vida”
(1979), “Piratas” (1986), “Busca Frenética” (1988) e “Lua de Fel” (1982).
3
“A Guerra do Fogo” (1981), “O Nome da Rosa” (1986), “O Urso” (1988) “O Amante” (1992) e “Sa
majesté Minor” (2007).
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Annaud concordou com Brach em sua opinião quanto ao romance, no entanto,
percebeu que ali havia a oportunidade de fazer surgir um grande filme, desde que o foco
fosse alterado. O que realmente lhes convenceu a entregar-se ao projeto foi, além do
interesse particular de Brach sobre o Paleolítico – algo não muito incomum na cultura
francesa, como será visto adiante –, a resposta emocional dos homens primitivos quando
confrontados com as forças da natureza. Não exatamente a fácil e constante superação pela
força, violência e heroísmo em estado bruto dos protagonistas, conforme apresentado por
Rosny aîné, em consonância com os romances de aventura da passagem de século XIXXX. O que de fato chamou a atenção de Annaud no romance foi lhe remeter a uma
experiência ocorrida certo tempo antes, quando havia passado uma noite perdido em uma
floresta fechada em Camarões, durante uma produção ambientada na África. Segundo o
próprio, ao ouvir sons guturais de um leão que perambulava nas proximidades, sentiu seu
sangue gelar como se fosse ainda um homem pré-histórico.4
Ao contrário do romance, em que a natureza é um elemento a ser dominado quase
sem hesitação por trogloditas intrépidos e determinados, no filme, mesmo que o seu
domínio mantenha uma necessidade vital, o tom seria dado pelo respeito e o medo pela
natureza selvagem. Essa dualidade é interpretada no filme pelo fogo, tal como um ator de
fato. Elemento que ao mesmo tempo representa a salvação ou aniquilação. O seu domínio,
ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência, por um lado, a torna mais vulnerável,
por outro. Uma chama é, para Bachelard, “ao mesmo tempo doce, trazendo o repouso e a
felicidade, ao mesmo tempo de uma animalidade desnuda, devoradora por excelência.”5 E
esta duplicidade, inerente ao próprio elemento que persegue o homem praticamente desde
quando passou a ser ele mesmo, ou que até pode ter sido responsável por isso, seria o
espírito da obra.
Berri não quis dar ouvidos a Brach e Annaud e os considerou fora de si por alterar
a concepção original da aventura pré-histórica de Rosny aîné. Assumindo o desejo de
dirigir GDFf sob o novo conceito, Annaud deixou a França e propôs a produção executiva
a Michael Gruskoff, em Hollywood – ironicamente, um lugar onde os estúdios se fizeram
através de filmes mais próximos à visão de Berri. Recebeu, como resposta entusiasmada:
“Você conseguiu um produtor!” 6
4
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2.1.1 Imagens de uma guerra em curso
Repassar em palavras a trama de GDFf é algo que exige certo grau de liberdade e
interpretação, visto que, fora o texto apresentado antes da abertura, seus diálogos não são
legendados e se dão em dialetos criados especialmente para grupos de personagens. E
ainda são intercalados por interjeições e gestuais animalescos. A única informação ao
espectador provém do texto que informa que a ação se desenrola há 80 mil anos, quando a
sobrevivência humana dependia da posse do fogo e que as tribos que o detinham, por não
saberem produzi-lo, deveriam mantê-lo protegido de intempéries e rivais.
A produção já mostra ao que veio logo em sua primeira tomada, uma paisagem de
geologia insólita onde, ao longe, entre ravinas e cavernas, um ponto de luz cintila. Em
seguida, é mostrada uma comunidade humana que, dentro de uma grande caverna, se
aquece ao redor de uma grande fogueira. São os Ulams,7 tribo de espécie de caracterização
ambígua, cuja face remete tanto aos neandertais quanto aos sapiens. Em um canto, uma
gaiola rústica de ossos, madeira e pele, guarda o bem mais precioso da tribo: uma chama
que é usada para acender o fogo, sempre que preciso. O grupamento não detém o
conhecimento para produzi-lo, apenas para mantê-lo quando o conseguem de fonte natural
ou de roubo. Um bem que não é doado, pois qualquer tribo, de qualquer espécie
hominídea, que o possuir, terá uma significativa vantagem sobre as demais no processo de
seleção natural.
Justamente por isso, sofrem um violento ataque por membros da tribo wagabou,
hominídeos cuja aparência grotesca remete a gorilas ensandecidos; provavelmente
remanescentes de espécies mais atrasadas na evolução. Peludos e animalescos,
comunicação por grunhidos e bramidos, e capacidade de planejamento para a organização
e ataque não muito longe do que é visto nos atuais chimpanzés. O objetivo é a posse do
fogo, bem precioso que garantia a sobrevivência de uma espécie em detrimento de outra.
Bem que não poderia ser compartilhado harmonicamente. Não bastaria deter o fogo.
Haveria de se impedir, concomitantemente, que outras tribos ou outras espécies
hominídeas o detivessem. Competidores na guerra contra a extinção.
7

Corruptela de Oulhams. As denominações dos grupos humanos são ditas na linguagem usada pelos
personagens, no entanto, só aparecem de forma escrita, no filme, nos créditos finais.
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Um grupo reduzido de ulams sobrevive ao ataque e se refugia em um pântano frio
cercado por predadores. O invólucro da chama foi resgatado; no entanto, ela agoniza até se
extinguir, apesar das tentativas de reanimação por sopro de seu cuidador. Percebendo que
não teriam como se garantirem por muito tempo sem o vital auxílio do fogo, o idoso Faum
(Kurt Schiegl), o líder do clã, incube três jovens membros da tribo, Naom (Everett
McGill), Amoukar (Ron Perlman) e Gaw (Nameer El-Kadi) de partirem em busca de uma
chama para reacender o fogo. A contragosto, os irmãos Aghoo, um trio violento de
brutamontes, são impedidos de fazer o mesmo, provavelmente incubudos a ficarem por
perto para tarefas de caça e proteção imediata.
Na jornada, após escaparem do ataque de uma dupla de felinos dentes-de-sabre,
encontram os vestígios de uma fogueira deixada por um grupo nômade dos Kzamm,
constituídos por homens ruivos e abrutalhados, de fisiologia intermediária entre ulam e
wagabou. Famintos, devoram os restos de carne entre as cinzas até o instante em que
percebem se tratar de restos humanos. Não adeptos ao canibalismo, rejeitam com asco a
carne, preferindo disputar uma carcaça animal com abutres.
Após seguirem os rastros dos Kzamms, eles os encontram ao redor de uma
fogueira, com dois prisioneiros de aparência moderna presos a uma árvore, como caça –
um deles tem o braço decepado para ser assado e comido por seus captores. Amoukar e
Gaw criam um ardil para dispersar os Kzamms, o que oportuniza o roubo do fogo por
Naoh e o apagar da fogueira no intuito de deixá-los sem fogo. No entanto, dois Kzamms
retornam e, durante a luta que se segue, Naoh tem sua genitália ferida após uma mordida e
consegue matá-los para se defender. Ao iniciarem o caminho de volta, com o fogo mantido
aceso dentro da gaiola do Kzamms, são seguidos por Ika (Ray Down Chong), uma jovem
que conseguiu se libertar da árvore dos Kzamms. Inicialmente rejeitada, consegue a
proteção dos Ulam após curar os ferimentos de Naoh com cataplasmas e sexo oral. Com o
tempo ela se torna sua companheira e, mesmo que seus amigos desejassem compartilhá-la
sexualmente, ele não permite.
Em certa ocasião, aproximam-se do território dos Ivaka, tribo de Ika.
Reconhecendo a região, ela os convida para seguirem até lá, mas, embora sua linguagem
seja muito mais articulada do que a dos Ulam, eles não a compreendem e continuam a
viagem. Ika, apesar de contrariada, sentiu a necessidade de retornar para o convívio de sua
tribo. A sua ausência faz com que Naoh descubra que está apaixonado. Deixando o fogo
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com os outros dois, ele parte em busca solitária pelo paradeiro de Ika, o que o leva a ser
capturado pelos Ivaka, uma tribo inicialmente de aparência hostil. Após algumas
humilhações que lhe são impingidas como uma espécie de “zombaria de boas vindas”, que
o grupo normalmente impinge a estrangeiros – não muito distantes do bullying dos trotes
estudantis – a tribo se mostra pacífica e amistosa. Naoh, após uma vistoria em suas
condições físicas, é escolhido como reprodutor, sendo obrigado, a partir de então, a
fertilizar seguidamente diversas reprodutoras selecionadas, todas de composição física
obesa, remetendo às condições de fertilidade e maternidade pré-histórica. Os atos são
contínuos e à vista de todos, como uma espécie de diversão pública.
Chama atenção o fato de que os ivakas formam uma comunidade culturalmente
mais avançada do que os demais grupos apresentados até então na trama; tanto que Naoh
se vê apresentado a um mundo novo de cultura e conhecimento, à frente dos Ulams.
Moram em cabanas formando taba; apresentam organização social e arte; ornamentos
corporais, como máscaras, chapéus, cocares, fantasias e pintura corporal. Produtos naturais
como cabaças e ossos são adaptados como utensílios. O maior destaque fica por conta do
domínio da técnica de iniciar o fogo. Usando o método da fricção, 8 o nascimento de uma
chama é apresentado a um estupefato Naoh, por seus captores, como ritual de iniciação.
Amoukar e Gaw, cansados de esperar por Naoh, entram em território ivaka e, da
mesma forma, são capturados e ridicularizados. Na primeira oportunidade que surge,
partem com um relutante Naoh, acompanhados por Ika, e prosseguem o caminho de volta
ao pântano, onde os Ulams com sorte ainda estariam vivos à espera do fogo.
Após escaparem do ataque de um urso das cavernas, encontram-se com os irmãos
Aghoo, que, certamente pelo status tribal, resolvem tomar-lhes a gaiola da chama que
ainda carregavam. Mesmo que vencê-los em outros momentos pudesse parecer algo
impossível, dessa vez o uso de estólicas, os propulsores de lanças usados pelos Ivaka, faz
com que o grupo de Naoh os vença mortalmente, para regressarem sãos e salvos ao
pântano. Mas, na euforia do retorno, a gaiola escapa da mão de quem a segura e cai na

8

O método da fricção consiste basicamente na produção de fogo pelo atrito contínuo de duas peças de
madeira. Harrison relata três formas dessa técnica: perfurar ou brocar uma peça de madeira contra outra;
esfregar ao longo dos veios da madeira e, por último, serrar em transversal. O método mais usual é o
primeiro, o da broca, exatamente o que o filme apresenta. Segundo Harrison, consiste em por no solo uma
peça chata de madeira com um pequeno buraco previamente feito e, sobre este, girar continuamente e com
pressão uma haste, a broca. A serragem produzida pela fricção inflama-se depois de algum tempo, de acordo
com a natureza e condição da madeira usada e a habilidade do operador. Fonte: HARRISON, H.S.. The
evolution of domestic arts, p. 32.
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água do pântano, extinguindo uma vez mais a chama junto aos Ulams. Diante da tristeza de
todos, Naoh se prontifica a mostrar para sua tribo como obter fogo à maneira dos Ivaka,
mas a falta de prática o impede. Para alívio de todos, o mesmo não se sucede com Ika.
Meses depois, com a tribo reestabelecida na caverna e a segurança de que jamais ficariam
sem o fogo, o laço com os Ivaka se revela mais fortalecido, através da união de dois dos
mais evoluídos grupos de hominídeos. Do lado de fora da caverna, Naoh observa a Lua
juntamente com Ika, que está grávida.
A última tomada é praticamente uma reprise da primeira, em que o cintilar do ponto
de luz na vastidão geológica representa não apenas uma volta à normalidade fátua do
início, mas também o ingresso na perenidade, que dará sustentação ao soerguimento da
civilização para sempre dependente do fogo. Com todos os riscos.

2.1.2. Preparando uma guerra
Desde a concepção original, em 1978, quando Annaud e Brach decidiram que
participariam do projeto de GDFf, eles estabeleceram que quebrariam um paradigma na
forma popular de se representar o homem pré-histórico. Nada de homens das cavernas
bradando clavas e pin-ups com biquínis de pele de onça conversando em inglês rudimentar.
O intuito seria um filme diferente e marcante. Algo muito mais condizente com as
produções da época, que batiam recordes de bilheteria por inovarem. 9 Desejavam se
aproximar mais de uma visão antropologicamente correta, afastando-se, assim, do
estereótipo popular do homem das cavernas até então utilizado na mídia, inclusive aquele
apresentado no próprio romance original. A fim de ambientar a equipe de produção durante
longas filmagens com o espírito da obra, Annaud tomou decisões que, à primeira vista
exageradas, fazem parte do processo de construção de um filme.
Duas coisas foram proibidas no set de filmagem. Primeiro o termo
"homem das cavernas", que nunca foi dito em minha unidade.
Sinceramente, isso me provoca arrepios. E também foi proibido "filme
pré-histórico". Poderia ser usado "paleolítico", "homem primitivo",
"primitivo", "homem de neandertal". “Homem das cavernas" nunca!
Porque remeteria aos Flintstones. (ANNAUD, 1982a, s/p.)
9

Alguns exemplos estariam em filmes como “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” e “Guerra nas Estrelas”,
lançados em 1977 “Jornada nas Estrelas – o filme”, em 1979 “O Império Contra-Ataca”, em 1980 e
“Caçadores da Arca Perdida, em 1981.
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Sem o arcabouço dos filmes de ficção pré-histórica (FPH) que acompanham o
cinema desde a origem, a equipe foi buscar referência nas reconstituições científicas de
Zdeněk Burian,10 além de expressões culturais de diversas tribos indígenas cujas tradições
ancestrais ainda permanecem. E, em consonância, toda a produção necessitaria de um
capricho singular.
Todo o processo de produção durou cerca de quatro anos, sendo três para busca de
locações ideais que, ao mesmo tempo em que fossem visualmente extraordinárias,
emulassem os contrastes climáticos das paisagens continentais do Paleolítico Superior no
princípio do último período glacial.11 A Islândia seria a principal locação, mas, por
problemas burocráticos, foi excluída. As filmagens por fim se realizaram, ao longo de doze
semanas, em geografias naturais tão díspares como as dos gelados Canadá e Escócia e do
abrasador Quênia. Os atores se obrigaram a enfrentar, em trajes mínimos, ou mesmo nus,
diferenças térmicas dos cinco graus negativos aos 48 positivos. Em nome da naturalidade,
sequências inteiras foram feitas sem trucagem, até mesmo nas duas vezes em que, na
história do filme, foi necessário produzir o fogo. Na verdade, nenhum efeito especial ótico
foi usado para amenizar as agruras do trabalho cênico. Ao contrário, os atores necessitaram
realmente entrar em águas extremamente geladas e atuar muito próximos às fogueiras de
verdade, o que originou queimaduras e quase uma hipotermia. Por tamanha dificuldade,
cada tomada raramente era refeita. A genuinidade das cenas ainda foi realçada pela
abstenção de iluminação artificial e uso de câmeras na mão, isto é, não fixadas em tripés.
Tudo para estimular a ilusão de que a filmagem realmente ocorrera na Idade da Pedra.

10

Burian (1905-1981) foi um ilustrador tcheco que exerceu grande influência na divulgação paleontológica,
arqueológica e antropológica ao longo do século XX. Não seria exagero considerar que parte significativa
dos profissionais que se dedicam ao estudo do passado remoto tenha despertado o interesse através de
ilustrações de Burian. Seus desenhos e pinturas de animais pré-históricos diversos, etnias indígenas e
cotidiano paleolítico são de uso corriqueiro, até os dias atuais, em publicações didáticas de todo o mundo.
Durante sua vida, ilustrou mais de 500 livros científicos, que foram divulgados em 22 idiomas, e igual
número de livros de aventura e ficção científica, como os de Jack London e Júlio Verne. Segundo Hochman,
apesar da crítica oficial da União Soviética do qual seu país fazia parte, na chamada Cortina de Ferro não lhe
ser favorável, foram organizadas mais de 40 exposições individuais de seu trabalho. Seus originais
atualmente repousam em museus de diversos países europeus e dos Estados Unidos. Faleceu em 1981, aos 76
anos, apenas cinco meses antes do lançamento de GDFf. Fonte: HOCHMAN, George. Zdeněk Burian:
legendární malíř a ilustrátor, s/n.
11
Paleolítico superior é a subdivisão mais recente daquela que se chama popularmente de Idade da Pedra
Lascada, que se estende aproximadamente entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás, marcado por diversas eras
glaciais, sendo a última chamada de Wurm (referente à sua parte geograficamente localizada na Europa).
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O processo de maquiagem foi parcialmente referenciado nos personagens
australopitecinos de “2001 Uma Odisseia no Espaço”, famosa ficção espacial de Stanley
Kubrick, constantemente presente em lista dos melhores filmes de todos os tempos. No
entanto, Annaud desejava que a maquiagem fosse além. Que não mascarasse a
interpretação facial dos atores. Para tal, a equipe usou um látex recém-desenvolvido para
moldar as faces com ares neandertalescos. Sendo que para o resultado desejado, havia a
necessidade de quatro horas para aplicação e duas para remoção das faces dos intérpretes.
Como não havia reaproveitamento, o processo se repetia diariamente em atores e
figurantes, muitos escolhidos não só pela competência cênica, mas também por
fisionomias exóticas e estrutura corporal que lembrassem as dos homens da caverna. Tal
estado-de-arte da maquiagem foi responsável pelo único Oscar recebido pelo filme. Algo
semelhante acontecia na preparação das texturas das peles que serviam como vestimenta
para os Ulam, que sofreram um processo lento e árduo de curtume para torná-las mais
naturais. Em dado momento, a manipulação excessiva e constante do couro contaminou
parte dos especialistas com a bactéria do antraz.
A equipe de produção também teve que enfrentar incidentes insólitos em nome do
realismo. Quando elefantes circenses caracterizados como mamutes (cobertos com pelo de
iaque e próteses de presas moldadas a partir de fósseis do Museu Britânico) viram-se uns
aos outros pela primeira vez, o medo foi tamanho que destruíram as tendas onde se
encontravam e derrubaram os mastros de sustentação onde suas correntes estavam fixadas,
debandando em fuga descontrolada por ruas de Manchester, Inglaterra. Segundo Annaud,
necessitou-se de quatro meses de treino para que os elefantes não mais se estranhassem
quando fantasiados. De certa forma, não deixava de ser um atestado de qualidade à unidade
responsável pelos animais que fariam parte da produção.
No Quênia, a situação foi igualmente inusitada. Um integrante da equipe de casting
permaneceu duas semanas detido pela polícia, acusado de perversão quando recrutava
mulheres obesas para as cenas de sexo com Naoh na aldeia Ivaka. Annaud desejava este
tipo físico para fazer referência à chamada vênus esteatopígica, padrão de beleza feminino
que remete à deusa da fertilidade e fecundidade presente na estatuária de diversas culturas
pré-históricas.
Mas seguramente um dos principais diferenciais na obra sem dúvida foi a criação
de uma linguagem própria para os personagens. Não foi necessariamente uma novidade,
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pois a experiência de um filme sonoro que se exprime quase por completo por sons
guturais, e só inteligíveis no contexto, já havia sido feita em diversos filmes de temática
pré-histórica. Para GDFf, a simulação de comunicação deveria ser algo supostamente
próximo ao que realmente deveriam ter sido as primordiais formas de comunicação. Uma
linguagem transitória entre balbucios instintivos à linguagem de dupla articulação, isto é,
com o uso de fonemas que, sozinhos, não têm significado, mas que, unidos em uma
determinada ordem, formam palavras que ganham significado dentro de um contexto
cultural.12
Para esse ofício, foi contratado o linguista Anthony Burgees, famoso pela autoria
autoria do romance “Laranja Mecânica”, que inspirou um filme de ficção científica
homônimo, ocasião em que criou um vocabulário especial para a distopia onde se ambienta
a trama futurista. Para dar autenticidade na comunicação oral de “A Guerra do Fogo”, ele
precisou se ater ao lado inverso do tempo, a fim de desenvolver uma linguagem crível para
grupos da Idade da Pedra, principalmente para que os Ulam e Ivaka não se limitassem
apenas aos rosnados e grunhidos típicos de boa parte dos filmes de pré-história dos quais
Annaud desejava tanto manter-se afastado. Para esse fim, engendrou mais de 300
vocábulos em um dialeto rudimentar concebido como de raiz indo-europeia, fonte comum
para a maioria das línguas europeias e asiáticas. Para os Ivaka, a inspiração veio do dialeto
dos Inuit, tribo norte-canadense. A esse respeito, Burgees declarou que “normalmente as
pessoas esperam que uma linguagem considerada primitiva deva ser simples, mas na
verdade, quanto mais antigas, mais complicações aparecem. Simplicidade é o fruto da
habilidade de

generalizar, algo difícil para o homem primitivo”.13

O complemento da comunicação, que deveria incluir gesticulações inspiradas em
primatas, foi desenvolvido por Desmond Morris, etologista britânico responsável por
estudos comparativos de comportamento entre pessoas e grandes primatas, que ganharam
conhecimento público quando divulgadas no best-seller “O Macaco Nu”, em 1967. Dessa
forma, atores e figurantes passaram por um processo de seis meses de aprendizado e
treinamento de uma comunicação gestual guiada por mímicos profissionais instruídos por
Morris. Houve também estudo do comportamento da sociabilidade de chimpanzés in loco
em zoológicos e através de documentários produzidos pela primatologista Jane Goodall. O
resultado geral foi uma comunicação de fácil compreensão instintiva pelos espectadores.
12
13

Cf. MORIN, Edgar. O Método 5, 2007, p. 301.
KLOSSNER, Michael, op. cit,. 2006, p. 125.
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O preciosismo da produção de GDFf foi recompensado com o sucesso de público.
Seu custo de 12,5 milhões de dólares rendeu mais do que o quádruplo na bilheteria
mundial durante seu período de exibição à época, sem contar relançamentos e lançamentos
em mídias domésticas. E a crítica, de um modo geral, captou a mensagem de Annaud. O
jornal francês Le Monde realçou a ousadia de Annaud em mostrar o passado em meio a
tantos lançamentos futuristas de FC. Nos EUA, a revista Rolling Stone o considerou um
trabalho ambicioso, apresentando o homem em seus primórdios na busca de usufruir o que
pudesse encontrar ao seu redor para que pudesse sobreviver. E a Variety atentou que o
filme não se enveredou para o caminho fácil de ganhar o público através de efeitos
especiais gratuitos, optando por não ser uma versão troglodita da saga “Guerra nas
Estrelas” – que muito sucesso fazia à época, juntamente com inúmeros lançamentos de
ficção científica recheados de “pirotecnias visuais”. Em consonância ao espírito desejado
por Annaud e Brach, o jornal The New York Times publicou que a película era um produto
singular e bem acabado, resultante de um longo e árduo trabalho, para fazer crer o público
que a câmera de cinema já existia há pelo menos 80 mil anos.14
O espectador do presente descobre o que lhe faz humano, ao mesmo tempo em que
os personagens do passado remoto também o fazem.

2.2 Uma pré-história de descobertas
Naquele primeiro encontro entre Annaud com Brach, quando foram traçadas as
novas orientações para a adaptação cinematográfica do romance original de “A Guerra do
Fogo”, ficou decidido que o filme abordaria explicitamente, além do domínio do fogo, o
surgimento de características vistas como diferenças entre homem e natureza. Dessa forma,
o roteiro final apresentou o uso de novas tecnologias, como as estólicas que o grupo de
Naoh usa no combate aos irmãos Aghoo no retorno à horda Ulam, e algumas descobertas
que se tornariam idiossincrasias da cultura humana, como o riso com humor e sexo com
amor.

14

Ibid., p. 127.
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2.2.1 O riso e o momento em que desaparece o temor
Ao contrário do espírito do romance, onde o medo e a sua superação dão o tom e o
leitor raramente tem a oportunidade de se descontrair em relação à história narrada, o
roteiro de Brach é permeado de situações de teor hilário. Se os heróis passam a noite no
alto de uma árvore para escapar de tigres dentes-de-sabre, o alívio cômico se sucede
quando repentinamente os galhos surgem quase sem folha alguma, o único alimento do
trio. Na verdade, por várias vezes é perceptível um tipo de humor que remete às comédias
“pastelão”, produzidas em larga escala pelo cinema dos EUA, desde as primeiras
peripécias de Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, e que se tornaram ainda
mais populares com a dupla “O Gordo e o Magro” e principalmente por “Os Três Patetas”,
grupo que o trio de Naoh muitas vezes parece referenciar.
Indubitavelmente a sequência que mais induz ao riso do espectador se passa no
retorno para a horda Ulam, após a superação dos perigos encontrados até então na caça ao
fogo. Como uma travessura imprudente, Amoukar deixa cair uma pedra sobre Gaw, que
lhe faz sangrar. Às gargalhadas de Amoukar se unem as de todos os demais, não excluindo
o próprio ferido. Rir do perigo fatal não deixaria de ser uma forma de negá-lo, invertendoo ao contrário. Transmuta-se em uma forma ritualística de conviver descontraidamente
com o medo da morte. Ou mesmo de não lhe dar condições de se aproximar através de
ataques inimigos. A exposição dos dentes, ao extravasar involuntariamente e
irrefletidamente o alívio pelo riso, deixa de constituir a expressão instintiva de defesa.
Conforme relata o etologista Eibl-Eibesfeldt, muitos animais sociais, entre eles os
primatas, escancaram os dentes como forma de ameaçar um intruso ou intimidar um
congênere. Esse comportamento, segundo ele, incorporou-se ao riso, sendo mais
perceptível em manifestações de escárnio ou no prazer de ridicularizar o outro como
afirmação de superioridade – algo presente no ensino escolar, das primeiras séries ao trote
universitário. Por outro lado, em macacos de hierarquia inferior é comum o retorno às
intimidações através de uma espécie de sorriso de submissão passiva.15 No gesto de
Almikar está o bullying disfarçado, e, na resposta de Gaw, a origem do sorriso amigo,
aquele que desarma e tenta pôr de lado a violência. Mesmo que Gaw tenha realmente
achado graça do próprio infortúnio.

15

EIBL-EIBESFELDT, Irenäus. Amore e ódio, 1977, p. 204.
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A associação do riso com a violência, para Adorno & Horkheimer, constitui uma
relação de duplo sentido. Tanto tem o poder de desinibir quanto de coibir a violência.
Quando causa a distração, é uma arma que torna vulnerável o inimigo ao ataque. Mas
quando se acomete dele, pode-se ver aplacada a própria agressividade. O riso que se dá
quando a lógica é subvertida também pode ser o mesmo da superação do perigo real e
físico.16 O direito de rir após o esquivo de canibais, felinos e intempéries é o mesmo que
acometeria aquele que porventura vencesse momentaneamente a morte em uma partida de
xadrez. O respaldo de gargalhadas de grupo quando alastradas a partir do riso inicial de um
elemento, como é descrito no filme, seria algo como uma caricatura de uma solidariedade
outrora fator de coesão social para fundamentar uma civilização que não sabe o que fazer
com os resultados que colheu do fogo ao longo dos séculos.
Tornou-se, por assim dizer, um “meio fraudulento de ludibriar a felicidade.” Um
breve compensar à felicidade inalcançável imposta pela padronização inerente à indústria
de bens culturais e da rotatividade da produção de bens de consumo.17 Um extravasar da
tensão imposta pela inserção em um mundo onde o fogo pode ser comprado em armazéns,
na forma de fósforos, e não mais caçado entre hordas inimigas. O riso é o artifício do
poder. Rir de uma pedra atirada contra a cabeça de um igual dentro do filme é um alívio de
tensão diante do perigo maior que já passou. Para quem está sentado no cinema, também
um alívio de tensão, mas imposta sorrateiramente pela sociedade que padronizou o fogo, a
caça, o sexo e o humor. Algo que talvez possa ser considerado tão essencial quanto o fogo.
Em relação às conclusões de Eibl-Eibesfelt, Canevacci argumenta que elas
contrariam o senso geral a respeito do que se pensa ser uma finalidade da Etologia. Ao
contrário do que costuma lhe ser associada, essa ciência indica que a natureza humana não
é invariável e motivada por instintos agressivos, o que justificaria e estabilizaria ad
infinitum a sociedade de classe.18
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ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. (1985). A dialética do esclarecimento, 1985, p. 37.
Ibid., p. 66.
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CANEVACCI, Antonio. Antropologia do cinema, 1984, p. 109.
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2.2.2 Corpos ardentes
Outra forma de alívio das tensões do drama da busca do fogo é o enfoque no
erotismo. De sua passagem como impulso natural ao aculturamento social, algo que faz o
homem objetivamente humano, elevado acima de qualquer outra espécie animal. Logo no
início, uma mulher ulam é “naturalmente violentada” por um homem ulam que lhe faz a
monta, tal como um espécime macho a uma fêmea, movidos pelo instinto natural de
reprodução. A princípio, nada mais do que isso. Em outros momentos há cenas de
conotação sexual implícitas, associadas ao convívio físico próprio entre os integrantes dos
Ulams ou mesmo cenas de voyeurismo, masturbação e felação ao longo da jornada dos
heróis. Evidentemente, de forma artística, sem intuito pornográfico.
Não foi de forma gratuita que, na trama, o contato físico sexual esteve associado,
mesmo que implicitamente, ao fogo. Uma abordagem que tem em Bachelard a sustentação
de que “o amor é a primeira hipótese científica para a reprodução objetiva do fogo.” 19 Ele
procurou ir mais além de abordagens racionalistas que associam o esfregar ágil dos corpos
em sexo com a fricção da madeira para a produção do fogo, o que seria uma espécie de
norma natural, tal como a produção de incêndio espontâneo pela simples fricção de
gravetos ao vento, algo relatado em literatura botânica do século XIX, mas nunca
registrado cientificamente.20 É conveniente, como forma de complemento a esta analogia,
uma nota acrescentada por Harrison à descrição do processo do método da fricção:

Grande parte da habilidade para fazer o fogo por esse meio estriba-se em
girar as mãos rapidamente na parte superior da broca, quando esta vai
parar antes de recomeçar o giro, tão rapidamente de modo a não dar
tempo para que a base esfrie. (HARRISON, 1925, p. 32).

No entanto, frisa Bachelard, nenhum instinto faria alguém, sem a referência cultural
na memória, pegar dois gravetos e deles fazer fogo simplesmente esfregando-os um contra
o outro. Mesmo reconhecendo que a fricção em si é algo sexualizado, o fogo não seria
19

BARCHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo, 2012, p. 37.
Circulou na literatura botânica da primeira metade do século XIX informações a respeito da presença de
partículas de sílex em vegetais tais como espécies específicas de cana e de bambus indianos. O atrito ocorrido
entre os próprios em dias quentes de vento seria o agente de ignição para incêndios florestais. No entanto,
tanto a presença de sílex em quantidades consideráveis e os relatos de combustão espontânea em canaviais e
bambuzais são considerados atualmente nada mais de fraudes e folclore. Fonte: SMITH, Sydney; FRANCIS,
Lord at al. The Edinburgh Review: Or Critical Journal, 1836, p.109-110.
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filho da madeira. Pressupondo que o ato de fazer fogo por fricção parte de “experiências
inteiramente íntimas”, ele seria de fato filho do homem. Doravante, surgiria toda uma
cultura folclórica do calor com os sentimentos de atração, da libido ao queimar interior. Ou
do amor inflamado. O fogo da paixão, antes contido em um pedaço de pau. Clastres chama
atenção para o fato de que, entre os índios Guarani, o fogo está contido no interior da
madeira, escondido por um sapo após um herói roubá-lo dos corvos, os verdadeiros
mestres do fogo.21 O ato de rolar habilmente um graveto consistente em um pequeno
buraco cunhado na madeira até que se consiga extrair “de seu interior” o êxtase da chama é
que seria a fonte inconsciente da associação humana com a produção do fogo.
A associação de Bachelard do sexo, mais tarde da paixão e do amor, ao fogo,
naturalmente não passou despercebido aos seus conterrâneos Brach e Annaud; tanto que o
espírito de GDFf sublinha esse pensamento. Não é por menos que é Ika, cuja indumentária
se limita a uma pintura corporal sobre o corpo nu, que ensina a posição frontal a um
sexualmente rude Naoh. Assim como também é Ika que efetivamente revela aos Ulams o
que para eles estava além da imaginação: a magia da produção do fogo.
Annaud levou em conta que a espécie humana, a única que detinha a dupla
bachelariana, percebeu, cerca de meio milhão de anos atrás, quando dominou o fogo, que
tinha uma consciência diferente dos outros animais. Que podia realmente pensar de forma
abstrata. Nesse contexto, o amor simplesmente carnal seria algo ultrapassado, não mais um
instinto básico de procriação. Mais do que simplesmente uma interseção de corpos, mas de
mentes. Era habitual o diretor ler Bacherlard durante os intervalos das filmagens nos
próprios sets, como forma de complementar a cientificidade objetiva de Burgess, Morris e
as referências de Oackey a etnias remotas sem o fogo. Essas leituras sustentavam a
abordagem, a ser registrada em película, de que o fogo teria sido determinante para a
mudança de estágio da mente humana para o amor22 – levando assim à formação de laços”
familiares essenciais para se estruturar uma sociedade que viabilizasse o soerguimento de
uma civilização global.

21
22

CLASTRES, Pierre. A fala sagrada, 1990, p. 102-103.
ANNAUD, Jean-Jacques, op. cit., Prehistoric Heat, 1982, s/p.
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2.3 Lições de ciência e arte
Jane Maslin, em resenha no The New York Times sobre GDFf, o considera um
engraçado e comovente drama sobre pré-humanos, e ainda, algo mais do que uma lição de
ciências incrementada ao extremo.23 Com certeza ela não percebeu que o filme, assim
como o romance original de J.-H. Rosny aîné, pouco compromisso tinham com os
conhecimentos da Antropologia em suas respectivas épocas de produção.
Certamente é de conhecimento da resenhista que, para fins didáticos, os resultados
de pesquisas científicas devem ser transpostos a fim de se adaptar ao contexto do público a
que se destina, do leigo curioso às classes discentes. Uma aula de ciências deve incentivar
o entendimento da natureza através de conclusões por dados empíricos advindos de fontes
acadêmicas reconhecidas e confiáveis. E ainda, ao enveredar novos agentes de pesquisa,
ter condições de instigar o desenvolvimento de novas abordagens metodológicas que
contribuam de forma mais acurada para o entendimento do todo.
Esse definitivamente não é o caso do filme de Annaud, mesmo que este
alegadamente tenha se esmerado para que assim fosse. Em consonância com o pensamento
de Maslin, desde que o filme foi disponibilizado em mídia doméstica, ele costuma ser
usado em salas de aula do mundo inteiro como forma de complemento ao conteúdo de
disciplinas de humanas. O mesmo se sucede com o romance original em escolas francesas.
Assim como os demais romances de Rosny aîné, GDFf não alcançou uma
hegemonia de elogios da crítica, conforme faz parecer o parágrafo final da seção 2.1.2.
Pauline Kael, uma crítica das mais influentes à época na mídia norte americana, tinha o
hábito de instigar polêmicas ao ver méritos em produções trash e ser mordaz às que
considerava pretensiosas. Na revista The New Yorker, edição de 8 de março de 1982,
enxovalhou o filme de Annaud, considerando-o uma obra muito menor do que “O Homem
das Cavernas”, filme do ano anterior estrelado pelo ex-beatle Ringo Starr como um
troglodita em meio a dinossauros e insetos gigantes. Segundo Kael, GDFf era um filme
racista e falso, pois, além de apresentar os primeiros hominídeos como “potencialmente
caucasianos”, ele se contradizia ao fazer dos pacíficos ivakas os mais evoluídos, ao passo
que o progresso, no filme, estava associado à violência da lei do mais forte. Esses aspectos
de sua posição, no entanto, não se fundamentam ao olhar mais atento. A jornalista não se
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atentou ao fato ao fato de que os produtores, ao fomentarem a pluralidade das espécies,
também o fizeram quanto às raças. Visto que, entre os próprios ivakas, muitos figurantes,
assim como Rae Dawn Chong, a intérprete de Ika, eram negros sob a pintura corporal. E
ainda, a tribo se impunha às demais por deterem armas mais elaboradas, e provavelmente
pelo potencial do uso do fogo também como recurso bélico, isto é, além das utilidades
domésticas, algo que o filme não apresenta, mas que é empregado pelos Wan –

o

equivalente aos Ivaka em GDFr – contra uma espécie inimiga que os atacavam. 24

2.3.1 O paradoxo neandertal
O que mais chama a atenção nesse sentido, como observa Klossner, é o aspecto que
se deu ao Homem de Neandertal A contradição se faz mais presente em um dos grandes
trunfos da película, justamente o que lhe possibilitou levar para a França um Oscar: o
delicado trabalho de caracterização das espécies de hominídeos.
No caso do povo Ulam, sapiens arcaicos, segundo Annaud, a compleição física está
correta, até porque atores e figurantes são pessoas do século XX. No entanto, suas
fisionomias claramente foram modeladas a partir de reconstituições artísticas de faces
neandertais de Burian, bem próximas das verdadeiras. Um espécime neandertal geralmente
apresentava traços grosseiros, se comparados aos padrões estéticos da atualidade: testa e
nariz curtos, dentes e queixos proeminentes,25 e reconhecíveis ressaltos acima das órbitas
oculares, uma característica atualmente presente entre símios. E os “Homo sapiens” Ulam
se aproximam em muito dessa descrição.
Em 1982 tanto Brach quanto o material publicitário de GDFf denominavam, com
todas as letras, os wagabous de neandertais. A edição de fevereiro daquele mesmo ano da
revista francesa de FC e fantasia Cinefantastique, a fim de encontrar uma sustentação
antropológica para GDFf, sugeriu que os wagabous e kzamms representavam os primeiros
e últimos neandertais, havendo a mesma relação entre ulams e ivakas. Afinal, a partir do
momento em que Annaud assume, em diversas ocasiões, que os invasores da caverna dos
Ulam, os enormes e cabeludos wagabous, eram enormes, assim como os gigantes ruivos
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kzamms, eram raças de neandertais separadas no tempo pela evolução, atesta-se
publicamente que sua obra não se prende à visão realista que reivindica.
Entretanto, para Feldman, antropólogo forense, ao afirmar o diretor que seres
estúpidos e animalescos como kzamms e wagabous eram neandertais em sua película, ele
incute em seu filme a equivocada reputação negativa que acompanha a espécie desde 1913,
quando o paleontólogo francês Marcellin Boule, após examinar fósseis de apenas um
espécime de neandertal, deduziu que todos eles eram brutamontes tolos que se
comportavam como chimpanzés, algo próximo ao que GDFf apresenta. Feldman assegura
que os verdadeiros neandertais eram claramente mais próximos aos homens e mulheres
atuais. Espertos e eretos. E sem o faro excepcional para detectar perigo, pois suas
cavidades nasais indicam que não tinham um faro mais apurado do que o do Homo
sapiens. E dificilmente precisariam deificar poderosos mamutes para que não fossem por
eles atacados. Ao contrário, caçaram-nos aos montes, contribuindo em muito para levá-los
à extinção.26
Por cerca de 200 mil anos, os neandertais estiveram presentes na Eurásia, num
território que abrangia desde o litoral mediterrâneo até o Oriente Médio e, mais ao norte,
dede regiões onde hoje se localiza a Rússia até às Ilhas Britânicas. Com uma população
que não se acredita superior a 15 milhares de indivíduos, sobreviveram nas condições mais
adversas, cada vez piores, do resfriamento glacial. Aos poucos, viram seus espaços
tomados pelos homens anatomicamente modernos, o Homo sapiens, que migrou da África
usando o Oriente Médio como passagem para a conquista da Ásia e da Europa.
Muito do que envolve a idealização dos neandertais está sempre em revolvimento.
Em questão de meses, ou menos, a divulgação de resultados de novas descobertas alteram
aqui e ali concepções muitas vezes estabelecidas tanto entre cientistas quando na
imaginação popular. Exemplificando: mesmo com um cérebro ligeiramente maior que o do
sapiens, não há consenso sobre a sua capacidade cognitiva, mas há fortes indícios da
manufatura de ferramentas líticas, ósseas e de madeira e ainda rudimentos de pensamento
simbólico, expresso através de formas simples de arte, como ornamentos, pintura corporal
(supostamente através do uso de pigmentos) e até mesmo rupestre. Todavia, essas
expressões ainda não podem ser consideradas irrefutáveis cientificamente.
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Também não há certeza absoluta quanto às causas de sua extinção. Algumas seriam
de ordem diretamente natural, como o aumento abrupto (em poucas décadas) do frio
glacial, há 55 mil anos. A consequente redução da diversidade de caça teria privilegiado o
onívoro sapiens, que, por possuir armas mais complexas, era capaz de abater presas de
menor porte. O problema é que evidências arqueológicas escavadas recentemente
enveredam para outro caminho.
Do mesmo modo, ocorre a hipótese da extinção pelo confronto com os sapiens
invasores, tanto sob a forma de um gradual extermínio ou até mesmo por diluição na
hibridização com o sapiens, visto que o sequenciamento de parte de seu DNA, realizado
em 2010, indicou que as duas espécies compartilham de 1,5 a 2,1% dos genes (exceto em
africanos que não compartilham nenhum gene). Essa hipótese ganhou muito respeito a
partir de 1998, em ocasião da descoberta do esqueleto fóssil de uma criança em Portugal (o
Menino de Lapedo) com 24,5 mil anos, e em 2007, com a de um crânio de 36 mil anos,
encontrado na Romênia. Ambos apresentam características físicas das duas espécies, mas
seriam necessários mais achados que pudessem descartar a hipótese de que eram elementos
naturalmente deformados. TRECHO ABAIXO A ESPERA DO RETORNO DO WILSON
Nesse caso, neandertais e sapiens seriam raças de uma mesma espécie, e não
espécies separadas.27 O que se presume atualmente é que o Homo sapiens, que teria
surgido na África cerca de 200 mil anos atrás e migrado para a Eurásia há 65 mil, teria
encontrado e cruzado com os neandertais, entre 65 e 47 mil anos atrás. Estudos publicados
recentemente (fev. 2016) pela equipe do geneticista Sergi Castellano sugerem retroceder
ainda mais essas datações, pois encontraram evidências, a partir do DNA de um fóssil
feminino de neandertal encontrado em uma caverna siberiana, de que o cruzamento tenha
ocorrido há pelo menos 100 mil anos, no Oriente Médio. Isso consequentemente retrocede
também a data de saída da África. Seria uma fracassada incursão anterior à bem sucedida
migração de 65 mil anos, em que, antes de seus elementos se extinguirem, deixaram os
seus genes nas proles da população neandertal já estabelecida, sendo esta, por sua vez,
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descendente de uma migração africana ainda mais antiga, realizada por uma espécie
ancestral comum tanto aos sapiens quanto aos neandertais.28
Em 2012 foi apresentada a hipótese que esta ramificação teria ocorrido na África de
350 mil anos atrás a partir do Homo heidelbergensis, espécie que teria surgido há 500 mil
anos na Europa e se extinguido há 250 mil. Em relação às capacidades mentais que
atribuem ao sapiens intelecto superior, em 2013, uma equipe de geneticistas brasileiros da
UFRGS apresentou em congresso as conclusões de um mapeamento de diversos genes
potencialmente relevantes para as habilidades cognitivas presentes no compartilhamento
com o neandertal. Segundo Bortolini, as diferenças que foram detectadas foram tão ínfimas
que não se pode afirmar que uma espécie seria mais inteligente do que a outra.29
A valer, nunca houve um consenso de que o neanderthalensis é mesmo uma
espécie e o homem moderno outra. Há quem argumente que é apenas uma variação, no
caso, a subespécie Homo sapiens neandertalenses. O fato é que as novas descobertas
aproximam as duas supostas espécies cada vez mais, morfológica e culturalmente.
Contribuindo para uma veloz extinção do conceito acadêmico (e também popular devido
em parte a filmes e romances ambientados na Idade da Pedra Lascada) de um homem de
neandertal estúpido e idiota.3031

2.3.2 O clímax das espécies
Uma questão recorrente quando se assiste a GDFf é a complicada identificação das
espécies apresentadas como humanos – ou quase. A dificuldade se dá principalmente pela
forma como Annaud desejou que se aparentassem cada grupo em seu filme.
Os integrantes da comunidade Ulam são Homo sapiens, isto é, a mesma espécie dos
homens modernos que do fogo fizeram a Revolução Industrial assim como a destruição das
guerras em sua história. Mas a caracterização fisionômica dos atores e figurantes desse
grupo rementem dessa vez aos neandertais. A justificativa de Annaud é que os Ulams
seriam remanescentes dos sapiens arcaicos, como os homens de Cro-Magnon, os mais
28
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antigos representantes do homem moderno encontrados nas primeiras escavações
europeias. É um bom argumento.
Os Ivakas, sem sombra de dúvida, são constituídos por diversas raças de Homo
sapiens. Tanto que os atores passaram por caracterização apenas de cunho cultural, como
ornamentos e pintura corporal.
Ainda segundo o diretor, os violentos antropoides peludos que invadem o santuário
Ulam para roubar o fogo no início do filme, os Wagabous, representam os primeiros
neandertais, os mais arcaicos. Mas não é o que o parece em tela. Na verdade, assemelha-se
a reconstituições do Paranthropus robustus (espécie inicialmente catalogada como
Australopithecus robustus), espécie de um ramo paralelo ao que originou o Homo sapiens.
que não faz parte da linhagem humana, que teria vivido entre 1,2 e 1,9 milhão de anos. A
caracterização em muito lembra os australopitecos de “2001 Uma Odisseia no Espaço”.
E, por último, os antropófagos Kzamms, de quem Naoh conseguiu roubar o fogo,
são considerados neandertais mais modernos do que os Wagabous, mas se parecem com
representações artísticas do Homo heidelbergensis. Klossner considera que, à época da
produção do filme, seria possível associar os estúpidos e animalescos Kzamms às
descrições do Homo erectus – ironicamente a espécie que Richard Wrangham considera o
primeiro hominídeo realmente responsável pelo desenvolvimento das capacidades
cognitivas superiores advindas da dieta cozida e que se perpetuaram na linhagem humana.
Em suma, Wagabous e Kzamms como neandertais animalescos – e não
australopitecos e erectus/heidelbergensis. Ivakas são Homo sapiens modernos aculturados,
ao passo que os Ulam também são sapiens, porém de anatomia arcaica – e não neandertais
“amacacados”, com olfato desenvolvido e que rolam no chão quando felizes. Algo como
ecótipos, isto é, populações da mesma espécie adaptadas aos ambientes diferentes em que
foram habitar, porém separados não só pela geografia, mas pela evolução. GDFf, ao final
das contas apresenta, segundo Annaud, somente duas únicas espécies, e não quatro, como
faz supor à primeira vista.
Dito isso, uma das atitudes que intrigam os espectadores mais atentos de GDFf é a
sugestão de sexo e de cruzamento interespécies que ocorre em algumas ocasiões ao longo
da projeção. Uma das mais impressionantes acontece quando os wagabous raptam
mulheres Ulams durante o ataque à caverna. Com certeza deviam saber, pela prática, que
não seriam para procriação. O que se sugere, talvez não intencionalmente por Annaud e
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Brach, é que elas serviriam como escravas sexuais. Já quanto ao envolvimento afetivo de
Naoh com Ika, a qual fica grávida, mesmo que ambos sejam sapiens, como alega o diretor,
fatalmente a diferença física mostrada no filme faz com que se remeta à polêmica da
hibridização do homem moderno com os neandertais. Algo muito usual na FPH e em
muitos documentários antropológicos.
O sexo frontal praticado entre o casal como indicativo de avanço cultural, com
ressalta por Fisher, que o associa à própria fisiologia masculina da espécie humana,
herdada de seus ancestrais a partir da postura bípede, cerca de 4 milhões de anos atrás, e
não 80 mil do filme.32

2.3.3 Contratempos
GDFf apresenta diversos grupos tribais ao longo do filme, sugerindo que essa era
uma forma de organização social na Idade da Pedra Lascada. Esse conceito, no entanto,
remete à antropologia do século XIX, quando Maine e Coulages consideraram que a vida
social pré-histórica se dava através de grupos complexos de parentescos. “A organização
tribal, contudo, não surgiu senão após a emergência de sociedades sedentárias e o
desenvolvimento da agricultura, há cerca de nove mil anos.” Os grupos de caçadorescoletores que existiam anteriormente tinham sim uma estrutura social de parentesco, porém
muito mais simples, restringindo-se a grupos familiares de pequeno porte, tais como
acontece com os primatas chimpanzés e bonobos.33 Na verdade, a concepção de grandes
hordas de GDFf é herdada do romance original de Rosny aîné, sem a qual a adaptação
seria impossível. No entanto, tal engano é comum na maioria das obras de FPH, tanto
cinematográficas quando literárias.
Outro inconveniente se encontra justamente em um ponto chave para toda a
estrutura que sustenta a trama de GDFf – e que foi motivo de toda a seção1.3.2.2 do
capítulo I. A habilidade para iniciar o fogo é seguramente anterior aos humanos modernos,
que a teriam herdado culturalmente de seus predecessores. Indubitáveis provas
arqueológicas atestam que, ao contrário do que é mostrado no filme, os neandertais sabiam
como gera-lo. E quanto ao gênero Homo, algo entre 400 e 500 mil anos. Entretanto,

32
33

SANELLO, Frank. Op. cit., 2002, p. 5-6.
FUKUYAMA, Francis. As origens da ordem política, 2012, p. 115.
84

considera que Annaud parte do princípio de que a técnica de se fazer o fogo foi perdida e
redescoberta muitas vezes ao longo dos tempos longínquos da ancestralidade do homem,
um pensamento em voga nesta questão pelo menos desde o século XVIII, quando
Rousseau o expôs em seu célebre discurso sobre “A origem da desigualdade entre os
homens”. Como analogia, o autor cita etnias isoladas da Tasmânia que não sabiam fazer o
fogo, ao passo que aborígenes da Austrália sabiam.
Annaud procura salvar a cientificidade de seu filme até hoje. Na trilha de áudio
com comentários do diretor que acompanha GDFf em mídias digitais, ele atesta a
plausibilidade da multiplicação de espécies hominídeas há apenas 80 mil anos a partir das
informações de que dispunha em fins da década de 1970. Se porventura tivessem em mãos
dados como os proporcionados atualmente pela ciência, com certeza seria acrescentado um
zero à data apresentada. Ainda assim, o anacronismo continuaria, pois, se retrocedesse a
trama para 800 mil anos, o homem moderno não poderia ser representado, uma vez que sua
data de nascimento remonta para algo ao redor dos 200 mil anos. Africano e negro.
Quando surgiram os caucasianos como os Ulams e parte dos Ivaka, há muito tempo já eles
teriam migrado e se estabelecido no norte da Eurásia, em regiões como algumas mostradas
no filme – e certamente muito mais evoluídos que os Ulams, tanto em corpo quanto em
mente. E mais evoluídos do que os Ulams.
Como se percebe, a geografia dos cenários, que tanto sacrifício proporcionou aos
atores, também constitui uma extrema liberdade do que é atestado por aqueles que estudam
as migrações pré-históricas. Assim como no romance de Rosny aîné, o roteiro de Brach, e
sua visualidade por conta de Annaud, apresenta territórios de distantes regiões do globo,
como comprovam os locais que escolheu como locações. Mas, naquele mesmo DVD, é
dito por Annaud que toda a trama se passa na Europa, próximo aos Pirineus. Seria muito
improvável que quatro grupos tão díspares vivessem próximos uns aos outros sem que
desenvolvessem táticas de evasão ou, melhor ainda, relações mútuas de cooperação, como
observa Levitas.34 No entanto, o que prevalecia provinha de um egoísmo mútuo, o que,
para muitos evolucionistas, poderia realmente ser a chave do sucesso de uma espécie. 35 Na
região do Lago Turkana, na África, no mínimo cinco espécies distintas conviveram em
34
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seus arredores: Homo erectus, ergaster e habilis, Paranthropus robustos e bosei. Isto se
deu há cerca de 1,8 milhão de anos, época ainda próxima à raiz da árvore genealógica
humana. Mas há poucas chances de que tenham se encontrado de fato, e menos de que
tenham se digladiaram. Para Levitas, havia sim violência na luta pela sobrevivência, mas
seria incorreto por parte dos realizadores de GDFf dar a impressão de um “caos total” entre
tribos.
De acordo com o que entendi, sugiro o seguinte: “Para Sanello, talvez a melhor
solução, caso Annaud quisesse fazer de seu filme uma lição de ciência (segundo a
interpretação Maslin), teria sido ambientar a busca pelo fogo fátuo há 60 mil anos, onde,
como sugere Klossner, os wagabous gorilóides fossem um ramo bizarro do Homo erectus
ou do Homo heidelbergensis e ao passo que os Kzamms canibais, estariam relacionados
com os neandertais.36

2.3.4 Hollywood, genes da violência e a hora dos canibais
A concepção das sangrentas e improváveis querelas entre grupos pré-históricos, que
certamente influenciaram GDFf, curiosamente passa pelo cinema de Hollywood antes
mesmo do que pela antropologia, através do americano Robert Ardrey, um dos mais bem
sucedidos roteiristas de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940. Isso até se desencantar
com a opção dos estúdios em cercear a inovação artística em nome da reciclagem de
fórmulas de lucro fácil e garantido – uma prática que persiste até hoje. Largou tudo na
década de 1950 para se embrenhar no continente africano em busca das origens do homem.
Por lá teve contato in loco com fósseis de australopitecinos, permitido por
paleoantropólogos de quem se tornou amigo. Entre estes, Raymond Dart, famoso pela
descoberta do Australopitecus africanus, o primeiro do gênero a ser encontrado. E, ao
mesmo tempo, assumiu para si a hipótese do austríaco Konrad Lorenz de que a agressão
humana, sua “marca de Caim”, provém dos genes herdados de ancestrais. Frans De Waal
atenta para o fato de que a especialidade zoológica que dava renome a Lorenz era o estudo
de peixes e gansos, e não o do comportamento primata.
Segundo De Waal, Ardrey deixou-se levar por sua prodigiosa imaginação de
roteirista com especulações de que o australopiteco teria sido “um carnívoro que engolia
36
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vivas suas presas, esquartejando-as membro a membro e matando a sede com seu sangue
quente. Essa foi uma conclusão imaginativa baseada em um punhado de ossos cranianos,
mas Ardrey fundamentou nela o seu mito do primata assassino.”37 A partir de 1961, ele
tornou-se ainda mais célebre por uma publicação de divulgação científica “African
Genesis”, recheada de suposições lorenzianas, que induziam que os predecessores
humanos se comportavam como macacos assassinos. Um hominídeo pré-histórico seria
“um predador mentalmente desequilibrado que perturbava o precário equilíbrio da
natureza.” Os instintos agressivos no homem moderno seriam suprimidos pela cultura para
Ardrey, era isso o que fazia toda a diferença entre homens e feras. Frans de Waal considera
esta concepção, em que o homem mantém a agressividade animal hereditária sob uma
frágil camada de verniz social ofusca a existência de atributos instintivos para a vida
pacífica em comum. Atributos tais como altruísmo, companheirismo, compaixão, que ele
observa em suas pesquisas com chimpanzés bonobos – e ressalta o confronto arraigado
entre as duas linhas de pensamento na pesquisa comportamental.38

2.3.5 A hora dos canibais
Outro ponto em que o filme navega por águas turvas envolve o canibalismo.
Sanello, especialista em inconsistências do que é apresentado em filmes históricos, acredita
que o canibalismo da forma que é mostrado em cena quando Naoh encontra os Kzamms
seria resultado do que é induzido pela “Dead White European Male”,39 uma corrente de
pensamento que busca interpretar a cultura branca de origem europeia como superior, em
detrimento àquelas dos grupos étnicos do terceiro mundo.40 Da mesma forma, a ciência
também não consegue comprovar a veracidade do ato antropofágico como prática rotineira
entre os predecessores da humanidade.
Dentre os duvidosos exotismos que Marco Polo relatou em suas supostas viagens
pela Ásia no século XIII, chama a atenção de Corseuil e Wasserman certa placidez do
veneziano ao canibalismo rotineiro de culturas distantes. Não lhe pareceu um ato insano de
selvageria, mais sim uma uniformização de tudo. Em Perlak, Indonésia, a carne humana
37
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era apenas um dos ingredientes de um “povo bárbaro das montanhas” no entanto, em sua
dieta comiam de tudo, inclusive carniças. Não muito distantes geograficamente, havia os
nativos do arquipélago de Andamã – que serão comentados mais adiante quanto ao não uso
do fogo –, vistos por Polo como selvagens de “fisionomia canina” e sem o mínimo de
organização social, para quem o canibalismo seria apenas um detalhe a mais na estranha
ilha em que viviam, protegida do contato estrangeiro pela turbulência do mar, e ainda
cercados de restos eternos de florestas levadas por antigas tempestades. Embarcações
estrangeiras que por vezes encalhavam entre os troncos proviam os nativos da carne
humana dos náufragos, tão logo alcançassem a ilha em busca de água.41
Os relatos antropofágicos por conta de conquistadores europeus a respeitos de
nativos brasileiros, caribenhos e astecas somam-se ao impacto de constantes
representações artísticas que apresentam, em fantasia ou resgate de situações reais, casos
em que “civilizados” em situações extraordinárias se viram obrigados à ingestão da carne
de semelhantes.
Como no caso do drama do conde traidor Ugolino, que, na Pisa de 1289, foi
condenado a morrer trancafiado com toda a sua família em uma torre, e dos náufragos que,
em 1816, relataram a atônitos europeus que recorreram ao canibalismo, dos que padeciam
primeiro, para sobreviver. A tradição popular de que Ugolino teria devorado seus filhos
para adiar sua própria morte foi eternizada na literatura por Dante e nas artes visuais por
Carpeaux, Doré e Rodin, no século XIX, período em que Gericault retratou os náufragos
no óleo “A Balsa de Medusa”, obra prima da História da Arte. E principalmente no
cinema, onde inúmeros filmes usam o canibalismo, alguns de forma apelativa, para o
sucesso de bilheteria, enquanto outros primam pela qualidade dos roteiros apresentados.42
GDFf, ao deixar a entender que o canibalismo era uma prática rotineira para alguns
grupos pré-históricos, envereda por nevoento caminho de cinzas. Segundo Stephane Pean,
paleozoólogo francês, a grande maioria das evidências dessa prática induz a fins religiosos,
e não necessariamente nutricionais, como parece indicar a disposição de bens de sepultura,
como ornamentos e oferendas, assim como a organização cuidadosa em que foram
41
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encontrados restos humanos esquartejados em relação aos de animais de abate. E também
não são notadas as marcas típicas de extração da carne, comumente detectadas em ossos
daqueles animais.43
Em contrapartida, não é incomum a descoberta de sítios arqueológicos cujas
disposições e marcas atestem, de forma consistente justamente, o contrário. Ainda assim,
para Arens, registros contraditórios não teriam o peso suficiente não se poder afirmar que
todas as culturas pré-históricas fossem rotineiramente canibais. Seriam práticas isoladas,
certamente relacionadas a situações adversas de fome em grupos que se viram isolados,
como nos casos de náufragos atuais.44
O canibalismo é um dos temas mais antigos e mais emocionalmente carregados na
literatura antropológica. Para Flannery, existe uma rejeição cultural diante de evidências de
canibalismo na PH que é abalada mediante o estudo meticuloso a partir de novas
evidências. Para Tim D. White, isso tende a distorcer a interpretação dos dados obtidos em
contextos etnográficos e arqueológicos em todo o mundo, que apontam para a prática.
White divulgou em 1992 evidência de canibalismo nas ossadas de 30 indivíduos – homens,
mulheres e crianças – entre os Anasazi, da região de Mancos, Colorado, entre os anos 1100
e 800 d.C..45 Em 1998, White recuou ainda mais no tempo, ao participar da reconstituição
de fósseis de 120 mil anos de neandertais encontrados na França. Juntamente com ossadas
de animais esquartejados para o abate, havia dois adultos e duas crianças neandertais de
120 mil anos, esquartejados da mesma forma, sendo que seus crânios, além de
apresentarem sinal de raspagem muscular (inclusive com a retirada da língua), estavam
quebrados de forma a se ter acesso ao tutano cerebral. Um canibalismo claramente de
sobrevivência, e não ritual. White é reticente em aplicar a prática a todos os neandertais;
mas, que pelo menos em alguns casos, acontecia.46 Em 2008, foi a vez de nove esqueletos
fragmentados de neandertais, escavados na Espanha, por outra equipe, também com claros
indícios de que eram sobras de refeições 43 mil anos antes. Há ainda outros sítios
arqueológicos na Europa que apontam para a mesma prática. Independente se ocasional ou
constante, alguns fornecem DNA que possibilitam a recomposição de aparências e até

43

VIEGAS, Jennifer. Earliest europeans were cannibals, wore bling, 2016, s/p.
ROACH, John. Cannibalism normal for early humans?, 2003, s/p.
45
FLANNERY KENT V.. Prehistoric Cannibalism at Mancos 5MTUMR-2346 Tim D. White [review],
1992, s/p.
46
PRIMOS canibais, Veja, 1999, p. 114.
89
44

comportamento cultural. A esse respeito, White considerou que seria até possível encontrar
confirmação de que o canibalismo pudesse ser uma questão de hereditariedade.47
Com base em comparações adicionais entre as culturas e com o DNA de
chimpanzés, há indício de mutações ocorridas há 500 mil anos, ou seja, que se perpetuaram
para a humanidade, ocasionadas pela ingestão de carne animal e humana contaminada por
priões, proteínas infecciosas que transformam aos poucos o cérebro de quem as ingere em
uma massa esponjosa que, antes de levar o indivíduo à morte em alguns meses, induz a
alterações comportamentais, envolvendo personalidade, memória, cognição e movimento.
O fenômeno foi observado em 2010 entre grupos indígenas isolados da Papua Nova Guiné,
que, segundo tradição oral, consumiam seus mortos em festividades mortuárias. Quando
colonizadores ocidentais aboliram a prática na década de 1950, epidemias que dizimavam
até 200 indivíduos por ano deixaram de existir. O que lhes deu a pista foi o que chamaram
doença do riso, pois muitos riam incontrolavelmente de seus próprios sofrimentos, como
Amoukar na cena da “origem do riso” em GDFf.

2.3.6 Fazendo a diferença
Atualmente, as pessoas com um mínimo de conhecimento no tema têm noção de
que a evolução fez surgir diferentes linhagens de macacos paralelas à do homem. Os
primatas não humanos são seus primos, e não seus avôs. No entanto, a concepção leiga, de
que a evolução humana se deu linearmente, começou com a ilustração de frontispício de
“Evidence as to Man's Place in Nature”, publicado em 1863 pelo biólogo inglês Thomas
Huxley, um agressivo defensor de Darwin – tanto que foi alcunhado de “o Buldogue de
Darwin.
O desenho, de autoria do zoólogo e artista Benjamin Waterhouse Hawkins,48
apresentava o esqueleto de um homem à frente de uma fila com os de um gibão,
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orangotango, chimpanzé e gorila. A ideia era mostrar o resultado de seus estudos de
anatomia comparada, e não a evolução humana a partir dos primatas atuais – tanto que o
gibão, o primeiro da fila, primata de pequeno porte, foi retratado fora de escala, quase do
tamanho dos outros, para que detalhes de sua ossatura não passassem despercebidos pelos
leitores. Huxley estava ciente de que Darwin, seu amigo pessoal, em momento algum
sugeriu uma evolução linear para qualquer espécie que fosse, mesmo o homem. Ao
contrário, criou o conceito de “Árvore da Vida”, uma analogia da evolução comparando as
linhagens das espécies aos ramos de uma árvore, alguns atingindo o topo após muitas
bifurcações, outros terminado antes.
No entanto, a mesma disposição do desenho foi reproduzida com esqueletos
verdadeiros em 1935, numa exibição no museu da Yale University, EUA. Mas, sem
dúvida, a imagem mais conhecida é a ilustração de Rudolph Zallinger para um volume de
uma popular enciclopédia, “Biblioteca da Natureza Life”, dos EUA – no caso, “O Homem
Pré-histórico”, escrito pelo paleoantropólogo F. Clark Howell e pela equipe da editora,
lançado em 1966. A imagem apresenta em sequência 15 espécies de antropoides,
australopitecos, parantropos e hominídeos há muito extintos, marchando enfileirados ao
longo de 20 milhões de anos (conforme linha do tempo anexa), até culminar no homem
moderno. Necessitaram-se de cinco páginas desdobráveis para que a didática “fila indiana
de macacos” coubesse com seus detalhes mínimos de alterações fisiológicas ocorridas ao
longo da evolução humana. Embora trechos do volume e até mesmo a linha de tempo que
acompanha a própria ilustração de Zallinger, deixassem claro a existência de ramos
extintos e paralelos ao que originou o do homem, foi a concepção artística da “fila indiana
de macacos” unificada que tomou de assalto o imaginário popular, passando a ser
reproduzida e parodiada à exaustão, tornando-se um ícone pop tal como as telas da Mona
Lisa de Leonardo, Marylin Monroe de Warhol ou a foto de Che Guevara por Corda.
Quanto a isso, Castelfranchi comenta:

Havia um tempo em que a gente acreditava naquelas imagens engraçadas:
uma série de macacos, em fila indiana, cada qual um pouco menos
encurvado que o precedente, cada um menos peludo, ligeiramente menos
“animal” e mais “humano”. Chegamos a acreditar que nossa origem
48
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parecia ainda mais simples: macacos, australopitecos, homens-macaco,
homens das cavernas... Até chegar ao Homo sapiens, o cume da evolução
e da inteligência. 49

O grande trunfo de Annaud, mesmo que já estivesse presente na obra original de
Rosny aîné, foi manter, e ainda enfatizar, a existência de ramos paralelos de hominídeos,
apesar das contradições em suas caracterizações. Nadar contrariamente a uma iconografia
mundial como a ilustração de Zalllinger não confundiu o público espectador. Ao contrário,
cativou-o por apresentar uma “novidade”. Tanto que boa parte das fotos de divulgação de
GDFf salientava justamente as faces as faces das distintas espécies hominídeas.

2.3.7 A ficção, o sonho e a ciência
Entre as resenhas cinematográficas à época do lançamento de GDFf nos cinemas,
duas chamam a atenção pelas opiniões diametralmente opostas. Uma italiana e outra
francesa. Para Primo Levi, na crítica “Os Ancestrais não eram Animais”, para o turinense
La Estampa, pouca coisa se salva, especialmente quando comparado ao livro de Rosny,
que teve sua ingenuidade suprimida em nome do alto investimento do cinema. Chamou
muita atenção para o que considerou falhas técnicas do filme em nome de um visual
exageradamente selvagem, como a falta de elegância de movimento típica dos seres
humanos nos personagens principais. Ao contrário, comportavam-se de forma lastimável e
ridícula, deslocando-se animalescamente de um modo incompatível com a imagem de
caçador pré-histórico, pois mal conseguiam correr em seus trajes de pele desajeitados e
sem costura nas laterais.50 E ainda, Burgess deveria se envergonhar de aparecer nos
créditos como criador de uma linguagem primitiva onde apenas uma palavra podia ser
compreensível para o público, “atra” (fogo). E ainda, para o resenhista, Morris se
contradiz, pois em "O Macaco Nu" havia sustentado que a pornografia, por ser uma
necessidade humana, não deveria ser reprimida, mas instruiu para que as cenas de sexo
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fossem cômicas e comedidas, desagradando assim tanto os interessados quanto os
antropólogos, especialmente na rapidez e gentileza com que Naoh aprende e pratica o sexo
frontal ensinado por Ika.51
Para Levi, a película deveria ter mais conteúdo, ao assumir de fato seu didatismo,
visto que teria abandonado o tom fabuloso do romance original; o qual, aliás, Levi
considera do mesmo nível da obra de Rudyard Kipling, reconhecido contista inglês da
época de Rosny e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1907. 52
Já a crítica francesa, toda elogiosa e mais sintonizada com a proposta do diretor e
seus colaboradores, foi a de Robert Netz para o diário francês “24 heures”, que
resumidamente considerou que a ciência, naquela evocação dos primórdios da humanidade
em forma de filme, cedeu espaço para a poesia.53
Por esse prisma, Annaud, tal qual o escritor original do romance, é artista e não
cientista, mesmo que por vezes transite entre suas fronteiras tênues, como também o fez
Rosny aîné. Em suas legítimas defesas, teriam garantido, a si mesmos, direito às licenças
poéticas em nome da elasticidade dos capítulos escritos e da plasticidade do filme,
respectivamente, independente se desejaram ou não se ater à ciência. Apesar de todas as
incongruências nesse sentido, na verdade foram poucos os que as perceberam e menos
ainda os que se incomodaram. Afinal, o que o público buscava de fato ao adentrar na sala
de cinema era obter da projeção uma descompromissada e momentânea evasão do
cotidiano cronometrado da era moderna.
Ainda assim, seu filme foi considerado, na época, o mais realista filme de FPH, por
tudo o que mostrou na totalidade. Mamutes, carnívoros, roupas de pele animal, linguagem
plausível, cenas de violência e canibalismo e a bravura de formidáveis heróis davam uma
grande sensação de realismo que até então nenhum outro filme de FPH já havia mostrado.
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É comum a este gênero, assim como a todo o contexto da FC propriamente dita (onde
GDFf se insere), causar um determinado efeito colateral muito bem vindo para a ciência,
mesmo que muitas vezes distante de qualquer princípio físico. Desde que foi criada,
especialmente com as características atuais, a FC tem o dom de instigar o sonho. O sonho
de participar da construção de um futuro melhor, mesmo que às vezes o que se suceda seja
o oposto. Balas de canhão para a Lua como as de Verne e Méliès, o ribombar no vácuo das
explosões espaciais de Lucas, a arca perdida e os dinossauros famintos de Spielberg em
muito contribuíram para o aumento do contingente de engenheiros aeroespaciais e
astronautas, astrônomos e físicos, e ainda arqueólogos e paleontólogos. Seguramente os
filmes de FPH, em especial a obra de Annaud e Brach, têm a possibilidade de instigar
ainda mais as duas últimas carreiras citadas.
A grande questão que vem à tona é que, talvez por não terem gostado do livro,
Annaud e Brach não tenham percebido que, por mais que desejassem se aproximar da
acuidade antropológica, na verdade o que fizeram foi reproduzir a visão despreocupada
que Rosny aîné tinha quanto à evolução humana, com os parcos achados
paleontropológicos que dispunha nos primeiros anos do século XX. Nas diversas
entrevistas e comentários que o diretor fez de seu filme desde que foi lançado, ele busca
formas de contornar as licenças poéticas que tomou ao longo de toda a trama,
especialmente na caracterização dos hominídeos.
Talvez o melhor caminho fosse não se preocupar em demasia com isso e assumir
que ele fez uma fábula; uma FC atípica, que toma a liberdade de especular, a partir do que
a ciência apresentava à sua época, da mesma forma que Rosny aîné o fizera quase um
século antes. Mesmo que não desejasse, suas disparidades geográficas, temporais e
paleoantropológicas eram quase as mesmas do escritor belga. J.H. Rosny aîné, assim,
poderia ser solução para todos os males que a poesia do GDFf poderia causar à Ciência.
Isso, se Annaud realmente se desse ao luxo de se preocupar com essa questão.
Afinal, suspeita Feldman, o que ele e Brach fizeram foi uma reconstituição artística de uma
pré-história do jeito que eles desejavam que tivesse sido, e não como deveria ter sido de
fato.
O realismo que imprimiu em GDFf, apesar dos listados inconvenientes didáticos, é
decerto sua característica mais marcante. Todos os recursos de produção e de linguagem
cinematográfica que Annaud e sua equipe usufruíram para moldar o filme deram-lhe um
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aspecto de documentário. Além disso, o filme tem ritmo, pontua as situações de medo e
tensão com pitadas de risos de alívio e erotismo e deixa ainda a mensagem de que são
necessários, para alicerçar um projeto de civilização, quesitos como a solidariedade, o
companheirismo, a compaixão e o amor, e não o medo, a ameaça e o combate aos
diferentes. O usufruto de novas tecnologias, como o fogo pela fricção da madeira ou
estólicas para caçar mais longe, devem estar incutidas a um senso de responsabilidade para
com o meio ambiente e o social.
Mesmo que a ciência impute o extermínio da megafauna aos homens da préhistória, que teriam relegado mamutes, rinocerontes lanosos, ursos da caverna, tatus e
preguiças gigantes a esqueletos museológicos que inspiram profissões e tramas da FPH,
que guerras mundiais tenham feito do fogo a principal arma de destruição em massa, é
reconfortante assistir, nas cenas finais, um casal pré-histórico vislumbrando um futuro
melhor ao luar. São imagens assim que tornam irrelevante se GDFf é fiel ou não à ciência.
Na poesia de Annaud, o que fica para a plateia moderna é que nunca é tarde para a paz
desejada há 80 mil anos. A permanência do fogo fátuo não deve fazer dele um agente para
a fatalidade.

2.4. Caçadores e coletores de fogo
Mesmo

a ciência encontra dificuldade para discernir os limites da fantasia quando a

questão é determinar se são verdadeiras as fontes que deram origem à história de “A
Guerra do Fogo”, tanto o filme de Annaud quanto o romance de J.-H. Rosny aîné.
Vem da África outra das motivações que levaram Jean-Jacques Annaud a se
envolver com o projeto de GDFf. Além do sentimento de impotência em face de um leão
numa noite perdido na floresta, chamou-lhe a atenção, em outro momento, como os
pigmeus se relacionavam o fogo. Segundo observações do diretor, eles precisam manter o
fogo sempre, pois, embora saibam como fazê-lo, não têm muita prática. Quando o perdem,
caminham dois dias até um vilarejo para comprá-lo em mercado ou tentar obter através de
apostas, em jogos.54
É consenso para a maioria dos arqueólogos que a colonização de regiões além da
África, especialmente nos gelados invernos europeus, se relacionava com o manejo do
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fogo, visto que era uma técnica necessária suprir com o cozimento as lacunas energéticas
causadas pela menor disponibilidade de recursos.55 Mesmo em épocas menos frias, o
controle e amplo uso do fogo são vistos como uma das principais inovações
comportamentais originadas na África, que teriam propiciado a propagação da espécie
humana por todo o mundo, não apenas favorecendo-a na luta contra ameaças naturais, mas
fundamentando a edificação da civilização.
A Arqueologia e a Paleoantropologia trabalham com menos margem de erro
quando se dedicam a buscar entendimento para tempos mais recentes, já com a presença do
Homo sapiens, algo a partir de 200 mil até o presente – certamente menos complexo do
que as tentativas de encontrar evidências do uso de fogo por volta de dois milhões de anos,
para atestar a “Hipótese do Cozimento” de Wrangham, vista no capítulo anterior. É o caso
de desvendar o que teria se dado quando aconteceu o chamado “gargalo demográfico” da
espécie humana, entre 195 e 123 mil anos atrás. Época em que o frio e mudanças
climáticas causadas pela glaciação em curso reduziram drasticamente a habitabilidade na
maior parte das terras do planeta. É suposto que a humanidade teria se reduzido a pequenos
grupos populacionais, que se viram obrigados a lutar mais arduamente para sobreviver do
que de costume. Entre estes, há evidências de um que subsistiu no litoral sul-africano, um
dos poucos lugares onde até hoje é passível de se encontrar abundância de proventos
alimentares tanto em número de espécies de plantas e tubérculos comestíveis quanto em
frutos do mar.
Registros arqueológicos identificados em uma das cavernas da região de Pinnacle
Point, África do Sul,56 indicam aptidões cognitivas em nível mais avançado em relação ao
que se supunha para o Homo sapiens àquela época, detectadas principalmente no fabrico
de ferramentas menores e mais delicadas do que as demais, lascadas em pedras de
quartzito. As mais notáveis são pontas de projéteis usadas no abate de mamíferos
marinhos, que eventualmente aportavam na região, vindos da Antárctica. O material usado
foi o silcrete, pois, ao contrário do quartzito, torna-se mais fácil de ser moldado quando
exposto ao fogo. Indícios nas cinzas e a constatação da mesma técnica entre aborígenes
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Conforme visto em seção 1.3.2.2.
Caverna PP13B.
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australianos sustentam esse argumento, que permitiu retroceder a técnica de tratamento
térmico aos materiais 100 mil anos além da cultura solutrense francesa, de 20 mil.57
Não obstante, não há consenso, entre especialistas, de que a produção e o controle
do fogo sejam condição inequívoca para a subsistência de grupamentos que se viram
obrigados a viverem isoladamente. Correntes que, mesmo de forma longínqua e
provavelmente não intencional, rementem a Battel, especialmente quando se trata de etnias
insulares que, ainda no século XIX, supostamente não sabiam originar o fogo, como se
atestam duvidosos relatos de colonizadores europeus. Nesse sentido, o debate que até os
dias de hoje causa controvérsia envolve nativos das Ilhas Andamã, na Baía de Bengala e os
aborígenes da Tasmânia, ao sul da Austrália. A credibilidade destes casos raramente foi
questionada ao longo do século passado, tanto que ambos os povos foram citados por
Kenneth Oakley, cujo trabalho foi fonte de pesquisa para Jean-Jacques Annaud. Em
publicação de 1949 do Museu Britânico de Londres, onde trabalhava como
paleoantropólogo, Oakley ressaltava que “mesmo em tempos recentes, algumas tribos
andamanesas e tasmanianas pareciam ignorar como produzir o fogo. Contavam com as
brasas obtidas em tribos vizinhas e as mantinham com muito cuidado.”58

2.4.1. A controvérsia que vem da Tasmânia
Os ingleses aportaram na Tasmânia em 1803, com a intenção de fundar colônias
penais, época em que, segundo indicam estimativas díspares, era habitada por 4 a 10 mil
nativos. Instaurou-se, a partir de então, um rápido declínio, até não restar mais nenhum
elemento genuíno, após 73 anos. Armas de fogo e doenças, para as quais não tinham
imunidade, trazidas pelos colonos, foram diretamente para o cenário de genocídio. A forma
de resistência que encontraram foi através de ataques de guerrilha, iniciadas logo após a
implantação legal de um regime de segregação racial, o que teria causado, em 1828, um
massacre de 30 aborígenes. Após dois anos, a situação chegou ao extremo de fazer com
que a Coroa enviasse um conciliador, George Augustos Robinson, que não levou em
consideração quaisquer direitos que os tasmanianos pudessem ter.59 Tanto que só obteve
57

Cf. MAREAN, Curtis W.. Quando o mar salvou a humanidade, 2010, s/p.
OAKLEY, Kenneth P.. Man: the tool maker, 1997, p.82.
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Segundo Pettys, os aborígenes da atual Austrália (o que inclui a Tasmânia) só foram reconhecidos
constitucionalmente como cidadãos em 1967; no entanto, seus pedidos de posse quanto a terras devolutas lhe
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sucesso para o cessar das hostilidades em 1832, quando a maioria dos nativos foi expulsa
para uma pequena ilha ao norte.
Em seus diários, Robinson deixou anotações com sua visão de colonizador a
respeito dos costumes dos nativos, registros que não apenas passaram a ser usadas como
fontes primárias de pesquisa, como também ganharam status de história oficial. Em um
destes, de 1831, Robinson chegou à conclusão de que os aborígenes, embora tivessem e
soubessem conservar o fogo, não sabiam como fazê-lo. Sua dedução partiu do fato de que
ele simplesmente nunca os vira fazendo e que constantemente percebia um homem a
transportar brasas quando os clãs mudavam de acampamento.60

2.4.1.1 Sozinhos à luz do fogo

Atualmente pesquisas indicam que os antepassados dos nativos tasmanianos teriam
chegado à ilha principal cerca de 35 mil anos atrás, quando era ligada ao continente por um
istmo, fato possível devido ao nível dos oceanos menos elevado do que atualmente, por
causa da glaciação que estava em curso. O isolamento geográfico teria se sucedido há 12
mil anos, com a elevação do mar por causa do degelo, o que não lhes teria permitido
acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos grupos que ficaram no continente, como
lanças farpadas, bumerangues, anzóis, agulhas de costura etc. Suas ferramentas, feitas
basicamente de ossos, não passavam de uns vinte tipos diferentes, que ainda deixariam de
ser produzidos entre 35 e 4 mil anos atrás. É um período que coincide com uma redução
drástica da tradicional dieta de peixes, segundo o arqueólogo Rhys Jones sustentou em
1971, por não os haver encontrado em suas escavações em sambaquis.
Foi interpretado que fontes de alimentos abundantes em relação ao restante da
Oceania não ocasionaram a necessidade de passarem para um estágio mais avançado de
ferramentas. Ao contrário, levou ao desuso de suas parcas ferramentas ósseas.61 Jones

foram negados pelo Supremo Tribunal de Mabo, em 1992. Fonte: PETTY, Aaron M. Introduction to firestick farming, p. 1.
60
FLOOD, Josephine. Archaeology of the Dreamtime, 2004, p. 178.
61
Causa estranheza entre os atuais arqueólogos que este fato coincida com a troca de uma dieta de peixes
pela de crustáceos e moluscos, o que gera hipóteses de caráter duvidoso, porém de forte apelo popular. Uma
destas, de Tim O’Neal, atribui a dispensa dessa dieta devido à intoxicação por peixes contaminados pelas
algas mortais de marés vermelhas, fenômeno ainda comum em águas tasmanianas. Considerando as praias
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ainda completaria, em persuasivo e influente artigo de 1977, que também por essa época
eles perderam a capacidade de fazer fogo, precisando transportá-lo e conservá-lo quando o
obtivessem casualmente. A tudo isso Jones chamou de “lento estrangulamento mental”
proporcionado pelo isolamento insular. De acordo com Taylor, parte das alegações de
Jones provinha de notas do historiador Brian Plomley, publicadas em uma edição de 1966
dos diários de Robinson. Plomley não apenas assumira os pontos de vista superficiais dos
colonizadores a respeito da produção de fogo pelos tasmanianos, como não deu crédito à
suspeita de que algumas pedras encontradas na região desde a colonização tivessem sido
usadas para criar chispas por percussão, de modo a iniciar uma fogueira.
Ironicamente, interpretações a partir de um estudo anterior do próprio Jones deixam
subentender que os antigos tasmanianos sabiam sim fazer o fogo e os usavam em larga
escala. O resultado de pesquisa que publicou em 1969 sobre o modo de vida dos
bosquímanos do interior da Austrália, cunhou o termo Fire-stick farming,62 referindo-se a
uma prática comum entre esses povos: o ateio de fogo na vegetação nativa para encurralar
rebanhos de animais para a caça63 – atividade responsável, segundo Pickup, pelo processo
de desertificação e extinção da megafauna australiana.64 O lado positivo – afinal, o fogo é
sempre ambíguo – consiste em usar os vestígios desses incêndios para se determinar a
datação da chegada do homem na Oceania continental.65 66 Jones pôde assim estipular esta
ocupação entre 55 e 60 mil anos atrás. E ainda, em 1992, a datação foi prolongada por
Kershaw para através do estudo em grãos de pólen estorricados, a incríveis 140 mil anos.
cheias de peixes mortos como um presente divino, eles os teriam feito de alimento, causando assim a
dizimação da população em apenas alguns dias, exceto crianças em fase de desmame. Parte delas teria
sobrevivido sem o conhecimento da tecnologia de seus pais, o que lhes teria obrigado a recomeçar do zero.
Sem poder contar com a transmissão da tecnologia antiga, tiveram que começar novamente a desenvolvê-la,
porém de forma reduzida e inferior, em comparação com as técnicas do continente, como a da produção do
fogo. Tanto que os colonizadores ingleses estranharam o fato de que não comiam peixe de jeito nenhum. É a
teoria “O Senhor das Moscas”, referência ao romance de William Golding (1954), cuja trama narra a perda
de civilidade em um grupo de crianças náufragas numa ilha deserta, que regridem a uma situação análoga à
pré-história, incluindo a disputa por uma técnica improvisada de se fazer fogo.
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TAYLOR, Rebe, The polemics of making fire in Tasmania..., 1998, p. 21.
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JONES, Rhys. Fire-stick farming. In: Australian Natural History, 1969, p. 224.
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PICKUP, G.. Desertification and climate change: the Australian perspective, 1998, p. 511-63.
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RESEARCH suggests First Peoples were firestick farming in North Queensland for up to 140,000 years,
1992, p. 1 e 6.
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Goudsblomp também chama a atenção para as forças ambíguas do fogo, através das consequências de
incêndios no meio ambiente. Pois o fogo, ao mesmo tempo em que é considerado um desastre imediato para
a vida natural, que tem a capacidade de se regenerar em bem pouco tempo. Para muitas plantas o fogo é
benéfico, e até mesmo essencial. Além disso, mata fungos e insetos transmissores de doença e ainda faz
limpeza dos terrenos de galhos e troncos mortos. Muitas florestas e regiões de savana só conseguem manter o
equilíbrio ecológico porque ocorrem queimadas periódicas que as permitem se renovar, assim como a fauna
existente. Fonte: GOUDSBLOM, The human monopoly on the use of fire, 1986, p. 518.
99

Isso fez da Austrália, até que se prove o contrário, o mais antigo lugar no mundo onde o
fogo foi usado para esta finalidade, atualmente controversa entre ecologistas e
agropecuaristas. De posse desse dado, torna-se quase insustentável a ideia de que os
primeiros tasmanianos não soubessem iniciar uma fogueira.67 Taylor e Volger não
contradizem Jones quanto à desatenção à polêmica serventia daquelas pedras de fogo, ao
assumirem que além delas, nada há que indiscutivelmente ateste ou não que tasmanianos à
época sabiam fazer o fogo.68 Mas Taylor considera que foi o artigo de Jones, de 1977, um
dos principais responsáveis para a solidificação da crença de que os tasmanianos não
detinham a técnica do fogo.
Alterando panoramas estabelecidos, pesquisas recentes, a partir de registro
etnográfico e novos sítios arqueológicos, apontam que nesta mesma época os tasmanianos
não eram tão atrasados quanto se supunha. Além de construírem canoas para que pudessem
caçar nas ilhas vizinhas, foi descoberto que, em períodos mais recentes, desenvolveram
uma refinada indústria lítica, que poderia ter oportunizado o desenvolvimento da
tecnologia de se fazer o fogo. Aquelas pedras ignoradas pelos colonizadores e Plomley
poderiam realmente ser “pedras de fogo”.

2.4.1.2. Contratempos
O reconhecimento acadêmico de Jones fez com que fosse convidado, em 1978, a
narrar um documentário televisivo de grande repercussão sobre o tema. “The Last
Tasmanian” reconstrói a dramática história de Truganini, uma nativa que é considerada a
última tasmaniana legítima, isto é, sem a miscigenação dos atuais representantes desta
etnia. Segundo Ryan, sua morte em 1876, ao coincidir com o momento em que a
Antropologia Física estava nascendo, convenientemente foi comparada com a extinção do
suposto elo perdido entre o homem e os demais primatas. E ainda, representante de uma
raça que, degenerada, não conseguiu sobreviver aos europeus, porque seria era inferior, o
67

Na verdade, esse tipo de técnica se liga intimamente com a revolução agrícola cerca de 10 mil anos a.C
(época conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico). Pyne chegou a postular que grupos tribais
preferencialmente se fixavam em locais mais propensos ao fogo. Power chega até mesmo a afirmar, a partir
de vestígios de queima de biomassa, que poderia ser ainda mais antiga: 21 mil anos, isto é, no pico da última
glaciação (chamada de Würm na Europa). Seria um início de agricultura de fire-stick, que, a partir de então,
passou a ocupar as terras que o degelo proporciona. Fonte: PAUSAS, J. e KEELEY Jon E. A Burning Story:
the role of fire in the history of life, 2009, p. 590-599.
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TAYLOR, Rebe. The polemics of making fire in Tasmania..., 1998, p. 4.
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que estaria de acordo com o “lento estrangulamento mental” da hipótese de Jones.69 Dessa
forma, seria inevitável a extinção de um jeito ou de outro, independente da invasão
europeia. Nesse caso, não saber fazer o fogo seria um atestado, assim como um reconforto
aos atuais descendentes do “homem branco”.
Mas não se pode chegar a isso refutando e ofuscando dados históricos, como o
relato de exploradores franceses que estiveram na ilha em 1773, trinta anos antes da
chegada dos ingleses, reforçando a ideia de que os tasmanianos nativos usavam o fogo. 70
As poucas fontes contrárias remontam ao século XIX, como as dos diários de Robinson,
que se valia tanto de observações quanto de mitos: a grande umidade da ilha atrapalharia a
feitura do fogo, sendo que este só era obtido pelos nativos quando providenciados por
entidades celestiais. Robinson, ainda assim, da mesma forma como o faria Jones muitas
décadas adiante, considerou que a cultura nativa era por deveras atrasada e tão decadente
que nem ao menos faziam cerimônias religiosas que chegassem ao nível das que faziam os
aborígenes australianos.
Acredita Flood, em contrapartida, que os nativos com quem Robinson teve contato
foram os poucos que restaram, cerca de 300 indivíduos cansados e traumatizados após anos
de luta contra a invasão europeia, decerto mais preocupados com a sobrevivência imediata
do que em exibir cultura.71 Outros relatos históricos, por parte do naturalista Ernest
Westlake e de James Backhouse Walker, historiador inglês que exerceu o cargo de diretor
da biblioteca da Tasmânia em fins do século XIX, testemunham aborígenes antigos
fazendo fogo. Sculthope acredita que, pelos relatos de Westlake, é possível supor que os
tasmanianos faziam o fogo a partir por fricção com madeira de xantorreia, possivelmente
aprendida pelo contato posterior com aborígenes australianos. Em seus sambaquis, o que
não falta são vestígios de carvão vegetal. Flood ainda assegura que dificilmente os povos
teriam sobrevivido ao final da glaciação sem o uso de fogo. Além disso, considera-se
improvável que não levassem iluminação para a longa travessia noturna até as ilhas
vizinhas. Walker, em documento datado de 1887, que transpõe relato do cronista Edward
Octavius Cotton, filho do colonizador Quaker, descreve em detalhes a iluminação por fogo
dos tasmanianos, inclusive numa viagem dos tasmanianos de canoa para a Ilha Maria, a
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cerca de quatro quilômetros da costa leste da Tasmânia, em que o fogo era um
passageiro.72
Para Manne, a maioria dos habitantes da então chamada Terra de Van Diemen não
tinha dúvidas de que seus aborígenes sabiam como fazer fogo, e que muitos relatos o
comprovavam. E, ainda que não soubessem, não seria indicativo de que teria havido uma
regressão cultural em fins do Pleistoceno, quando chegaram à ilha ainda por via terrestre.
Gott revisou a questão, concluindo que o mais provável é que eles realmente sabiam como
fazer o fogo, mesmo sem uma incontestável evidência arqueológica. Esta ausência teria
tornado relativamente fácil para historiadores, antropólogos e até mesmo arqueólogos
interpretá-los de forma a atender suas necessidades acadêmicas.73
Ryan considera ainda que seria “uma forma dos cientistas expiarem a culpa daquela
desapropriação”.74

2.4.2 O enigma de Andamã
Os andamaneses constituem um grupo de etnias que habita as Ilhas Andamã,
arquipélago do Índigo, composto de 204 pequenas ilhas, distante cerca mil quilômetros da
costa leste da Índia, país a que pertence, e 300 quilômetros de Mianmar. Em 2002, os
estudos de uma equipe de geneticistas noruegueses os consideraram o povo mais
enigmático do mundo. Análises de DNA apontam que são descendentes diretos dos
primeiros seres humanos modernos que habitaram a Ásia, que teriam partido da África,
apresentando parentescos com os pigmeus. No entanto, seus dialetos apresentam
características comuns com os da Melanésia, Papua Nova Guiné e, curiosamente, da
Tasmânia. Viveram isolados supostamente desde 60 mil anos até 1857, quando os ingleses
construíram uma colônia para indianos amotinados,75 época em que a população era algo
em torno de 5 mil. Como reagiram à invasão, foram reduzidos impiedosamente a menos de
4 centenas. Mulheres foram transformadas em prostitutas exóticas e os homens passaram a
colher ninhos de pássaros para a culinária chinesa em troca de bebidas alcoólicas e ópio.
Parte do desprezo britânico se devia a rumores de que andamaneses canibalizavam os
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náufragos que chegavam às ilhas. Essa reputação, no entanto, talvez não seja verdadeira e
tenha surgido por causa do hábito de pendurarem no pescoço o maxilar de um parente
estimado, certamente falecido por causas naturais, como atesta o antropólogo indiano
Madan.76
Eram exímios caçadores-coletores e pescadores e não faziam uso de agricultura.
Roy observa, em publicações cartográficas de 1990 para o governo indiano, que usavam
arcos, enxós e faziam utensílios artesanais com bambu, e ainda redes de pesca e canoas
para a coleta de marisco; porém evitavam se aventurar em mar aberto. Mas quanto a
métodos próprios para a geração de fogo, assim como os tasmanianos, há um consenso
popular de que não os detinham, devido ao isolamento. Seu uso provinha de fontes
ocasionais da natureza e sua preservação, em braseiros. Roy relata evidências do uso de
moldes de pedra que seriam usados em técnicas incipientes de metalurgia.77
Segundo Pyne, certamente exploravam o fogo, pois exploradores e etnógrafos
relataram o hábito, entre os grupos tribais, do rotineiro transporte de fogo, como nas
pesquisas de 1906 por parte de Brown, publicadas em 1922, que abordavam diversos
aspectos da vida social dos nativos andamaneses. “O fogo pode ser considerado o único
objeto no qual a sociedade depende para o seu bem-estar e felicidade mais que qualquer
outro”, atesta Brown.78 Por sua vez, Brown relata que, entre os tasmanianos, quase
ninguém andava à noite sem carregar uma tocha acesa, mesmo que por pouca distância,
pois isso ajudaria a afastar os espíritos causadores de doenças e morte.79 O fogo, assim, não
se reduzia a apenas proteção contra o frio ou a ameaças naturais, mas também se associava
a mitos.80
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É notável, em compilação de Frazer no capítulo sobre lendas acerca da origem do
fogo na Indonésia, no livro “Myths of the Origin of Fire”, de 1930, a significativa
quantidade de mitos que se referem à recuperação do fogo por ancestrais que o haviam
perdido em um dilúvio que teria encoberto todas as terras do mundo, exceto no entorno do
Pico Saddle, onde morava Puluga, o próprio Criador, comumente associado à criação da
rede, da cestaria, da Lua, do Sol e, evidentemente, do fogo. Especificamente, esse é um dos
diversos mitos relatados por E.H. Man, morador de Andamã entre 1869 e 1880, período em
que, de acordo com Roy, teve muita proximidade com os nativos.81 Frazer ainda chama a
atenção para que, nas variações existentes nos mitos coletadas por Brown em 1906, a
recuperação do fogo geralmente é intermediada por seres zooantropomórficos, geralmente
pássaros. 82
Brown termina seu livro chamando atenção para a inobservância de qualquer
método dos andamaneses de criarem o próprio fogo, o que com certeza lhe fariam o único
povo na face da Terra a não sabê-lo, mesmo naquele início do século XX, quando realizou
sua coleta de dados. Segundo ele, quando não o conseguiam entre os ingleses nas cidades,
obtinham-no pela técnica da fricção, usando peças de bambu, conforme ensinado em
tempos recentes por nativos birmaneses das Ilhas Nicobar, arquipélago nas proximidades.
O fogo, então, passava a ser cuidadosamente mantido vivo e levado em viagens ou
deslocamentos para as caçadas. Com o tempo, passaram a saber quais eram as melhores
espécies de madeira para conservar o fogo.83

2.4.2.1 Um povo de sentinela
Na parte mais setentrional do arquipélago andamanês, encontra-se a ilha Sentinela
do Norte, de apenas 60 quilômetros quadrados, onde vive uma etnia isolada e que faz
questão de assim continuar, sendo hostil ao contato com visitantes.
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Este mito Andamã, colhido por Mr. E. H. Man, relata que o espirito de um dos afogados pela inundação
assumiu a aparência de um martim-pescador, o que lhe possibilitou voar até o alto da montanha de Puluga
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eles e seus descendentes, que formariam de novo a humanidade.
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Como nunca deixam a ilha e são hostis ao contato, as informações sobre eles são
escassas. Suspeita-se que provenham de um ramo das tribos que habitam as demais ilhas,
cuja perda de contato lhes teria causado características culturais próprias. Ignora-se a
relação de seu dialeto com os demais da região. A forma de subsistência remete às do
Paleolítico de 15 mil anos, pois são caçadores-coletores e pescadores.
Estimativas em relação ao número de habitantes são incoerentes: de poucas dezenas
a algo em torno de 250. Ficaram ainda mais incertas após o catastrófico tsunami de 1994,
que matou cerca de 240 mil pessoas nas áreas litorâneas do Oceano Indico. A fim de
estimar superficialmente o número de tribos de todo o arquipélago andamanês que teriam
sobrevivido à tragédia, um helicóptero do governo continental sobrevoou a região – e foi
mas foi atacado por flechas dos sentineleses. Foi a mesma forma de recepção com que
receberam equipes de antropólogos em três tentativas frustradas de contato, em 1967, 1970
e ainda outra, três anos depois. Entre os métodos de aproximação estava o de deixar
“presentes” nas praias, como potes, panelas, um porco vivo e coco, por sinal a iguaria de
que mais gostaram e que, assim como as demais, era inexistente na ilha.
Ainda assim, foram recebidos com saraivada de flechas, cujas pontas eram feitas de
restos metálicos de antigos naufrágios. “Às vezes viravam as costas para nós e agachavamse como se fossem defecar, com a intenção de insulto e dizer que não éramos bemvindos”,84 relata Mandan, que, em 1974, conseguiu finalmente ser bem recebido pelos
sentineleses. Ao ser despido por eles, percebeu que esta era a melhor forma de contato, o
que lhe permitiria retornar outras vezes – as vestimentas, por não fazer sentido para eles,
poderiam servir para ocultar algo perigoso.85
Evidentemente isso permitiu saber um pouco mais sobre os sentineleses. Sua dieta
constituía-se, além de frutos vegetais coletados, de peixes, tartarugas, porcos selvagens e
grandes lagartos. A arte consistia em pinturas corporais e canções díades. Em contagens,
além da segunda unidade, o que existe é “tudo” – algo que atrai a atenção de historiados da
informática, por causa do código binário que a sustenta. Costumam habitar frágeis abrigos
nas praias, mas sem formar estrutura de comunidades, pois não há caciques nem pajés.
Assim como corroboram pesquisas posteriores de Pyne, 86 não detectaram-se
evidências de técnicas de produção de fogo, mas sim da cuidadosa manutenção de chamas
84
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obtidas por fontes naturais. O que atestaria relatos esparsos de que ficavam à espreita de
raios.87 Chamou a atenção de Mandan que eles usavam justamente os cocos para
transportar as brasas. Tais peculiaridades, assim como a dos demais grupos étnicos de
Andamã, contribuem significativamente para os enigmas da região, como bem observou os
geneticistas noruegueses.

2.5 A dança do fogo
Em Paris, 1914, o empresário Rolf de Maré fundou a companhia de balé Ballets
Suédois, onde o coreógrafo sueco Jean Börlan dirigiu, coreografou e protagonizou 24
montagens. O sucesso se deu através de mais de duas mil e quinhentas apresentações, a
maior parte no Théâtre des Champs-Elysées, além de outras em demais capitais da Europa
e das Américas.88
O que fez com que esta companhia seja considerada atualmente uma das principais
referências da história do balé foi a sua identidade conceitual contextualizada com o
universo da arte moderna. Os recursos cênicos e figurinos associados ao destaque no corpo
de baile e exaltação da linguagem gestual significaram uma transgressão ao contexto
cênico tradicional,89 tal como acontecia à mesma época com as artes plásticas em relação
ao academicismo. Para criar, Börlan considerava “uma coreografia de tela viva”, e contou
com parcerias de poetas, músicos e pintores, muitos atualmente ícones na história da arte.
Entre eles, Cocteau – aquele que salvaria o fogo –, Claudel, Pirandello e Canudo (do
Manifesto da Sétima Arte), que produziram libretos a partir de composições de nomes
como Satie, Ravel e Porter, além de pintores como Picabia, De Chirico e Léger.
Em 1923, 25 de maio, estreou “Offerlunden”, balé que buscava suas fontes no
folclore nórdico, geralmente uma garantia de sucesso. O enredo focou na recriação
dramática da luta pela sobrevivência dos ancestrais vikings na passagem da pré-história
para a Idade do Bronze. O título é uma tradução sueca para bosque sagrado, um local
cerimonial próprio para oferendas e sacrifícios aos deuses. O enredo se centralizava na
perda do fogo sagrado por uma tribo que vivia na floresta. Nem as danças dos guerreiros
dançarinos e orações das sacerdotisas pareciam surtir efeito contra a catástrofe iminente. O
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dilema se resolve apenas quando o líder se sacrifica heroicamente para finalmente as
chamas voltarem a crepitar.90
Gunnar Hallström, cenógrafo e figurinista, utilizou ao mesmo tempo dados
arqueológicos, inspiração na arte acadêmica e modernista. Usou como base tanto o afresco
Midvinterblot, que Carl Larsson fez em 1915 para o Museu Nacional de Estocolmo, quanto
inspirações cubistas para os motivos geométricos e antropomórficos mesclados nos trajes
cônicos de algumas dançarinas. (fig.

). 91

Ao contrário das outras montagens do gênero, “Offenluden” ainda apresentava uma
sofisticada encenação de linguagem controversa e difícil, com maior ênfase na expressão
gestual pantomímica do que na dança tradicional em si.92 Banes observou que a peça
seguiu pela contramão do brilho das performances derivadas da cultura popular e danças
típicas suecas, que normalmente atingiam diretamente o espectador mais simples ao
apresentar cenografia que remetia ao bucolismo do campo.93
Revelou-se, assim, o maior fracasso do grupo, tanto que a temporada durou apenas
cinco apresentações. Para efeito de comparação, “Le Marchand d’oiseaux”, peça de
narrativa simples também do Ballets Suédois, mas centrada na dança,94 estreou no mesmo
dia. Seria a primeira de 93 apresentações.95 96
A crítica foi mordaz. Du Moulin considerou os trajes estranhos e de um dadaísmo
grotesco. O que se conseguia entender do cenário da floresta, para Boss, estava distante do
que deveria ser uma vegetação pré-histórica. Vuillermoz o considerou uma reconstituição
de uma suposta “Era do Papelão”. Entretanto, para André Levinson, Burlan se perdeu ao
tentar ser “historicamente correto”, como se tentasse fazer um inadequado documentário
cênico. No entanto, valorizou o que considerou paralelos da peça com “A Sagração da
Primavera”, grande sucesso de Nijinsky em parceria com Stravinsky para a companhia
concorrente “Ballet Russos”, na qual é recriada uma lenda russa em que uma virgem dança
até a morte em sacrifício aos deuses da primavera pela fertilidade das terras. 97 Mas
Vuillermoz viu nisso uma imitação barata. E ainda, parte da crítica mais conservadora
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considerou que a linguagem gestual, ao deixar a dança em segundo plano, constituía a peça
em um antibalé, um adjetivo pejorativo que remetia à antiarte do Dadaísmo.
Mas a crítica mais incisiva veio do folclorista Jean Poueigh: a trama parecia uma
cópia do romance “A Guerra do Fogo” e, consequentemente, de sua adaptação
cinematográfica de 1915, que, por sua vez, se inspirava em relatos de exploradores e
colonizadores sobre povos que, por não saberem fazer o fogo, viam-se obrigados a
preservá-lo quando obtido por fontes naturais, como os Tasmanianos e Andamaneses. É a
arte cênica, literária de visual cinematográfico transdisciplinando a ambiguidade do fogo.
Sobre isso, Rousseau chamou a reflexão:

Quantos séculos talvez se escoaram antes que os homens chegassem a poder ver
outro fogo além do fogo do céu? Quantos e diferentes riscos não lhes foram
necessários para aprender os usos mais comuns desse elemento! Quantas vezes
não o deixaram apagar antes de ter adquirido a arte de o reproduzir! E quantas
vezes talvez cada um desses segredos não morreu com aquele que o havia
descoberto!98 (ROUSSEAU, 2012, p. 45).

A resposta aos questionamentos de Rousseau será sempre uma impossibilidade
científica. Por outro lado, uma atrativa lacuna para a transdisciplinaridade da ciência com a
arte. Uma fonte infinita de possiblidades para o cinema de qualidade.
Para a ficção científica de qualidade.
Aquela que se destaca entre as demais, tal e qual o filme de Jean-Jacques Annaud
em relação aos congêneres do cinema de ficção pré-histórica. Segundo sugeriu Tim Lucas,
ao comentar sobre o lançamento em laserdisc para uma edição da Variety em 1993: após
GDFf, todos eles deveriam ser esquecidos.99
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CAPÍTULO III PRÉ-HISTÓRIA COMO FICÇÃO

Do atrito de duas pedras chispam faíscas;
das faíscas vem o fogo; do fogo brota a luz.
Victor Hugo
O desconhecido rodeia o erudito,
quando este se abeira do mar das eras pré-históricas.
Émile Cartailhac
A nova Pré-história tornou-se a ciência que permite a ressurreição
do humano que fora eliminado pelas fragmentações disciplinares.
Edgar Morin

O arqueólogo e pré-historiador francês Émile Cartailhac muito contribuiu, a partir
da França oitocentista, para a fundamentação e valorização de “uma ciência pré-histórica”
que abrangesse ciências afins para reconstituir o passado remoto sem a obrigação de
refutar o Darwinismo a despeito de arraigadas concepções bíblicas.1 Paleontologia e
Zoologia, Antropologia e Arqueologia, Geologia e Geografia, entre outros pares,
contribuíram para que ela se assumisse “anti-antediluvianista” à medida que
metodologicamente escavavam as eras. Desde os mais triviais extratos em barracos à beira
das estradas de ferro aos mais inacessíveis recônditos rochosos, de forma sistemática
catalogaram uma enormidade de fósseis que remetiam a infindável quebra-cabeça.
Independente se completariam um dia sua ilustração, em pouco foi possível um vislumbre
conciso, mesmo que parcial, de uma história de vida longa, complexa e mais coerente do
que os instantâneos da Criação.

A partir desse conjunto de provas surgiu uma primeira conclusão: o
homem começou como selvagem. [...]. Daí a preocupação dos
naturalistas passou a ser antiguidade deste homem pré-histórico. A
Paleontologia não necessita de mitos e lendas; o que ela deseja é enxergar
a madrugada anterior aos séculos históricos usufruindo do maravilhoso
progresso da Geologia. E assim, rasgar os véus que vendam o olhar. Os
vestígios humanos ou, de forma equivalente, as obras de suas mãos e seu
1
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gênio são encontradas em terras formadas antes à era atual. Associados a
animais extintos, também são espécies extintas que caracterizam uma
época especial na história da própria Terra. O homem é fóssil da mesma
maneira que eles. [...] Não podemos mais dizer que "o homem é um deus
caído que remete ao céu."2

A “ciência pré-histórica” não mais parou de colecionar fósseis, de investigá-los à
luz do desenvolvimento de novos e mais acurados métodos, de trazer esqueletos antes
escondidos no armário da evolução para montá-los em salões museológicos para a
admiração e educação pública. No entanto, dinossauros, não muito distantes de “homensmacacos” de cera em pose de fazer fogo, mesmo devidamente legendados, proporcionaram
aos menos atentos uma visão geral estandardizada das eras. Mesmo que nunca tenham sido
encontrados fósseis humanos nas mesmas camadas onde se escavam dinossauros, a
concepção popular é de que o homem primitivo descobriu o fogo, inventou a roda e
rudimentos da escrita em meio a terríveis lagartos gigantes, em um panorama tão
excessivamente vulcânico que seria mais característico ao período de formação geológica
da Terra bilhões de anos antes. No século XVIII, o francês Georges-Louis Leclerc, Conde
de Buffon, ele mesmo um homem de ciências, compartilhou temporariamente deste
equívoco. Acreditou inicialmente que a vida dos primeiros homens se dera em ambientes
desérticos e povoados por monstruosidades. Anos depois, de posse dos resultados de novas
pesquisas, publicou, no oitavo volume dos 37 da enciclopédia de História Natural que se
dispôs a produzir, que retrocedia seus animais gigantescos, dos quais as camadas
geológicas ainda expõem suas enormes ossadas, a eras muito anteriores à do homem
primitivo. 3
A indução a uma fertilidade de imaginação fomentou a matéria-prima de uma FC
diferente, que, ao invés de sondar o futuro pelos dados que se tem, procura seguir os passos
do homem pela via inversa. Construindo assim uma pré-história não exatamente igual à
dos cientistas, mas uma de artistas. Desenhistas, escritores e cineastas. Uma pré-história da
ficção científica, uma ficção pré-histórica (FPH).
Essa ficção bipolar e interativa entre ciência e arte é o tema deste capítulo, tendo
como linha condutora a chama de Naoh – aquele que via adiante em letras e luz de “A
Guerra do Fogo”. É justamente nas nuances desta bipolaridade que se pretende saber se
FPH tem mais para contribuir com o futuro da humanidade, chamando a atenção para a
2
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sociedade de risco que foi erguida, a do fogo fatal. Ou se, ao contrário, faz parte, mesmo
que de forma não intencional, de uma indústria cultural que não prima pela mudança.
Para isso, fazem-se, a partir da relação literária e filmográfica apresentada, duas
pertinentes reflexões. O papel da FPH como indústria cultural e como representação de
uma visão deturpada de pré-história, contrária aos dados empíricos das ciências que lhe
fundearam. Isso é essencial para que se possa determinar seu papel como uma FC que
cumpre o seu papel social.

3.1 Uma história da pré-história
“Buscar o que éramos antes que nos tornássemos o que somos.” 4 Foi a expressão
que a arqueóloga francesa Geneviève Guichard, usou para resenhar, em 1996, o romance
pré-histórico “Daâh, le premier homme”, de Edmond Haraucourt, por considerá-lo
cientificamente coerente, pelo menos para 1914, ano de sua primeira edição, ainda no
prelúdio da idealização acadêmica e popular da pré-história. A noção da existência de um
tempo anterior à história escrita surge de forma mais concisa com o escocês Hugh Blair,
reverendo iluminista escocês do século XVIII, que, a partir de achados que ainda
demorariam a serem valorizados por naturalistas e historiadores, voltou sua atenção para a
relação da linguagem com a cultura, da mesma forma que com o progresso. Algo que ainda
teria muita influência nos pensadores do século seguinte, na fundamentação de disciplinas
emergentes, como a Arqueologia e a Antropologia.5 Segundo Trussel,6 o termo pré-história
surge pela primeira vez na língua inglesa em 1851, quando Sir Daniel Wilson, arqueólogo,
o usa como título de seu livro “The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland”,7 em
4
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1859. Foi o mesmo ano em que seu colega francês Jacques Boucher e os geólogos ingleses
Josephy Prestwich e John Evans apresentaram trabalhos com base na descoberta de fósseis
de animais extintos e ferramentas de sílex. E também, a mais fundamental das publicações
na área: “A Origem das Espécies”, em que Charles Darwin propôs explicar a evolução da
vida através do processo de seleção natural, isto é, pela sobrevivência e capacidade de
adaptação do mais forte.
Em 1889, duas oposições se fizeram para o mundo científico, a Torre Eiffel se
erguendo para o céu e a queda do imperador brasileiro, mecenas da astronomia. Cartailhac
chamou a atenção para outra dualidade. Nascia uma nova pré-história, mais erudita e
científica, que se desgarrava de paradigmas sacros e históricos e monásticos. Presas de
mamutes finalmente poderiam deixar de ser interpretadas como prova da passagem do
exército de Alexandre, o Grande, na Sibéria, ou simplesmente, de elefantes afogados pelo
dilúvio bíblico.8

3.2 O nascimento de um gênero
Como não poderia deixar de ser, simultaneamente passou a surgir um número cada
vez maior de visualizações da pré-história, complementando as descrições acadêmicas,
muitas das quais inexatas, devido às próprias limitações da época. Essa arte podia ser
apreciada como ilustrações técnicas de publicações antropológicas ou como galhofa em
periódicos populares na Europa e nos EUA, em que anacronismos davam a sustentação
cômica para cartuns e charges. Se uma figura política não vive seus melhores dias, por que
não fazê-la comida de dinossauro? Além do olhar de Cartailhac, era a liberdade dada à arte
para que ora buscasse o rigor da ciência para dar ao homem uma visão de si mesmo ao
longo do tempo, ora lhe chamasse a atenção para o que acontecia em seu mundo no
momento presente. Museus e jornais fomentaram um imaginário único, que se
estabeleceria principalmente através de romances e, mais tarde, filmes, fazendo nascer
que ele criou nessa publicação (pág. 2 e 3) foram Paleolítico e Neolítico. E, ainda assim, não é incomum que
se encontrem datações errôneas em sites teoricamente confiáveis na internet. A exemplo, a versão online da
Enciclopédia Britânica (Fonte: http://global.britannica.com/dictionary /prehistory) aponta o seu primeiro uso
em 1871, no idioma inglês. O mesmo para o dicionário virtual francês do Centre National de Resssorces
textualles et Lexicales (Fonte: http://www.cnrtl.fr/lexicographie/pr%C3% A9histoire). Ainda, segundo este
último, o termo só seria usado no idioma francês na publicação de L'ancienneté de l'homme, résumé
populaire de la préhistoire, de Zaborowski e Moindron, em 1874.
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dessa forma a uma expressão cultural com seus próprios estereótipos, mas sem que eles
deixassem de constituir o conjunto maior da ficção científica, que se consolidava como
veículo de massa àquela época.
Assim, tem-se o referido gênero FPH, uma das variadas e genéricas denominações
que são usadas para se referir ao amplo gênero com histórias passadas em tempos préhistóricos, ou que de alguma forma, trabalhe com elementos ligados a tempos remotos,
anteriores ao advento da civilização, geralmente com o foco na luta pela sobrevivência em
contextos darwinistas, ou similar, geralmente sem nenhum amparo científico. Todorov e
outros críticos literários consideram um gênero, qualquer que seja ele, não como algo
sempre coerente consigo mesmo e imutável. Mas algo como um ser que se perfeiçoa e
evolui – o que é ainda mais condizente quando se trata de descrever a vida pré-histórica.
Schaeffer complementa considerando que teoria literária alguma pode seccionar as
criações em grupos mutuamente excludentes. Mesmo que cada qual tenha sua própria
essência, sua própria natureza, trocam sistematicamente informações que não os deixam se
estagnar. Longe disso, formam um todo, que por sua vez, também evolui.9
A FPH, manifestando-se atualmente em diversas mídias, como HQs, teatro, jogos
(de representação e eletrônicos) e especialmente literatura e cinema, teve seu começo nos
anos 1800, quando o público de alguns países, como Reino Unido e França, passou a ter
interesse no significado de descobertas de um passado remoto alternativo àqueles
provenientes da religião. A ideia de época antediluviana aos poucos se convertia em um
desfile de sucessivas espécies extintas que teriam dado origem às atuais, inclusive a
humana.

Apesar da possibilidade de que formas anteriores de seres humanos e
animais já fossem consideradas desde os filósofos gregos clássicos, a
influência da Bíblia judaico-cristã foi tão forte que, pode se afirmar, que
até o darwinismo, o conceito "homem pré-histórico" não existiu no
mundo ocidental por quase dois mil anos.10

Contudo, não é correto afirmar que a FPH tem a vocação de vitrine da divulgação
científica da Paleontologia, Antropologia e Arqueologia. Até porque estas ciências são
indissociáveis e têm certo grau de imprecisão. Fatores que se refletiam no público leigo,
conceitos romanticamente anacrônicos, como a ideia, por exemplo, de que os homens das
9
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cavernas lutavam para inventar o fogo, a roda e a escrita em meio a dinossauros ferozes –
estes, na verdade, já extintos desde 60 milhões de anos antes dos primeiros hominídeos.
Dessa forma, a história de FHP se fez com extrapolações a partir do discurso científico e a
forma como foi absorvido popularmente, sorvendo deste ambiente e ao mesmo tempo
fundamentando-o.
A Paleoantropologia, por sua vez, procura desvendar o passado através de fósseis e
vestígios de cultura material de espécies do ramo evolutivo dos primatas que poderiam
fazer parte, de forma ascendente ou colateral, do processo da evolução que culminou no
Homo sapiens. De como conseguiram burlar as agressões do mundo natural na medida em
que desenvolviam uma visão estereoscópica, bipedismo, polegar opositor, capacidade de
fabricar ferramentas e incandescer fogueiras, isto é, na medida em se tornavam humanos.
Uma aventura que se intensificou desde o início do Paleolítico Inferior, cerca de 2,5
milhões de anos atrás até o início das primeiras civilizações, com suas formas de escrita,
cerca de 3.500 anos atrás. Em paralelo, a FPH toma suas liberdades poéticas tanto em
páginas impressas como em telas, para ter o necessário apelo público, visto que se insere
em panorama de produção em massa.
Embora ela seja considerada um gênero autônomo dentro da literatura de fantasia e
ficção científica, é comumente associada a esta última, visto que, não apenas por estar
presente em considerável parte do que foi produzido por notórios autores do gênero, como
H. G. Wells e Júlio Verne, mas também porque a estrutura narrativa, os motivos e
estereótipos eram bem próximos. A visualização de um mundo pré-histórico nem sempre
provinha de um hominídeo em primeira pessoa ou de narrador onipresente. Poderia ser
resultado do encontro, por parte de exploradores viajantes de regiões isoladas onde o
tempo se estagnou, de visitas alienígenas ou viagens no tempo. Ao invés de aventar pelas
possibilidades do futuro da humanidade a FPH segue o caminho inverso. A incerteza e o
mistério de ambos os sentidos são o que fazem as obras de ficção futurista e retroativa um
retrato semidistorcido, porém válido, da sociedade do presente. Isso não impede que, a
partir de visão generalista, perceba-se certo contraste. A vertente que trabalha com
artefatos do futuro, ou mesmo com o próprio, tem uma grande tendência pessimista,
justamente porque se faz sobre um presente instável que pode se verter em possíveis
cenários catastrofistas e distópicos, geralmente consequências da ação humana. Já os
autores de FPH, pela própria natureza do trabalho, são em sua maioria otimistas. Afinal,
114

lidam com momentos cruciais em que a humanidade está começando a se afastar da
selvageria para edificar um mundo certamente civilizado.
Nas seções que se seguem, é apresentada uma síntese da expressão da FPH, e seus
dois principais suportes, o literário e o cinematográfico.

3.3 O romance da pré-história
Desde o início da década de 1980, o romance pré-histórico vive um período de
expansão, certamente impulsionado pelo sucesso mundial da versão de 1981 de GDFf. A
literatura de FPH, além de ter precedido o seu advento no cinema – que ainda estava por
ser inventado – é menos distante do discurso científico da área. E ainda, viria a dar
embasamento a muito do que seria produzido em diversas mídias, como a do próprio
cinema, tão logo disponibilizado. Na visão de De Paolo, ela complementa a ciência,
tornando o discurso e as teorias da Antropologia mais acessíveis. 11 Pois, ao contrário do
que viria a representar para o público sua contrapartida no cinema – que ainda estava por
ser inventado – o escritor de FPH em geral era mais responsável ao elaborar cenários
admissíveis da vida primitiva, contribuindo assim de forma mais significativa para a
divulgação científica. Isso se deve muito ao fato de que seus alicerces foram esteados à
mesma época em que se começava a se criar o conceito de pré-história.

3.3.1 A origem da sedução
O interesse europeu pela pré-história humana foi despertado por reconhecimentos
acadêmico de diversos novos ancestrais humanos. Até 1914, segundo Pyne, cinco espécies,
e duas subespécies, evidenciavam de forma tangível e cativante a antiguidade da
humanidade.12 Mesmo que, com o tempo, achados posteriores tenham propiciado
inevitavelmente alterações nestas classificações, uma espécie ainda resiste e se tornou a
principal no imaginário coletivo até os dias atuais. Trata-se de um representante fóssil
oriundo do vale de Neander, Alemanha, que de, tão grosseiro, foi considerado por Rudolf
Virchow, renomado patologista desse país, apenas restos ósseos “de um idiota enfermo,
11
12

DE PAOLO, Charles. Human prehistory in fiction, 2002, p. 145.
PYNE, Lydia. Quests for fire: neanderthals and science fiction, 2014, s/p.
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não muito velho”. O espécime, conhecido popularmente como Homem de Neandertal, foi
classificado em 1856 como Homo neanderatlensis13 e obteve grande divulgação,
destacadamente quando mais esqueletos vieram à tona na França, numa caverna de La
Chapelle-aux-Saints, em 1908. Pela anatomia fóssil robusta e abrutalhada, considerada
atualmente uma adaptação às glaciações europeias que presenciou, o neandertal foi
considerado à época uma versão rústica e mal acabada do homem moderno, que, mesmo
após dezenas de milhares de anos de existência paralela, não teria resistido ao contato de 3
a 5 milênios com a cultura superior do Homo sapiens, quando este chegou à Eurásia, sendo
extinto por volta de 39 mil anos atrás. A descoberta posterior de dezenas de sítios
eurasianos legitimou mais ainda sua posição, preenchendo, de forma concreta, arquétipos
de ferocidade animalesca há muito estabelecidos em fontes literárias, até mesmo em
Shakespeare,14 e, mais recente, em representações visuais do academicismo francês.
Legitimou assim o estereótipo do homem das cavernas.
Essa concepção se arraigou, atravessando o século, e ainda foi capaz, para alguns,
de se ligar a lendas europeias. De acordo com Sir Harry Johnston, botânico e explorador
inglês, em “Views and Reviews: From the Outlook of an Anthropologist”, “a fraca
lembrança racial destes gorilas monstros de cérebros ardilosos e andar trôpego, corpo
peludo, dentes fortes e possivelmente com tendências canibais, pode ser o germe do ogro
no folclore”. H. G. Wells, antes de apresentar esta mesma citação, ao publicar, oito anos
mais tarde, seu enciclopédico “História Universal”, seria menos lisonjeiro:
Sabemos muito pouco sobre como devia ser o homem de neandertal, mas
tudo leva a crer que tinha grossa pelagem, feio ou estranho, de aspecto
repulsivo para além de sua testa curta, sobrancelhas rombudas e
proeminentes, pescoço de macaco e de estatura inferior.15 16

13

A classificação Homo neandethalensis prevaleceu ante a sugestão do biólogo e filósofo alemão Ernst
Haeckel de classificá-lo como Homo stupidus, conforme sua publicação de Generelle Morphologye (1866),
pois acreditava tratar-se do derradeiro elo perdido entre o pitecantropo (atual Homo erectus) e Homo sapiens,
em uma árvore genealógica primata que havia elaborado, supondo um nível intermediário entre animalidade
e racionalidade. Fonte: BRACE, Loring C.. Evolution in an anthropological view, 2000, p. 107-108.
14
Segundo Pyne (2014), Vladimir Nabokov considera “A Tempestade” (1610) de Shakespeare um dos
primeiros representantes do arquétipo da brutalidade primitiva usado posteriormente na ficção científica,
mesmo que, ao empregar ironicamente o insólito, no intuito de investigar o que caracteriza a espécie humana,
tenha como referência o ensaio “Dos Canibais” (1580) de Montaigne, em que este faz uso de relativismo
cultural para um relato sereno e complacente do canibalismo dos índios tupinambás.
15
WELLS, H. G.. The outline of history: being a plain history of life and mankind, 1921, p. 70.
16
William Golding (autor de “O Senhor das Moscas”) resgataria Wells e Johnston em epígrafe de “Os
Herdeiros” (1955), que, a partir de então, retornou ao imaginário popular, mesmo que de forma jocosa.
116

Por longo período, após as descobertas iniciais de fósseis humanos, e ainda
associada a uma compreensão superficial do Darwinismo, a concepção da ancestralidade
humana chegava a estranhezas tanto por parte do público leigo quanto de cientistas.
Segundo H. G. Wells, uma distorção do que viria a ser a hipótese de haver um ancestral em
comum entre homens e macacos era admitida até por alguns “antropólogos” (aspas do
autor), que, exageradamente, darwinistas do século anterior atribuíam a um gorila
primitivo como ancestral da raça negra, da mesma forma que para os chineses seria algum
tipo de chimpanzé extinto.17
Em pouco tempo, análises fósseis propiciaram a identificação de novas supostas
espécies de ancestrais humanos, e duas subespécies, da então evolução linear do homem, e
não ramificada, como se considera atualmente. De Java veio o pitecantropo
(Pitecantrhropus eretus), em 1891, espécie que, ao ser confrontada com o achado posterior
do sinantropo chinês (Sinanthropus pekinensis) – indubitavelmente aceito como o mais
antigo usuário do fogo já encontrado – mostrou-se a mesma. Atualmente, são consideradas
variações do Homo erectus. Ambas encontrariam muitas contestações acadêmicas,
ofuscadas pelo nem tão controverso Homem de Piltdown inglês (Eanthopus dawsoni),
classificado em 1912. Foi uma sensação acadêmica e popular até 1953, quando análises
técnicas mais sofisticadas revelaram que se tratava de fraude. Ilustrações tomaram conta do
imaginário popular, como as de Frantisek Kupka, Amédée Forestier e, especialmente, as de
Charles R. Knight, famoso à época por retratar a vida pré-histórica de acordo com
especificidades científicas de sua época, desde a origem da vida até o Homem de
Neandertal.

3.3.2 Gênesis
No Reino Unido, a FPH, se fundamentou com uma característica que seria
marcante em sua produção de FC {não seria “na produção de FC”?} como um todo, o da
crítica social. Um dos primeiros exemplos nesse sentido é “Realmah” (1868), em que o
político Sir Arthur Helps retratava versões trogloditas de colegas, um filão que faria muito
sucesso nos universos das charges e cartuns publicados no sarcástico e duradouro (18412002) semanário Punch, or the London Charivari pelo cartunista Edward Tennyson Reed.
17

WELLS, H. G.. Op. cit., p. 46.
117

Assinando E.T. Reed, de 1893 a 1898 ele produziu a série Prehistoric Peeps, que era
mordaz na sátira à sociedade vitoriana, apresentando sua frivolidade pelo ângulo de uma
cômica contrapartida pré-histórica. Seu trabalho exerceu grande influência em publicações
do gênero em diversos países, que, por conseguinte, referenciaram muitos filmes
descompromissados.
De forma mais sombria, mas ainda mantendo o espírito crítico, o filólogo e
antropólogo Andrew Lang publicou o conto “O Romance do Primeiro Radical” (1887),
em que um cidadão da era glacial estimula sua tribo as questionar superstições, regras
sociais e até paradigmas “científicos”, e, por isso, é morto. Entretanto, suas últimas
palavras, exaltando um avanço social, são uma espécie de profecia, que, segundo o autor,
teriam se concretizado parcialmente na sociedade vitoriana.18 H.G. Wells seguiria caminho
semelhante no seu sociológico romance “Story of the Stone Age”, uma elegia à ascensão
humana publicada em capítulos na revista The Idler, em 1897. O romance expõe o drama
de um casal pré-histórico que se vê obrigado a fugir do líder tribal, o único que pode tocar
nas pedras que produzem as faíscas. Enfrentam canibais, domesticam animais e inventam o
machado, que seria usado, juntamente com a pedra de lume tomada do líder em um
combate, para retornar à tribo e dominá-la.19 Na verdade, uma crítica velada ao caráter
artificial da civilização moderna, onde a sobrevivência dependeria de instintos primais.
Mesmo que algumas das primeiras inserções da FPH tenham se dado no Reino
Unido, foi do outro lado do Canal da Mancha que o gênero ganhou grande popularidade,
graças ao interesse despertado no público pelas relevantes descobertas ocorridas em solo
francês, o que influenciaria autores como Júlio Verne e, especialmente, J.-H. Rosny aîné.
De fato, até os dias de hoje, é notável a produção de FPH na França – romances,
documentários, filmes e, com destaque, história em quadrinhos.
O marco inicial foi a publicação póstuma, em 1861, de “Paris avant les hommes”,
em que o próprio autor, o botânico e geólogo Pierre Boitard, era levado por Zoppo, um
demônio coxo, que já o havia levado em uma viagem pelo sistema solar numa publicação

18

Lang foi um precursor do estudo comparativo de mitos de várias regiões do mundo. Segundo Sparks
(1999), contrariamente ao conservadorismo da época, encontrou conexões filológicas entre as palavras do
sânscrito dos antigo arianos com as dos aborígines australianos e astecas. Sua atenção acadêmica na
antiguidade e pré-história tinha como objetivo a compreensão da sociedade de sua época por analogia.
19
Estas primeiras obras de Wells no gênero são amparadas na obra acadêmica “The Story of 'Primitive' Man”
(1895), do banqueiro e antropólogo inglês Edward Clodd. Segundo Pearson (2007, s/p), as aspas do título
revelam o ceticismo do próprio Clodd em relação ao conceito de primitivismo como algo necessariamente
inferior ou substituído por uma civilizada moderna.
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de 1840, o levava em sonho a vários momentos do passado geológico de Paris, o que
propiciava diálogos didáticos sobre História Natural e Antropologia ao interagirem ou com
dinossauros ou com “homens-macaco” – 36 anos antes de Darwin publicar “A
Descendência do Homem”. Na verdade, a obra era uma espécie de resposta ao naturalista
francês Georges Cuvier que, embora pesquisador de fósseis, repudiava a existência de um
homem fóssil e o próprio evolucionismo, por crer que catástrofes ocasionais, como o
dilúvio bíblico, seriam na verdade os responsáveis por extinções massivas de espécies, a
maioria reposta por Deus. Assim como fez Boitard, Samuel-Henri Berthoud, em
“L'Homme depuis cinq mille ans” (1865), romanceou a história francesa, do século 40 a.C.
ao 29 d.C. Verne, em reedição ampliada de “Viagem ao Centro da Terra” (1867), incluiu
um troglodita gigante pastoreando mastodontes em um recôncavo subterrâneo.
Até o final do século XIX, os franceses, como Élie Berthet e Adrien Arcelin,
responderam por diversas publicações, além de alguns alemães e russos.

3.3.3 Fogos do artifício
Efetivamente, a primeira inserção de J.-H. Rosny aîné na FPH deu-se com “Les
Xipéhuz”, em 1887, ainda que incorporasse elementos que se tornariam peculiares à FC
propriamente dita.20 Na história, um indivíduo do final do Pleistoceno consegue salvar sua
tribo de uma Mesopotâmia paleolítica da extinção por parte dos xipéhuz, seres inorgânicos
geométricos, usando seu intelecto acima da média e a quebra de regras sociais. 21
Especialistas em FC costumam apontar essa publicação como a pioneira no gênero. Para
Van Herp, antes dessa história, a FC não existia de fato, o que havia era basicamente uma
literatura de antecipação.22 Em 1891, Rosny aîné publicaria, na revista “L'Echo”, de Paris,
os 24 episódios de “Vamireh, roman des temps primitifs”, em que o protagonista é um
guerreiro feroz da cultura Magdaleniense, mas de sensibilidade artística e simpático às
raças consideradas inferiores. Ao vencer invasores de culturas asiáticas, desposa a mulher
de um dos invasores e com ela forma uma descendência mestiça, que traria a glória para o
futuro da humanidade. Gerou sequelas: “Eyrimah” (1893), com uma batalha decisiva para
20

“Les Xipéhuz” foi uma rara publicação de Rosny aîné em solo brasileiro. Saiu como o conto “As Formas”,
na edição de setembro de 1971 da extinta revista gaúcha “Magazine de Ficção Científica”.
21
VERNIER, J.P.. The Science fiction of J.H. Rosny, 1975, s/p.
22
VAN HERP, Jacques. Et la Science-Fiction naquit [Prefácio]. In. ROSNY Aîné, J.H. Récits de sciencefiction, 1973, p. 5.
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a formação da Europa,23 além de “Nomaï, amours lacustres” (1895) e “Elem d'Asie Idylle
des temps primitifs” (1896). Em 1909, Rosny aîné apresenta um caminho paralelo para a
evolução, quando, em “Nymphée”, exploradores franceses enfrentam homens-peixe na
Sibéria e retorna à questão sobre quando se iniciou o domínio o fogo, abordada no ensaio
“As Origens”,24 de 1895. Ainda, em 1909, publica o que seria considerada, em tempos
atuais, sua obra-prima, “A Guerra do Fogo”.
Rosny aîné, assim como em GDFr, trabalhou com o fogo em outras obras,
atribuindo-lhe, além do perfil físico-químico, um outro, lírico e deificado. Algo semelhante
foi apresentado por outros autores com o mesmo interesse de ressaltar não somente uma
ambivalência retesada, como também suas nuances. H. G. Wells, em passagens de “The
Story of the Stone Age” (1897), é pura poesia. Em “Ild og Is” (Fogo e Gelo - 1923), o poeta
dinamarquês Johannes V. Jensen lhe dá status de tábuas da lei, quando a curiosidade de um
primata o faz escalar um vulcão, tal como o Monte Sinai, de onde colhe a chama fátua de
que precisa, para proteção, tal como em GDFr, para chegar intacta à sua horda e com ela
civilizá-la, em meio a um Éden de degelo glacial. Um Moisés-Prometeu que cruza
mitologias e etimologias. O nome hebraico do profeta bíblico, em Êxodo (2:10), remete ao
que se retira da água [através de Deus],25 mas, em egípcio, o teoforismo é mais claro, uma
corruptela de Ramsés, nascido do disco solar.26 Prometeu é o que antevê, o que pensa à
frente, em grego, o inteligente que do lume não só fez dele beneficiar-se a humanidade,
mas também originá-la.27 Seu poder simbólico, tanto gerador quanto estabilizador do
homem, é uma espécie de oposição em modo contínuo do romance de Rosny aîné.
Certamente, o pioneirismo de GDFr, ao não distinguir, mesmo que de forma tímida,
o fogo sensível do inteligível, inflamou o mercado de FPH. Fenômeno que se repetiu,
potencializado a partir do sucesso mundial do filme homônimo de Jean-Jacques Annaud,
sete décadas mais tarde. De uns poucos e curiosos romances na mudança de século (XIXXX), para cerca de 1200 até 2011, sendo 350 franceses. Da descrição pitoresca de
processos cognitivos em contextos evolucionistas a abordagens mais densas sobre a
condição humana em sua relação consigo mesma, especialmente quando em oposição ao
23

RUDDICK, Nicholas. The fire in the stone…, 2009, p. 50.
Nesta obra, Rosny aîné faz um paralelo entre o início do desenvolvimento da inteligência humana com o
uso do fogo, que segundo ele poderia ter ocorrido entre 300 e 500 mil anos atrás, ou até mesmo há um milhão
de anos, algo que se aproxima da hipótese de Wrangham, conforme visto no capítulo I.
25
KIRSCH, Jonathan. Moses: A Life, 1998, p. 57.
26
GOELET, Ogden. Moses, egyptian name. Bible Review, 2003, p. 12-17, 50-1.
27
RUDDICK, Nicholas, op. cit., 2009, p. 113-114.
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estranho, ao diferente. Nesse campo, o ano de 1909 foi emblemático, pois, do prélançamento de GDFr na Je Sais Tout, meses antes, o irlandês Lord Dunsany publicou, na
revista Saturday Review, “The Sword and the Idol”, em que sugere que a descoberta
acidental da fundição do ferro fez surgir a religião, ao mesmo tempo em que pôs fim à
Idade da Pedra Lascada. O conceito de inovações também está presente em “The Master
Girl” (1910), de Ashton Hilliers, e, uma década depois, em “Pic, the Weapon-Maker”, de
George Langford. A produção ígnea tem realce em “Tam of the Fire Cave” (1927), de
Howard R. Garis, autor da chamada “linha prometeica”, na qual, segundo Langford, 28 se
destacam Oliver Marble Gale e Jim Crace. O primeiro por “Carnack – The Life Bringer:
The Story of a Dawn Man, Told by Himself”, de 1928, e o último por “The Gift of Stones”
(1988), obra que, assim como a de Dunsany, catalisa o mesmo potencial do fogo para
mudança social, visto que narra a ascensão de uma classe de forjadores de metais em
detrimento dos artesãos de sílex.
Nesta que poderia ser chamada de “linhagem das causas e consequências de novas
técnicas”, duas obras merecem destaque. Os efeitos ambientais sujeitos pelo implemento
de novas habilidades técnicas” são vistos de forma singular, embora prosaica, no
pseudoecológico “Fire Hunter” (1951), do estadunidense Jim Kjelgaard. O protagonista
quebra a norma de sua tribo ao criar uma arma de caça (no caso, a estólica), que
dispensaria as amplas queimadas que dizimavam rebanhos inteiros de bisões para o
proveito de poucas unidades. (v.i.). Seu castigo é o exílio, longe de ameaçar a posição
social dos dominantes do fogo.29
O tormento prometeico também é tema no tragicômico romance "Porque Almocei
meu Pai" (1960), do inglês Roy Lewis, que se apoia em questão semelhante, no entanto
voltado enfaticamente para um corolário social. A obra apresenta personagens
antropológicos estereotipados, como o evolucionista darwiniano e o bom selvagem
rousseauniano. A trama se atém ao ponto de vista tacanho de Ernest, um pitecantropo
conservador e violento; sobre Edward, seu pai visionário que sonha deixar a mediocridade
entre seus vizinhos, os antiquados australopitecos e os sofisticados neandertais. Uma
28

LANGFORD, David. Prehistoric SF, 2015, s/n.
É digno de nota que seu desgosto por ter ultrapassado os limites culturais de seu povo encontre
equivalência em arquétipos comuns a várias culturas arcaicas. Em uma variação de um mito dos caiapósgorotires, (conforme citado com ênfase na aquisição do fogo em 1.3.2.2) o jaguar (termo variante para onça),
mestre do fogo e detentor das armas, ao compartilhá-los com a espécie humana, até então crudíferos e maus
caçadores, tem sua vida destruída pela morte de sua esposa, pelo roubo e pela ingratidão. Daí sua ferocidade
e a luz da centelha em seus olhos. Fonte: LÉVI-STRAUSS, Claude. O Cru e o cozido – mitológicas I, 2004,
p. 91.
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reviravolta evolutiva acontece, com base em concepções de vanguarda, como a
substituição do incesto pela exogamia e a adoção do fogo, que ainda não detinham.
Quando o pai o coleta de um vulcão e leva, não sem certa dificuldade, à aldeia, acaba por
causar, acidentalmente, um grande incêndio, com muitas vítimas. No entanto, há um lado
bom. A carne mais palatável de uma carcaça de mamute, tostada no fogaréu, propicia um
novo e saudável hábito alimentar. A bizarrice do título se dá ironicamente em uma refeição
cozida no fogo por Edward, quando o seu filho acidentalmente o mata, ao testar, de má
vontade, o arco e flecha, a última invenção de seu pai. O ato de comê-lo seria a garantia de
que o espírito do pai continuaria a incentivar o desenvolvimento de inovações entre os
viventes. Mas não exatamente aquelas que seu pai pregava; seriam outras, como o
parricídio e a antropofagia.
A interseção de elementos de tempos distintos, geralmente com exploradores ou
náufragos em apuros em algum lugar isolado esquecido pelo tempo dá o tom na
subcategoria dos mundos perdidos, que tem como referências Conan Doyle e Edgar Rice
Burroughs (conforme visto no capítulo II). Doyle, pela mescla de indígenas, trogloditas e
dinossauros amazônicos no clássico “O Mundo Perdido”, e Burroughs por “The Land that
Time Forgot”, que iniciou uma trilogia em 1918, situada em uma ilha antártica que era
uma espécie de microcosmos da história da vida. Rosny aîné também se fez presente em
1920 com o romance “La Grande Énigme”, assim como o estadunidense Edson Marshall,
com “Dian of the Lost Land”, de 1935. O básico dessas histórias envolve exploradores ou
náufragos inicialmente maravilhados ante seres extintos e com um inevitável final por
alguma catástrofe natural, quase sempre pelos iconográficos vulcões em erupção. Ecos
ainda são presentes na atualidade, como em “Parque dos Dinossauros” (1990), em que
Michael Crichton faz uso da Teoria do Caos para mostrar a inviabilidade de se conter
dinossauros clonados em cativeiro, restando como solução incinerá-los novamente com um
bombardeio, tal e qual o meteoro que primeiro os extinguiu no passado. As labaredas que
findam essas tramas, além da condição de purificação, de novo remetem à culpabilidade
prometeica,
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irresponsavelmente com os mistérios demiúrgicos através da tecnociência. O moralismo
como a moral da história.
A bilheteria recordista da versão do best-seller de Crichton desencadeou uma
demanda pelas ressuscitações científicas em ambas as mídias. Na literatura, o primeiro
destaque é o aclamado “Ember from the Sun” (1996), de Mark Canter. “Ember é uma
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jovem que, em analogismo à brasa (“ember”, em inglês), foi soprada para a vida a partir
de um embrião neandertal retirado do corpo congelado de sua mãe, encontrada no Alasca.
Entre indígenas, onde foi colocada para crescer, desconhecendo sua origem, estranha-se
por ser diferente, mais forte e instintiva. À fogueira de um xamã, resgata memórias
ancestrais que a guiam em uma tribulada jornada em busca de remanescentes de sua
espécie. Ainda neste modelo se encaixa “Ancient of Days” (1985), de Michael Bishop, em
que um Homo habilis é casualmente encontrado por uma artista plástica perambulando por
um pomar do sul dos EUA. Envolvidos, são perseguidos pelas fogueiras em cruz da Ku
Klux Klan – uma evidente crítica ao racismo e à intolerância às diversidades
contemporâneas. A inspiração veio de “The Alley Man” (1959), de Philip José Farmer, em
que a vinda de um neandertal para o século XX é um libelo contra a discriminação étnica
nas cidades.
Um caso considerado extremamente sui generis na história da FPH é o de Jean
Auel, uma dona de casa do Oregon, EUA, mãe de cinco filhos, que, aos 41 anos, decidiu
produzir um conto infanto-juvenil ambientado há 30 mil anos. Levando a sério seu intento,
leu o que pode da biblioteca local e cursou técnicas de sobrevivência na selva, aprendendo
inclusive a fazer fogo e curtir couro. Por fim, seu conto evoluiu para o romance “Clã do
Urso das Cavernas”, que apresenta o drama de Ayla, uma órfã cro-magnon discriminada e
abusada por ser uma diferente na horda neandertal que a adotou após encontrá-la
desfalecida, ainda criança, em uma floresta da atual Criméia. O sucesso internacional foi
tamanho, que permitiu a Auel dedicação integral à pesquisa, desta vez em artigos
acadêmicos e participação pessoal em escavações europeias, para produzir as cinco
sequências do primeiro romance, que formam a hexalogia “Os Filhos da Terra”. 30 De
forma imanente, o pragmatismo e a mística do fogo sacramentam a saga, ressurgindo em
momentos fulcrais, como quando aquece a caverna onde Ayla dá a luz a seu filho híbrido,
produto de um estupro, ou quando ela necessita dele para se impor acima de tabus de
povos que encontra em uma longa jornada que empreende em busca dos seus.

30

Auel ganhou o respeito de cientistas e eruditos a tal ponto que foi condecorada com a Ordre des Arts et des
Lettres do ministério da cultura francês. O sucesso de sua obra abriu caminho para outras do gênero, como
“The Reindeer People” e “Wolf's Brother”, de Megan Lindholm. Ao contrário desta última, que se limitou a
um par de volumes, em 1988, o casal de arqueólogos Kathleen O’Neal e W. Michel Gear preferiu narrar uma
saga que começa com a travessia da Beríngia pelos primeiros povos que chegaram à América do Norte. Até
2015, foram 22 romances sequenciais, iniciados por “Povo do Lobo” (1990) e “Povo do Fogo” (1991). Fonte:
trussel.com.
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Ao contrário de Auel, o biólogo e literato inglês William Golding não se ateve a
dados excessivamente arqueológicos para sua versão do encontro sapiens-neandertal em
“Os Herdeiros” (1955), em que o conflito se dá pelo medo mútuo, devido a uma espécie
ser distinta da outra, física e culturalmente. Em um paralelo com GDF, os sapiens
dominavam o fogo enquanto os neandertais necessitavam preservá-lo. Seu romance
prossegue o debate sobre a inerência da agressividade humana, que teve início em sua obra
mais conhecida, “O Senhor das Moscas”, que, mesmo não sendo FPH, tem diversos
elementos do gênero, como a perda de civilidade que leva um grupo de crianças náufragas
em uma ilha deserta a regredir a uma situação análoga à pré-histórica, inclusive com a
disputa pelo fogo.

3.3.4 O que ele fala se escreve
Críticas clássicas à FPH partem do princípio de que o gênero não teria a
legitimidade para representar culturas das quais só se sabe através de vestígios
paleoarqueológicos nem sempre unânimes entre aqueles que os investigam. Quando se
trata de algo que sequer deixou registro físico, como os dialetos, a situação se complica,
obrigando autores perfeccionistas a criarem referências próprias para o desenvolvimento de
suas tramas. No entanto, uma condição inerente da FPH é se construir, ao contrário de
outros gêneros, a partir do mínimo de informação e, a partir daí, ter condições de germinar
livremente. Construir seus universos e tentar entendê-los a partir dos olhos de quem os
habita. Escrever sobre uma época em que ainda não se escrevia, torna-se um desafio para
autores que desejam se aproximar de um suposto realismo. Nesse sentido, vale destacar
uma esquecida escritora de livros infantis, que em dado momento se dedicou a retratar um
cenário da pré-história do Brasil, e uma celebridade mundial das histórias em HQ, que
enveredou para a carreira de romancista.
“O Homem do Sambaqui” (1975), da brasileira Stella Carr Ribeiro, representa a
categoria dos funestos confrontos de culturas de diferentes níveis. Em seu romance
(publicado nos EUA como “Sambaqui, a Novel of Pre-history”), o fogo é um dos
referenciais para a construção de figuras de linguagem usadas por um grupo sambaquieiro
no litoral paulista às vésperas de serem exterminados por novos colonizadores da América,
antecessores dos povos indígenas atuais. Carr fez uso mínimo de substantivos, procurando
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nomear as coisas, do ponto de vista de seus personagens, procurando “descrever as coisas
como se não soubesse o que são elas”.31 Dessa forma, a mesma denominação descritiva
para aquilo que assa moluscos cujas conchas ajudam a formar o sambaqui em questão,
também serve como adjetivo para retratar concreta e simbolicamente a luz e o calor, como
o sol, um braseiro ou mesmo as formas femininas ao crepúsculo ao reflexo de uma
fogueira. Além da coleta de informações técnicas no Instituto de Pré-história da
Universidade de São Paulo, Carr buscou referencial teórico em Boas e Lévi-Strauss, para
criar o que considerou “o poema da pré-história brasileira”.32 Conceito semelhante foi
escolhido pelo renomado roteirista de quadrinhos inglês Alan Moore em primeiro conto de
“A Voz do Fogo” (1996). Para descrever a pré-história de sua cidade natal aos olhos de um
xamã mentecapto, serviu-se de uma linguagem desordenada neológica, de rara conjugação
verbal e substantivos comuns. No conjunto da obra, os contos tecem uma intrincada rede
histórica, social e sobrenatural até o tempo presente de Northampton, onde a violência se
intercala com o simbolismo ígneo no realce dos mais ocultos instintos humanos.
A comparação com a construção de dialetos que Burgees elaborou para as tribos de
“A Guerra do Fogo”, conforme visto no capítulo anterior, é inevitável. Em GDFr, Rosny
aîné optou por usar o próprio idioma em que se desenvolvia a narrativa, apenas com
introdução de um ou outro neologismo, geralmente para substantivos próprios. Os dialetos
que suas tribos “realmente” usavam, ficavam por conta da imaginação do leitor. Ainda
assim, o autor é considerado o maior expoente no gênero. Tanto que seu romance foi parar
nas telas francesas apenas quatro anos após sua publicação em formato de livro.

3.3.5 Sob um sol brasileiro
A FPH pode ser encontrada, bem camuflada ou não, em versões díspares sob outros
rótulos do consumo, drama, aventura, suspense, autoajuda. Pode ser detectada em
produções díspares, envolvendo canibais terceiro-mundistas atacando a beleza de atrizes
americanas de início de carreira, ou em documentários sensacionistas de miseráveis que
fizeram do teto de cavernas sua morada, ou ainda, mesmo indiretamente, em obras-primas
da arte e da literatura brasileira, que retratam cruamente a penúria do sertanejo nordestino
31
32

RIBEIRO, Stella Carr apud. CARVALHO, Marco Antônio. O homem do sambaqui [resenha], s/p.
DUARTE, Paulo. [Resenha]. In. CARR, Stella. O homem do sambaqui, 1975, 1a orelha.
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em meio à seca. É o caso da série de “Retirantes” (1944-45), série de painéis
expressionistas de Cândido Portinari, e “Vidas Secas” (1938), romance de Graciliano
Ramos (levado com sucesso às telas 15 anos mais tarde).
As condições rústicas dos personagens de “Vidas Secas” (1938) intoxicados pelas
brasas de angico, mal coordenando a linguagem ou a postura ereta, caberiam em uma FPH,
como forma de realçar o contraste social brasileiro em relação ao alegado progresso
industrial da Era Vargas, como observou Souza Jr. “Não viam esse progresso acontecer e
viviam, segundo o ‘Velho Graça’, como no Paleolítico”. A pré-história não se finda com a
proto-história. Seus vestígios ainda se encontram em comunidades isoladas ou bolsões de
pobreza.33 No Brasil, além da citada Stella Carr, o desenhista Maurício de Souza
similarmente criou representações da pré-história, através do filhote de tiranossauro
Horácio e do homem das cavernas Piteco, no entanto, em bem-humoradas HQs voltadas
para o público infantil. Em 2012, o artista plástico Shiko lançou “Ingá”, uma releitura
adulta em HQs de Piteco. Seu interesse pela FPH foi despertado durante seu trabalho de
quadrinização de “O Quinze” (1915), romance de Rachel de Queiroz que, assim como
“Vidas Secas”, também explora a miséria na secura do sertão do nordeste brasileiro.

3.4 A pré-história em imagem e movimento
A primeira transposição para a tela de GDFr, realizada em 1915, é um dos marcos
iniciais do cinema de FPH. Evidentemente empregou recursos cênicos condizentes não
unicamente à conjuntura do cinema daquele início de século, bem como ao que então se
supunha ser o ambiente da luta do homem pelo fogo, mas caricatamente. Essa versão, ao
contrário da versão de 1981 de Jean-Jacques Annaud, não se destacava substancialmente
do que começava a ser produzido à época nos filmes de FPH, como será visto a seguir.
Em sintonia com Darwin, na Inglaterra vitoriana tornara-se corriqueiro a publicação
de fotografias de expressões de macacos que, de alguma forma, os ratificavam no
imaginário coletivo como parentes humanos em potencial. Ao ver nos closes o quanto os
símios são próximos aos homens, mesmo que o Darwinismo estivesse correto ao sugerir
que fossem parentes colaterais, sua animalidade agradava ao europeu branco e civilizado,
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SOUZA Jr., Edson Amaro. Um mundo sem religião é possível?, 2015, s/p.
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pois os viam como versões humanas inferiores. Ao vê-los assim, enalteciam a si próprios,
assim como toda sua sociedade.
Essa visão foi reforçada, na maioria das vezes não intencionalmente, mas apenas
captada dentro do espírito da época, pelo cinema “pré-histórico”, de forma ainda mais
cômica, e também caricata.

34

No prelúdio dessa linha se encontra “Prehistoric Peeps”

(1905), que se inspirou nos cartuns de E.T. Reed para a Punch. A trama é simples: um
sonho de um paleontólogo que se vê entre homens-macaco, belas mulheres pré-históricas e
até um dinossauro antes de acordar. Segundo Berry “o primeiro filme jamais feito a incluir
dinossauros” e, talvez, de acordo com Klossner, o primeiro a aparecer também um homem
pré-histórico.35 Chama a atenção que não apenas seu onirismo, talvez por afinidade com o
suporte, mas também seus elementos advindos da literatura jamais deixariam de
caracterizar também os filmes do gênero.
As produções da eclosão da indústria cinematográfica nos EUA trilhariam o mesmo
caminho. De fato, foi através do cinema a derradeira entrada de FPH nos EUA, visto que
os romances de FPH não obtiveram, a princípio, a mesma recepção europeia. Ruddick
atribui causas religiosas encravadas na sociedade, por leigos e cientistas conservadores,
como no caso de Louis Agassiz, biólogo e geólogo de Harvard, assim como Cuvier, que
atribuía as extinções diretamente a Deus (como visto em 2.1). Além do mais, a preferência
dos leitores era por histórias que enalteciam o progresso econômico dos EUA como a
baliza da civilização, e não homens-macacos escondidos em grutas. Duas produções são
consideradas realmente os primeiros filmes do gênero neste país, ambas em 1912, “The
Cave Men”, de Ralph Ince, e “A Origem do Homem”, por parte de David W. Griffith,
diretor hoje mítico por “Intolerance” (1916). Em 1914, seria o ano de sua continuação,
“Força Bruta”, além de “O Passado Pré-histórico”, este de Charles Chaplin. São obras que,
embora caricatas, deixavam claro ao público daquele país que a manutenção da ordem se
baseava em novas armas e violência física. Em 1923, “As Três Idades” apresenta Buster
Keaton em três épocas distintas, sendo uma a Idade da Pedra, entre trogloditas e
dinossauros em efeitos stop-motion.36
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GAYKEN, Oliver. Early cinema and evolution, 2014, p. 101.
KLOSSNER, Michael. Prehistoric humans in film and television, 2006, p. 115.
36
Também conhecida por quadro-a-quadro, é uma técnica excessivamente demorada e trabalhosa que faz uso
de fotografias sequenciais de cada mínimo movimento de objetos e maquetes manipuláveis. Quando inseridas
fotograficamente aos fotogramas da película e projetadas, dá-se a simulação de movimento em conjunto com
a imagem. Atualmente encontra-se em desuso, subsistindo pontualmente em produções artesanais, visto que
foi substituída em definitivo por CGI a partir da década de 1990.
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A veia cômica instituída também encontraria representação em outros comediantes
famosos, como a dupla Stan Laurel e Oliver Hard (“O Gordo e o Magro”) que, “Na Idade
da Pedra” (1928), disputavam mulheres sob um céu onde elefantes voavam em migração.
O mesmo filão ainda teria fôlego nos anos 1980, através de produções acessíveis e
propositalmente toscas. É o caso de “O Homem das Cavernas” (1981), em que o ex-beatle
Ringo Starr casualmente domina o fogo e faz com ele o primeiro frango assado, e “A Idade
da Pedra”, segmento de “A História do Mundo Parte I” (1981), de Mel Brooks, em que
trogloditas tentam inutilmente obter fagulhas com a concussão de pedras aquecidas em
uma tocha. A proposta atravessaria a década sem deixar de ser pontuada por algumas
comédias fugazes, com o destaque de duas adaptações (1994 e 2000) da famosa série de
animação “Os Flintstones” (1960-66), dos estúdios Hanna Barbera. No entanto, o grande
sucesso em FPH, após a chegada deste século, foi a animação infantil em imagens geradas
por computador (CGI) “A Era do Gelo” (2002), com mamíferos da megafauna, entre
outros, em peripécias burlescas na última glaciação, um sucesso que lhe garantiu cinco
sequências.
Sucesso que passou longe da comédia “Ano Um”, de 2009, apesar de sua curiosa
premissa, porém não original, do tratamento da pré-história como uma periferia bíblica.
Entre outras piadas, um caçador-coletor colhe o fruto proibido e o morde. Em grosseira
análise, uma contribuição à longa querela religião versus evolução, porém parca e
escrachada – ao contrário da tela Cain, de Cormont.
Não foram poucas as películas de FPH de aventura que buscaram na literatura suas
fontes, como no caso daquelas centradas em mundos perdidos. É o caso do próprio “O
Mundo Perdido” (1925), adaptação do romance homônimo de Conan Doyle, por Willis
O’Brien, tido como o inventor da stop-motion. Técnica e trama que seriam repetidas de
forma semelhante em King Kong (1933), um dos primeiros filmes sonoros do gênero e
grande sucesso de bilheteria. E, na trilha da primeira versão da adaptação da obra de Verne
“Viagem ao Centro da Terra” (1959), seguiram-se, em tempos mais recentes, adaptações
de Burroughs, no caso “A Terra que o Mundo Esqueceu” (1975) e o “O Povo que o Tempo
Esqueceu” (1977). Na mesma década de 1970, o mesmo pretexto serviria de base para duas
séries de TV: “O Elo Perdido” (1974-77) e a animação “O Vale dos Dinossauros” (1974).
Enquanto na literatura a ciência era usada para trazer de volta seres extintos e, por
conseguinte, propor reflexões éticas, nos filmes o intuito geralmente era assustar.
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Produções beirando ao horror em FCs rasas, roteiros estapafúrdios – geralmente
envolvendo cientistas que se viam obrigados a ultrapassar os limites da bioética para, de
alguma forma, acessar o passado evolutivo do homem. Em “Dinosaurs!” (1960),
dinossauros e um neandertal congelados no tropical Caribe são trazidos de volta à vida,
assim como ocorre em “Iceman” (1984), em que um antropólogo reanima outro neandertal
encontrado no Ártico, pelo menos um local mais apropriado. Em “A Volta do Homem
Gorila” (1944), Bela Lugosi é um cientista que transplanta o cérebro de um colega para a
cabeça de um neandertal, também descongelado vivo. Extravagância não distante da de um
professor que regride ao estágio de homem-macaco após contato com o sangue radioativo
de um peixe pré-histórico em “Monster on the Campus” (1958). Argumento semelhante,
porém menos inverossímil, seria apresentado com certa sobriedade em “Viagens
Alucinantes” (1980), de Ken Russel. No lugar de radiação, desta vez é a ingestão de
plantas alucinógenas indígenas que permite que um antropófobo antropólogo faça
regressões mentais, e até mesmo físicas, aos estágios ígneos da criação do mundo, não sem
antes passar pela fase de hominídeo, mote principal da trama. Não tão ousada é a
antropóloga de “Trog, o Monstro da Caverna” (1970), interpretada por Joan Crawford em
melancólico final de carreira, que, com drogas e cirurgias cerebrais, obtém sucesso em se
comunicar com um homem-macaco encontrado em uma caverna – cujas memórias em
flash-back remetem ao clichê de vulcões e dinossauros.
O mesmo viria a ocorrer em diversos filmes pré-históricos produzidos com
dinossauros antiquados, na esteira da bilheteria recordista de “Parque dos Dinossauros”
(1993), de Steven Spielberg, que, ao contrário, se valeu de CGI de ponta para recriar, de
forma inédita e convincente, os dinossauros do romance de Crichton. Um destes, “Island
Dinosaur” (1994), valia-se de mulheres voluptuosas em trajes de pele sumários em meio a
militares, náufragos e dinossauros visivelmente de borracha. Na verdade, o filme não
passava de uma tentativa de enveredar em um filão de grande êxito popular desde a década
de 1940, especialmente com o público masculino, em que, numa mixórdia de aventura,
sensualidade e comicidade, os grandes sáurios antagonizavam mulheres pré-históricas
seminuas. Seu apogeu foi a grande sensação de “Mil Séculos Antes de Cristo” (1966),
refilmagem ousada do até que comportado “Despertar do Mundo” (1940), um retorno ao
tema por parte de Hal Roach, um dos diretores dos “elefantes alados” do Gordo e o Magro.
Essa segunda versão foi uma das responsáveis pela transformação de Raquel Welch em
símbolo sexual, por apresentá-la como uma mulher das cavernas em um esvoaçante biquíni
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de peles em meio a dinossauros mais realistas, a cargo de Ray Harryhausen, discípulo de
O’Brien na stop-motion. Sua proposta sensual foi imitada em obras hoje cultuadas como
“Quando os Dinossauros Dominavam a Terra” (1970) e “Criaturas que o Mundo
Esqueceu” (1971). Curiosamente, cinematografias de outros países de língua não inglesa
procuram dar suas versões regionalizadas ainda mais ousadas ao filão. À mesma época em
que o cinema italiano copiava os westerns dos EUA com filmes estrelados por Giuliano
Gemma e trilha sonora de Ennio Morricone, a dupla também trabalhou em “Quando as
Mulheres Tinham Rabo” (1970), que teria a continuação “Quando as Mulheres Perderam o
Rabo”, em 1972, mesmo ano de “Quando as Mulheres Faziam Dim Dom”.37
Mas nem todas as abordagens às mulheres da pré-história se apoiam na exploração
apelativa do corpo feminino. É o caso de “A Tribo da Caverna do Urso” (1986). Seguindo
uma linha mais intimista e pudica, o filme recria o drama de Ayla no primeiro volume da
hexalogia Jean Auel. A ideia é que fosse o primeiro filme de sua saga. Todavia, apesar da
abordagem sensível ao roteiro adaptado, o projeto foi abortado, pois, ao contrário dos
romances, o filme foi um fragoroso fracasso de bilheteria, atribuído por alguns à
necessidade de narração em off e legenda para se entender a linguagem rústica criada para
os neandertais. Outra hipótese foi que o público de cinema não desejava ver refletida
escancaradamente na tela a formação da humanidade a partir de particularidades sórdidas
da atual sociedade, relativamente praticadas por muitos, como racismo, sexismo, violência
e segregação ao diferente.38 O drama de Ayla no cinema procurou repetir o caminho aberto
pelo sucesso de “GDFf”, de 1981. Isto é, com uma abordagem mais séria sobre os
encontros e desencontros interespécies da pré-história, menos desatentos ao real contexto
histórico e socioambiental, mesmo que fictícios.
Dessa forma, o inevitável apelo dos anacronismos precisou ser refreado e
readequado aos novos tempos de maior informação, na mídia, sobre as temporalidades e
aspectos bioculturais da pré-história. Ainda há espaço para produções que ainda os
37

A cinematografia de vários países do globo apresentou a temática pré-histórica, mesmo que de forma
tímida e pontual, como no caso do Japão, onde muitas animações se detiveram no tema, mas sob uma
perspectiva não ortodoxa, muitas vezes se apoiando em simbolismos próprios de sua cultura. Um exemplo de
destaque seria o caso de “Princesa Mononoke” (1997), de Hayao Miyazaki, que, mesmo passado no medievo
japonês, simbolizaria o confronto de raças arcaicas, as Jomon, Yamato e Emishi. Fonte: KLOSSNER,
Michael, op. cit., 2006, p. 89.
38
A saga de Ayla está prevista para ser recontada como série televisiva, a ser produzida pelo canal norteamericano Lifetime. Esse tema sob o formato de série já foi tentado em 1974 pela rede ABC, dos EUA, com
“Korg – O Mundo Misterioso”, onde era o desenvolvimento da compaixão e da solidariedade no cotidiano
rude de família neandertal. Foi uma tentativa de um enfoque mais maduro da Hanna Barbera, fugindo da
tradição homens e dinossauros, típica de “Os Flintstones”. Teve apenas uma temporada de 16 episódios.
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mesclam, mesmo que mais atentos à época em que retratam. Não há dinossauros na trama
de “10.000 a.C.” (2008), de Roland Emmerich, que, como o próprio título deseja indiciar,
ocorre no início do Neolítico, na passagem da vida de caçador-coletor para o sedentarismo
agropecuário. No entanto, os personagens se encontram envolvidos com uma versão
precoce e fantástica dos antigos egípcios, que, como tal, erguiam grandes pirâmides, mas
com auxílio de escravos e da tração por mamutes.
Na mesma linha, porém com muito menos recurso se encontra "Clash of the
Empires", que, em 2012, fez a proeza de unir uma descoberta bombástica da
Paleoantropologia (da vida real) a elementos da mitologia medieval europeia em uma
espécie de versão ancestral de "Os Sete Samurais", obra clássica do cinema japonês. Na
trama dessa produção B exclusiva para vídeo, pacíficos e baixos habitantes de uma ilha
pré-histórica da atual Indonésia, os Hobbits, são escravizados por invasores canibais
montados em dragões-de-komodo voadores. Nesse ínterim, um hobbit fugitivo parte em
uma jornada para pedir ajuda a gigantes que vivem nos arredores. Dissecando inspirações,
têm-se como representantes da etnia invasora versões mal acabadas do pitecantropo
Homem de Java, uma variante do Homo erectus asiático. Os gigantes são Homo sapiens
normais, porém gigantes pela perspectiva hobbit. Espécie que por sua vez representa o
Homo floresiensis, o mais recente membro da espécie humana, que media cerca de um
metro de altura e teria vivido isoladamente na Ilha de Flores, no arquipélago Indonésio. Em
2004, quando a espécie foi apresentada, recebeu imediatamente o apelido Hobbit. É uma
referência a personagens de baixa estatura da então trilogia "O Senhor dos Anéis", filmes
de grande sucesso na época da divulgação da descoberta, que recriam livremente lendas
nórdicas a partir de romances de J. R. R. Tolkien.39
Todavia, o “(des)encontro” mais aclamado coube a um instigante roteiro de
Kubrick, desenvolvido em parceria com o Arthur C. Clark – um dos mais conceituados
escritores de FC. “2001: Uma Odisseia no Espaço”. O filme inicia com um bando de
australopitecos que se salva da extinção (e assim, a humanidade) após contato telepático
com um artefato de origem extraterrestre. A eles são transmitidos o instinto da
agressividade (nos moldes de Ardrey e Lorenz, conforme visto em 2.3.4), que lhes
permitirá dominar a natureza e daí erguer a civilização da Era Espacial. A beleza das
39

Por questões de direitos autorais, quaisquer alusões à franquia original precisaram ser abandonadas, mesmo
após os primeiros lotes de DVDS chegarem às lojas, ainda com o título “Era dos Hobbits”, nos EUA, e
“Senhor dos Elfos”, no Reino Unido.
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imagens, o inédito apuro técnico, além de elucubrações metafísicas, tornou a obra não
apenas um marco da FC, mas do próprio cinema. Presença constante nas listas dos
melhores filmes de todos os tempos.

3.4.1 Foco no fogo
Conforme visto nos exemplos da filmografia pré-histórica da seção anterior, o fogo,
mesmo quando em menor evidência, de alguma forma se fazia presente como um elemento
determinante no sucesso da espécie humana naqueles tempos primordiais. Não obstante,
algumas produções sobressaíram de forma intermitente nessa história, justamente por
relevarem mais objetivamente o seu papel na evolução e cultura. É o caso dos seis filmes
desta seção, a começar justamente por um filme barato e independente que instiga um
debate a respeito da natureza do saber e da fé humana, em aproximadamente 90 minutos de
discussão filosófica, e que em nenhum momento apresenta uma cena, no sentido literal da
palavra, em que apareça visualmente a pré-história, mesmo que represente o seu suporte.
Assim se configura o intrigante e provocativo “The Man from the Earth” (2007). Sua linha
narrativa se faz a partir das revelações de um professor universitário, para incrédulos
colegas, sobre momentos ora triviais, ora axiais da história, que teriam sido presenciados in
loco desde o Paleolítico, visto que afirma possuir 14 mil anos de idade. O filme transcorre
quase todo em uma casa vazia, fria e sem luz elétrica, recursos que justificam uma lareira
acesa, clara referência às fogueiras em cavernas pré-históricas, em volta das quais tantos
relatos fantásticos foram narrados.
Outra produção independente, “Missing Link” (1988), procura questionar a
violência como instrumental determinante para o avançar da evolução humana, em uma
espécie de contraponto à pré-história apresentada em “2001: Uma Odisseia no Espaço”. O
filme chama a atenção já de início por se ater ao drama de um australopiteco, gênero que
raramente encontra lugar em longas, excetuando o próprio “2001”.40 A trama acompanha o
último Autralopithecus robustus perambulando por ecossistemas africanos de um milhão
de anos atrás, após sobreviver ao massacre de seu grupo por uma horda de hominídeos
nômades (provavelmente da espécie habilis ou erectus). A cena final é uma referência ao
40

Peter Elliot, o ator que interpreta o australopiteco, também participou de GDFf, como Mikr, um dos
integrantes da horda dos Ulams. Atualmente é considerado um dos maiores especialistas em interpretação
símia e afins, com atuação em mais de 20 produções para cinema e televisão.
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início da obra de Kubrick, que mostra um osso, usado como ferramenta de caça, ser jogado
para o alto. Em “Missing Link”, o que é jogado para longe pelo sobrevivente é um
(anacrônico) machado usado para a chacina dos seus, recusando-se a fazer dele uma arma,
mesmo quando encurralado pelos homens, a quem não queria se igualar. Chama a atenção
que estes nunca são mostrados diretamente, apenas por pegadas, sons e, principalmente,
pela luz das fogueiras cintilando ao longe. Uma taciturna voz em off deixa claro que a
capacidade do fabrico de armas e fogo simbolizava a primazia daquela nova configuração
evolutiva que se expandia pelo continente.
Em oposição, “Os Croods” (2013) apresenta o domínio do fogo como um
referencial de desenvolvimento. É uma animação digital em 3D voltada à produção
infantil, que apresenta uma família de trogloditas neófabos fascinada com um jovem vindo
de outra cultura, que sabia como fazer fogo, algo até então completamente desconhecido
por eles, tratado inicialmente como um estranho animal.
Já no frívolo caso de “Prehistoric Womens” (1950), da linha mulheres em trajes de
pele animal, é enfocado um grupo de bem apessoados homens das cavernas, cativos de um
agressivo clã feminino, com intuito de serem reprodutores. Em dado momento, o
protagonista acidentalmente descobre como se fazer fogo ao tentar lascar uma pedra,
fazendo dele uma nova arma para inverter sua condição de cativo em relação às mulheres.
E ainda o usa para enfrentar um grandalhão, um felino e até mesmo um estranho dragão
alado. Tudo termina bem quando, também de forma casual, o fogo é usado pelos homens
para assar carne, fato que auxilia na promoção da paz entre os gêneros. O filme se finda
com um casamento ritualístico, do casal protagonista, sacramentado pelo fogo.
O filme “O Náufrago”, de 2000, e as duas adaptações para o cinema do romance de
Golding, “O Senhor das Moscas” (1963 e 1990), se passam na atualidade e não são
considerados filmes de FPH propriamente dita, mesmo que apresente alguns de seus
elementos. No entanto, seus roteiros tomam forma a partir de elementos reconhecíveis do
gênero. Em ambas as histórias, sobreviventes de acidentes aéreos isolados em ilhas
desertas, dar início ao fogo é vital, seja entre uma horda de crianças barbarizadas, como no
caso de “O Senhor das Moscas” ou na profunda solidão, como no primeiro.41

41

Em “O Náufrago”, quando o personagem que dá título ao filme consegue, depois de inúmeras tentativas,
finalmente dar início a uma fogueira por fricção, convenientemente ele comemora entoando “Light my Fire”
(Acenda o meu Fogo), canção da banda norte-americana “The Doors”.
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Décadas antes, apareceu um filme que talvez seja aquele que explore o tema do
fogo de forma mais eloquente, mesmo que de forma indireta: “Teenage Caveman” (1958),
de Roger Corman, talvez o filme que explore o tema do fogo de forma mais eloquente,
mesmo que de forma indireta, seja “Teenage Caveman” (1958), de Roger Corman, um
cineasta que, mesmo sendo sinônimo de produções baratas e grosseiras, tornou-se cult em
Hollywood. Em uma cenografia visivelmente tosca, os personagens principais são bem
barbeados e penteados, trogloditas às voltas com a reprodução infinda de enigmáticos e
antigos grafismos rupestres em uma caverna. Considerado por muitos como um dos piores
do gênero. O próprio ator Robert Vaughn, que interpretou o adolescente do título original
(apesar de seus 26 anos), o considerou o pior de sua carreira. Por outro lado, a trama se
revela competente e até provida de certa coerência, como em boa parte das melhores FC. O
personagem de Vaughn, depois de romper diversos tabus da tribo, encontra um livro com
fotos da história da civilização humana até sua extinção por armas atômica. Sem entender
do que se trata, não poupa esforços para decifrá-las, justapondo-as aos símbolos arcaicos
de seu povo, no intuito de progredir o seu mundo. Assim, o fogo deixa de servir apenas
para mantê-los vivos, de forma rudimentar. Com o tempo, segundo o narrador, ele daria
início à Idade dos Metais, fundamentando uma nova civilização, certamente a atual. Na
verdade, todos descendiam de vítimas do próprio fogo, sobreviventes de uma guerra
nuclear global há tempos sucedida.42

3.4.1.1 A missão francesa
Na esteira dos sucessos de animações em CGI norte-americanas, mas sem obtê-lo, o
cinema francês se dispôs da mesma tecnologia para executar sua versão do citado romance
“Porque Almocei meu Pai”, apesar do título significativamente alterado, “Porque Não
Almocei meu Pai”, tradução de “Pourquoi J'ai Pas Mangé mon Père” (2015). Assim como
“Os Croods”, é uma sátira das relações sociais e do conceito de progresso a partir do
incremento do fogo, porém com menos clichês. Apesar dessa animação, na verdade a
filmografia francesa, como um todo, tem se feito notar por constantes fugas do padrão
estabelecido pela indústria cultural, especialmente a hollywoodiana. Seus filmes de
42

A trama foi refilmada em 2002, com o título brasileiro “Além da Escuridão”, porém no gênero horror. O
argumento de homens supostamente pré-históricos, mas que viveriam no futuro, também é abordado no
italiano “Il Gigante di Metropolis” (1961).
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temática objetivamente pré-histórica, em boa parte, têm o consentimento do público para
se aproximar da estética documentarista – algo um tanto distante daquela primeira versão
de GDFr, a de 1915.
Neste ínterim, o fogo permeou o enredo de diversas produções, como é o caso do
peculiar “Themroc” (1973), de Claude Faraldo, e “Ao, le dernier Néandertal” (2010). Este
último, realizado de acordo com a estética semi-documental, retoma a polêmica do choque
cultural sapiens-neanderthalensis. Tal como em “Missing Link”, a permanência dos mais
“avançados” teria como consequência a retirada de cena dos mais “primitivos”. A obra,
baseada nos romances do antropólogo francês Marc Klapczynski, obteve do diretor
Jacques Malaterre o mesmo apuro técnico e cuidado científico que usou em documentários
para a TV francesa, como “L'odyssée de l'espèce” (2003) e “Homo sapiens” (2005).43
Evidentemente, pelo caráter de divulgação científica, em diversos momentos a questão do
uso do fogo pelos ancestrais humanos é visualizada com o devido zelo científico, algo que
o difere da proposta de “Themroc”.
Neste, de forma oposta à trama do longa de Corman, o tempo das cavernas,
exteriorizado de seu contexto paleolítico, enveredou para uma crítica mordaz ao capital,
através de uma sátira surrealista envolvendo citadinos entediados com a mesmice da vida
inserida no sistema de produção. Michel Piccoli interpreta um operário enfastiado que,
abandonando a já estranha linguagem inteligível dos demais personagens, se volta para
uma comunicação por grunhidos animalescos. Indo além, destrói seu apartamento, fazendo
dele uma caverna e, de si, um troglodita urbano que não hesita em transgredir regras
sociais, praticando sexo grupal, inclusive com sua irmã. Assumindo sua horda, a alimenta
com carne humana assada em uma fogueira improvisada com o resto de seus móveis.
Apesar da repressão policial, mais e mais vizinhos tendem a acompanhá-lo, dando início a
um processo disseminante, talvez mundial, de retorno ao estado natural, onde as incertezas
da vida talvez lhe fizessem mais sentido.

43

Existe em canais didáticos, especialmente nos pagos, demanda para documentários de temática préhistórica, especialmente o BBC, Discovery, NatGeo, History e France 5. Séries como “Caminhando com
Homens das Cavernas” (2003), “Como nos Tornamos Humanos” (2009).
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3.5 Uma pré-história, duas impressões
A FPH como um todo, não se restringe a filmografias e bibliografias tais como as
referidas neste capítulo. É muito mais do que isso. Assim como tudo o que é produzido
pela cultura humana, não fica restrita a parcas representações e suportes. Além do
comentado, engloba um universo maior, cuja sustentação científica geralmente é ainda
menor do que a das telas e das letras – HQs, ilustrações, jogos, animações infantis, charges
e cartuns, não deixando de incluir livros didáticos em países em que o Ensino procura ir
mais além do tradicional. Um espelho da projeção da própria humanidade, ora para
enaltecê-la pela diferença, ora para repreendê-la pela semelhança.
Os títulos elencados até aqui foram selecionados, entre um grande contingente de
publicações e produções da FPH, pela representatividade do gênero e pela relação direta ou
indireta com o sentido desta pesquisa, levando em conta o uso do fogo, no sentido
atribuído a ele por Bachelard – que estrutura as reflexões dentro da finalidade desta tese.
Deixam claro algo inato a quase todos: argumentos afins, reciclados e recombinados à
exaustão, que expõem as limitações à imaginação, conforme o argumento de Stoczkowski,
citado na introdução.
Limitações estas que, de uma forma generalizada, são ignoradas pelo público que
acorre aos cinemas a fim de entretenimento leve. Isso respalda a falta de compromisso com
a fidedignidade científica. Liberdade que lhe permite tangenciar e atravessar gêneros afins
na reciclagem de mitos ancestrais. As quimeras ocultas na Amazônia de Doyle, a mística
do fogo em Rosny aînê e afins, são dualidades arquetípicas em padrões estruturais das
metanarrativas humanas. De um lado, a amenidade da zona de conforto e, do outro, uma
virtual ameaça externa ao contexto. Na FPH, o elemento de desestabilização consiste
geralmente em contatos bioculturais, extravios temporais ou choque cultural causado por
inovações técnicas. Ainda assim, o pleonasmo temático, comum ao gênero, oportuniza o
despertar, mesmo inconsciente, de uma de uma perspectiva descompartimentada do
universo mitológico e científico, ao sugerir que se envolvam lógicas semelhantes, tal e qual
Lévi-Strauss ao inferir sobre as formas estruturais de mitos44.
A FPH possui caráter otimista desde sua origem, quando se tornou um gênero
viável para a comercialização. Um enaltecimento à pedra fundamental da civilização,
aproximadamente à mesma época em que também emergia o vislumbre técnico na Belle
44

LÉVI-STRAUSS, Claude. A estrutura dos mitos, 2008, p. 330.
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Époque. Tempo em que, da mesma forma, o Impressionismo de Monet revolucionava as
artes, imprimindo em tela a luz do dia; a psicanálise virava ciência, por meio de Freud; em
que Bell e Meucci transmitiam a voz por fios e que os bulbos incandescentes de Edison
tomavam o lugar das lamparinas de óleo de baleia. E, claro, tempo em que a fotografia
ganhava movimento para projetar em tela o fogo de Rosny e a Lua de Verne pela
pantomima de Méliès.
O autor que imaginou uma viagem à Lua e outras, ao seu oposto e ao centro da
Terra, é visto por Michel Serres como alguém que suscita a ideia de que que as forças
expressas nos mitos são concorrentes com as que a ciência trabalha – como também
percebeu Lévi-Strauss.45 O que leva a crer que a existência de uma sociedade, qualquer que
seja, está condicionada a um otimismo hereditário, proveniente “do fato de os mitos,
permanentes, residuais, ainda motores, impulsionarem no mesmo sentido que as forças da
descoberta e da motivação”.46
Naturalmente, a FPH, mesmo voltada ao imaginário fóssil, conseguiu integrá-los às
promessas do novo século. Na América, Chaplin, Keaton e seus seguidores também
captaram este sentimento e o depositaram nas telas, esteando a tradição anedótica caricata
e exagerada até hoje identificável no gênero. Como, na visão de Canevacci, na comédia
“pastelão” o riso é uma forma de se recuperar, em novo e insuspeito nível, a função social
original de ritos mágicos ancestrais, sua associação com a pré-história não deixa de ser
adequada.47 De acordo com Bakhtin, qualquer obra cômica opera na zona de máxima
aproximação, sendo que o riso tem o poder extraordinário de aproximar o objeto e colocálo na zona de contato direto com o espectador. 48 Isto é, mesmo que a FPH de cinema tenha
uma vertente humorística, não deixa de propiciar a conexão com o subjetivo, conforme
atentado por Morin em sua concepção de cinema.
Com exceção das fitas cômicas, parte significativa dos títulos selecionados neste
capítulo, mesmo sob o critério do uso duo do fogo, procura devolver este espírito para a
sociedade. Mesmo naquelas em que as aventuras resvalam o suspense e o terror, este
espírito não deixa de estar presente. Em seus finais, o bem encontra espaço para triunfar,
seja na sobrevivência de um personagem, ou simplesmente numa mensagem de esperança
e otimismo, mesmo que em meio a um meio que indique o contrário. Pressupõe-se assim
45
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um papel ao cinema que, a fim de manter suas bilheterias, procura deixar o seu público
feliz. Para impor o cinema como a maior diversão, deve-se, de uma forma geral, fomentar
o otimismo social, mesmo que ilegítimo. O cinema popular, para Turner, é uma arena onde
o prazer do público é um desejo, e uma preocupação para os estúdios. É um prazer um
tanto diferente daquele que oferece a literatura, ou qualquer manifestação artística em
geral.49
Os romances também não deixam de expressar, mesmo sob a camuflagem da
ficção, o modus operandi da sociedade de classes do autor sob sua perspectiva. Lukács e
Giraldi o descortinam como de investigação degradada, numa sociedade idem, por valores
autênticos que organizam o universo da ação romanesca, situado a um nível além daquele
em que se encontra o leitor.50 Um aliado do cinema, no campo das letras, no processo de
dissolução do personagem na formação da economia dos trustes e monopólios.51 Dessa
forma,

a

estrutura

dos

romances,

que

se

armou

juntamente

com

diversos

experimentalismos culturais da transição XIX-XX, se estabeleceria como o suporte de
considerável parcela dos mass media impostos pela indústria cultural. O romance préhistórico e seus avatares cinematográficos oferecem um desligamento momentâneo para,
ao se inserir na subjetividade da trama, experimentar sensações apoiadas tranquilamente
em tramas teleológicas. Convidam a desfrutar origens primitivas da humanidade à
distância, enquanto se identificam sem constrangimento com paixões existentes em séculos
de civilização. Revestem-se de uma aura didática impostada de investigação científica, mas
que, na verdade, segundo Guillaume, é uma história subordinada à narrativa e às
necessidades ideológicas do momento.52
Ainda assim, Adorno e Horkheimer atribuem aos romances, qualquer que seja o
tipo, mesmo quando usados como argumento para roteiros, um peso menor nesse processo,
tamanho consideravam o poder da mídia em movimento.53 Morin consegue, de certa
forma, superar esta condição ao visualizar, em romances da mesma época, como os de
Balzac e Dickens, o reflexo da complexidade social, ao inverso do que se negava a admitir
a ciência, em estreita e compartimentada visão cartesiana do mundo.54 Serres, ao
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acrescentar Verne a Balzac, e também a Vitor Hugo, o considera um visionário que, em
suas epopeias extraordinárias, precursoras da atual FC, propiciava uma associação dos
mitos, e, assim, das religiões, na busca científica, algo que se declinaria com as guerras,
especialmente a do fogaréu atômico.55
Os romances de FPH, mesmo que constituam um quadro geral de esperança e
otimismo quanto aos rumos de uma embrionária civilização, aproximam-se, em conteúdo,
da ficção científica futurista catastrofista e distópica, como mencionado anteriormente. Por
não necessitarem de investimentos muito elevados, como os dos filmes, sua relação com a
indústria cultural é menos problemática. Isso lhe permite maior autonomia e flexibilidade.
Sem a obrigação de finais felizes, a civilização humana, cujos primórdios se foca, perde a
necessidade de ser o paraíso que porá fim à miserável vida pré-histórica. Impedir o fogo de
se apagar talvez não fosse a melhor solução. Daí, ao contrário de boa parte dos filmes, temse o tom melancólico de muitas das publicações citadas.
E o primeiro a se atentar a isso foi Rosny aîné, ao escrever GDFr. Naoh é anagrama
de Noah (Noé em inglês),56 que, em hebraico, se traduz como aquele que traz alívio e
conforto. E ele os trouxe, através do fogo. Mas Naoh também é Prometeu, o que pensa à
frente. O último parágrafo se fecha em aberto. Naoh se encontra mais astuto e menos
truculento após sua jornada do herói
“Fogo é bom?”
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SERRES, Michel, op. cit., 2007, p. 79.
Em determinado momento da jornada de Naoh, ele se deslumbra longamente com uma grande enchente,
comparando o poder de arraste das águas com o alastramento de um incêndio. Seguramente é o momento em
que o autor explicita a relação de seu herói com o personagem bíblico.
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CAPÍTULO IV ENTREATO
A ciência é uma paixão poética que me descortina um desfilar de miríades,
ou as comportas do universo. Vou além dela, a altero. Sem veneração, sem o apego a qualquer
teoria. Enquanto puder fazer dela o alimento de minhas quimeras,
assim como nos fatos históricos e cotidianos, jamais morrerá a mim.
J.-H. Rosny aîné
Quanto mais avançar, mais a Arte será científica, assim como a Ciência tornar-se-á artística.
Todas as duas voltarão a unir-se no cume, após terem sido separadas na base.
Gustave Flaubert

Em 1902, estreou nos cinemas franceses “Viagem à Lua”, produção do ilusionista
George Méliès, que interpretava, com inusitada liberdade, quatro romances de ficção
científica. “Da Terra à Lua” (1865), “Viagem ao Redor da Lua (1869), de Júlio Verne, a
sequela não autorizada “Un monde inconnu, deux ans sur la lune” (1896), de Pierre de
Sélènis, e, por último, “Os Primeiros Homens na Lua” (1901), do inglês H. G. Wells.1
Em 1918, apenas 16 anos mais tarde, um canhão gigante realmente chegou a ser
construído. Contudo, não tinha a capacidade, nem a intenção, de lançar uma bala tripulada
à Lua, mas sim lançar balas incendiárias pela estratosfera, que, com menos resistência do
ar, podiam ir além de cem quilômetros de distância, aqui mesmo na Terra. O “Kaiser
Wilhelm”, também conhecido como “Canhão de Paris” foi desenvolvido pelos alemães no
final do I Guerra para destruir a capital francesa à distância. O resultado foi desastroso para
a cidade que adotara Rosny aîné, mas aquém do desejo do inimigo. Na guerra mundial
seguinte, além de canhões ainda maiores, a Alemanha obteve mais sucesso com as bombas
lançadas pelos foguetes V-2, que, estes sim, iriam evoluir para levar o homem à Lua.
Da ficção ao mundo de verdade, tem-se aqui a ambiguidade bachelardiana do fogo.
O desiquilíbrio dessa contradição tem sido uma das marcas da presença humana desde que
o fogo passou a ser usado. Rosny tinha consciência disso e, em seu romance, ao contrário
da visão otimista e unilateral do filme, procurou deixar isso claro.2

1

Outro estímulo partiu da versão exibida em teatroscópio na Exposição Universal de 1900, onde o áudio de
um fonógrafo se sincronizava com uma projeção de cinematógrafo, um dos truques exibidos para incluir
áudio às películas. Um canhão gigante, ao lançar uma bala tripulada para a Lua, era apenas o pretexto para
uma pantomima de selenitas estapafúrdios após uma alunissagem que Verne sabiamente evitou.
2
BULL, Gerald; MURPHY, Charles H. Paris kanonen..., 1988, passim.
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4.1 O romance do fogo
O romance “A Guerra do Fogo” é de longe a obra mais popular de Rosny aîné.
Desde seu lançamento em volume em 1911, até o filme de Annaud, foram mais de 20
milhões de exemplares vendidos ao longo de exatos 70 anos, que fomentaram um
imaginário de pré-história próprio. A ele ainda são somadas versões didáticas, peças e os
filmes de 1915 e 1981. As ilustrações que acompanham várias das edições acrescentam ao
livro a visão de desenhistas franceses que, por vezes, apresentam suas visões em suportes
diversos. Neste campo se destaca Emmanuel Roudier, um artista voltado basicamente para
HQs de ficção pré-histórica (FPH).
O crítico Lucien Rolmer, ao publicar uma resenha na ocasião do primeiro
lançamento de GDFr, considerou-o um “admirável poema épico produzido por admirável
guerreiro”, seu autor, Homero da modernidade.3 Da mesma forma que o autor da Ilíada
tomou liberdades ao recontar a Guerra de Tróia, Rosny aîné, em sua guerra pelo fogo, não
desejou a fidedignidade com a época, e também Annaud. Levou em consideração que as
ciências da pré-história não são inabaláveis. Ao contrário, são flexíveis às novas evidências
que, por vezes, a fazem ter que redesenhar seus modelos.
O autor sacramentou para a FPH uma representação livre da pré-história, mais
interessada no júbilo do que no didatismo, como viria a ocorrer, assim como no cinema,
em boa parte do que foi produzido no gênero ao longo de mais um século. GDFr
incialmente não foi publicado em livro.4 Como era de costume na época, foi publicado em
quatro partes, nas edições 54 a 57, julho e outubro de 1909, da revista parisiense Je Sais
Tout, das Edições Lafitte, com 39 ilustrações em preto e branco, de Manuel Orazi.5 A
publicação em formato livro ocorreu em 1911, pela Editora Fazquelle. Então a obra se
apresentou ampliada com o capítulo em que Naoh pactua com os mamutes, o que seria
uma de suas principais referências visuais.6

3

ROLMER, Lucien. J.-H. Rosny ainé: la guerre du feu, roman des âges farouches (Fasquelle), 1976, p. 3.
MUNDZIK, Fabrice. Biblio: guerre du feu (la). J.-H. Rosny Aîné, 2015, s/p.
5
O capítulo da Laffite, edições Je Sais Touque, que se chama "Le Lion géant et la tigresse, épisode
préhistorique" (O Leão Gigante e a Tigresa), foi republicado isoladamente em 15 de dezembro de 1909, na
revista Akademos.
6
Este capítulo havia sido publicado como conto inédito na edição de 10 de dezembro de 1910 da revista “La
Grande” (i.e., que não saiu na “Je sais tout”) com o título "La Vie chez les mammouths (Épisode
préhistorique)".
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O “Fogo”, escrito sempre com inicial maiúscula, é enaltecido com metáforas
animistas, que o sugerem como uma deidade serena, “o Pai, o Guardião, o Salvador”.
Aquele de cujas chamas “todas as alegrias viviam a seu redor: faziam emanar das carnes
um saboroso aroma”7. Entretanto, “mas quando fugia das gaiolas [onde eram cultivadas as
chamas para a ignição das fogueiras] e devorava as árvores se tornava mais feroz e terrível
que o mamute.”8
Já na primeira linha denota-se o grande problema da horda paleolítica Oulhamr: o
fogo havia sido perdido. Não queimava mais a chama que inflamava as fogueiras sempre
que necessário. A fim de escaparem do frio e das garras da extinção, o astuto e musculoso
Naoh se predispõe com determinação a sair mundo afora para resgatar uma chama para o
seu povo. Não apenas por altruísmo. O líder tribal lhe prometera a sucessão e direito de
vida e morte sobre a bela sobrinha Gammla, alvo de desejos de procriação por parte de
Naoh, de modo que ele, duplamente incentivado, principia sua aventura com Nam e Gaw,
dois companheiros próximos. Para o lado oposto, e com o mesmo duplo incentivo, partem
os Aghoos, um trio de irmãos violento e temido pelos demais. Se ganhassem o mesmo
prêmio prometido a Naoh, com certeza a horda teria tiranos no poder.
Naoh e seus companheiros atravessam paisagens deslumbrantes ao mesmo tempo
em que se veem obrigados a enfrentar ursos e felinos ferozes, assim como um desfilar de
espécies hominídeas de grande exotismo biológico e cultural, características constantes nas
ficções de Rosny aîné. Encontram grandes e ameaçadores homens de pelagem azul que,
sem um traço de cultura, vivem da coleta de ramos e vegetais. Já os Comedores de Gente
são atarracados e peludos. Tal como no filme, Naoh os vence com estratagemas e
extenuantes combates corporais, para roubar-lhes sua gaiola de brasa. O pacto com os
mamutes é a saída encontrada por Naoh num momento de cerco que certamente seria fatal
ao trio. Os Anões Vermelhos, por sua vez, são criaturas franzinas, mas de grande
capacidade e persistência para o ataque coletivo. São vencidos pelo trio Oulhamr apenas
depois do precioso auxílio dos Homens sem Ombros, os Wah, povo de cultura avançada,
usuários

de

armas

mais

sofisticadas,

como

as

estólicas,

mas

de aparência

“extraordinariamente diferente”: crânio comprido, olhos rasgados, quase sem mandíbula
ou ombros, corpo cilíndrico e braços para fora do corpo, como pernas de lagartos – o autor

7
8

ROSNY aîné, J.H. A Guerra do Fogo, 1991, p. 13.
Ibid.
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tinha como hábito evitar o uso de denominações científicas para seus hominídeos,
preferindo descrições explicativas.
O povo Wah, gratos a Naoh por ter salvo e resgatado de um rio um de seus
integrantes, o acolhe com seus companheiros em sua comunidade. Não demora para que
Naoh se estarreça ao notar que aquele povo tão esquisito detinha a arte do lume, não
apenas controlando suas chamas, mas produzindo-as pela técnica da percussão com um
pedaço de marcassita com sílex.9
Solidários, como nenhuma outra espécie das encontradas, não hesitam em lhe
ensinar o “truque”.10
Nesse ponto, Rosny surpreende o leitor ao relatar que a espécie Wah, apesar de à
frente de todas as demais, eram decadentes tanto biológica quanto culturalmente,
parecendo não se importar com uma possível extinção iminente. A regressão, segundo o
autor, poderia advir precisamente da dependência de seus próprios avanços. Talvez a
fartura, a vida relativamente tranquila e sem maiores preocupações e a distância mantida
do terror que aflige as outras espécies, graças aos seus próprios avanços, tenham lhes
retirado a energia e o sentido de viver. O fogo fácil, que os auxiliou na conquista da
supremacia sobre o mundo natural, poderia ter-lhes causado a perda do instinto de
sobrevivência individual e de permanência da espécie como um todo.
Ao regressarem, Naoh, Nam e Gaw se deparam com os Aghoo, quando próximos à
horda. Ao tentar roubar a gaiola em que traziam a chama, Naoh e os demais se defendem
com o uso de estólicas Wah, vencendo-os mortalmente. Ao chegar entre os Oulhamrs,
Naoh entrega a gaiola ao rei tribal e, conforme tratado, toma as rédeas do futuro de seu
povo imediatamente junto à sua desejada Gammla. Um futuro em que as pedras de
marcassita, presenteadas dos Wah e trazidas em segredo, talvez não tivessem vez. Afinal,
ressabiava-se de que o fogo não fosse unicamente bom.

9

Denominado método de percussão, esta técnica, talvez a primeira utilizada pelo homem, consiste em extrair
faíscas para material inflamável através do impacto de duas pedras em especial, sendo uma delas
necessariamente uma pirita de ferro ou magnetita. Esse material já foi encontrado com traços de choque e,
por vezes, com sulcos que indicam a utilização como acendedores. Fonte: BORDES, François. A vida
cotidiana na idade da pedra, 1975, p. 96.
10
Este feito de Naoh se coaduna epistemologicamente a diversos mitos de origem do fogo em conjunto com
entidades superiores, sobrenaturais ou não. No Brasil, há uma lenda entre os índios tarianas em que o sacumanha (fogo, em tupi) é extraído do bafo do filho do sol – um homem diferente pescado do fundo do rio onde
vivia – que, depois de amizade feita, lhes ensina a manter as chamas que lhes dera, assim como o seu uso
para o cozimento e formação de novos costumes. Fonte: AMORIN, Antônio B. Lenda em nheêgutú e
portuguez, p. 341-353.
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Apesar da falta que lhes faz, o homem carregava o tempo de infindáveis gerações
sem os benefícios da queima. A lição dos Wah, o pensamento à frente e o receio de que sua
descendência, que iria começar a formar naquele momento, não viesse ter muito sóis e luas
pela frente o faz deixar para além da última página a decisão de: ensinar o truque do fogo
ou simplesmente não deixar que o Oulhamrs saibam que existe. Rosny aîné não revela aos
leitores qual seria decisão de seu titã. A eles restou o exercício de imaginar, ao longo das
décadas, o que de fato o fogo proporcionou de bom e de ruim para a sociedade dos
homens. Despede-se em final aberto, deixando a incógnita do fogo.

4.1.1 Contratempos
“É quase um conto de fadas, sem presunções didáticas: ingênuo, gracioso, e
literariamente engenhoso. Seus personagens, especialmente os três que buscam o fogo, são
inteligentes e corajosos e leais a seu povo como heróis homéricos.” Foi o que escreveu
Primo Levy sobre o romance de Rosny aîné na severa crítica italiana a GDF, comentada no
segundo capítulo, seção 2.3.7.
Não parece intencional, da parte do Rosny, com seus heróis prometeicos, enaltecer
antropocentricamente o Homo sapiens em relação a tudo que o cerca. Ao contrário, a todo
o momento ele está na luta contra a superioridade da natureza, contra a mesma extinção
que levaria ao cabo Kzamms, Anões Vermelhos, Homens-azuis e até mesmo os Wah. Daí
a importância da decisão de Naoh quanto ao que fazer em relação ao segredo do fogo.
Mesmo que o homem, através dele, dominasse a natureza, ainda assim poderia ser uma
questão de tempo para que viesse a ter o mesmo destino das demais espécies.
A estranheza das versões humanas de GDFr chama a atenção por nenhuma delas
ser aproximadamente algo como um macaco. Estão mais para projeções exacerbadas de
algumas

características

básicas

encontradas

no

comportamento

humano.

Não

necessariamente parecem espécies ancestrais na base da árvore genealógica humana, mas
sim de exóticos ramos colaterais dos sapiens. Nem melhores, nem piores do que os
homens, simplesmente adaptados à forma em que vivem. Rosny, com isso, não torna o
homem fisiologicamente diferente dos demais. Não é nem superior, pois quem o é são os
Wah, justamente os que menos se aparentavam com os homens, com sua morfologia
reptiliana.
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4.2 Ficções de verdade
À medida que o cenário formado pela ciência pré-histórica na época em que GDFr
foi escrito, os fósseis corroboravam cada vez mais as proposições darwinistas a respeito do
parentesco da espécie humana com os demais primatas. Começava-se a se formar na época
um conceito altamente equivocado de uma evolução linear, ligando o homem moderno
diretamente a um símio ancestral (quando não atual), difundido pela ilustração dos
esqueletos símios de Huxley em 1863 – e, mais de um século depois, pelo célebre desenho
da fila indiana “de macacos” do símio ao homem moderno na enciclopédia Life (conforme
dito em 2.6.3). Uma concepção irreal, porém cativante de corrente entre homens e
macacos, porém faltando seu elo mais importante, justamente o do derradeiro espécime
que faria a transição homem-macaco de forma inquestionável. Encontrá-lo seria garantia
de fama e respeito acadêmico, além de proporcionar orgulho nacional aos cidadãos do país
onde fosse encontrado.
Quando tínhamos menos conhecimento sobre nossa própria evolução,
achávamos que, com o passar dos milênios, a postura de nossos
antepassados tivesse ficado progressivamente mais ereta, o cérebro
maior, as mãos mais ágeis e hábeis. Só restava achar o suposto “elo
perdido” nesse caminho rumo à humanidade: o último dos macacos, ou o
primeiro dos homens.11

E foi justamente nesse conceito ultrapassado de que havia existido o ele perdido
que um grupo heterogêneo de pessoas se uniu para fazer história na ciência, mas não
exatamente de forma honrada.

Em Piltdwon, na Inglaterra dos anos 1910, o arqueólogo amador Charles Dawson,
auxiliado pelo jesuíta Teilhard de Chardin, então estudante francês de Paleontologia, teria
descoberto dois crânios fósseis e dentes isolados que foram então repassados a Smith
Woodward, chefe dos geólogos do Museu Britânico de História Natural. Este, por sua vez,
o apresentou ao mundo entre 1912 e 1915 como o derradeiro elo perdido da corrente entre
o homem e seus antepassados antropoides.

11

CASTELFRANCHI, Yurij. Homo e seus irmãos, 2007, s/p.
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As características físicas atribuídas a ele levavam a crer que o famoso neandertal,
orgulho de alemães e franceses, seria um ramo degenerado da árvore humana, extinto pela
própria estupidez e de forma semelhante ao seu antecessor asiático, o pitecantropo (atual
Homo erectus). O Reino Unido tinha tudo para ser considerado o berço da humanidade.
Daí sua primeira denominação: Eoanthropus dawsoni, em latim: “homem da aurora de
Dawson”. No entanto a soberba se contentou mais tarde em chamá-lo de Homo
piltdownensis, o Homem de Piltdown.12 Mesmo que, durante uma década, passassem a
pulular inúmeras descobertas de espécimes australopitecíneas na África, por Raymond
Dart13 e pela família Leakey, acreditava-se que os fósseis de Dawson eram a perfeita prova
de que o berço da humanidade branca e superior estava em solo inglês. Ao subjugado
continente africano, restava ser talvez o berço de homens macacos.
Todavia, quatro décadas mais tarde, os fósseis de Piltdown se revelaram uma
montagem bem acabada de um crânio humano medieval com uma mandíbula de
orangotango, envelhecidos quimicamente. A farsa, ainda a maior da história da ciência, foi
desmascarada em 1953 através de análises mais sofisticadas, feitas por Kenneth Oakley,
um dos cientistas que não via porque o fóssil não se encaixava inquestionavelmente nem
na genealogia humana e, menos ainda, na geologia inglesa. O Homo piltdownensis não
passava de uma ficção pré-histórica cuja autoria é cercada de enigmas dignos de Sherlock
Holmes.
Um dos suspeitos, J. A. Douglas, professor em Oxford, ao morrer, com 93 anos, em
1978, deixa uma gravação em áudio delatando seu antecessor William Sollas como autor
de um complô para desmoralizar Woodward, seu rival acadêmico. 14 Em 1996, o zoólogo
Martin A. C. Hinton seria apontado como colaborador de Sollas, a partir de registros
encontrados em um baú esquecido naquele museu. Mas, segundo Jay Gould, a “academia
não é um ninho de víboras”,15 pois a ciência estaria acima de possíveis desavenças, até
mesmo porque pesquisavam em conjunto. Para Gould, assim como Louis Leakey
12

THE OLDEST human fossil. Dublin Daily Express, 1913, s/p.
. Em 1948, na caverna de Makapansgar, África do Sul, Dart encontrou vestígios de outro australopiteco,
este com idade estimada em 1,5 milhão de anos, que foi chamado de Australopithecus prometheus, pois os
seus ossos, assim como os de animais encontrados próximos, eram incomumente enegrecidos. Dart havia
intuido que aquela espécie sabia usar o fogo. E o que havia acontecido ali fora canibalismo, pois seu
Prometeu também se encontrava queimado. No entanto, testes posteriores revelaram que se tratava de um
Australopithecus africanus, espécie descoberta por ele mesmo em outra ocasião. E a cor escura era derivada
de um tipo extremamente raro de fossilização. E a história entrou para o rol dos erros da ciência.
14
HAAF, Günter. A origem da humanidade, [1982?], p. 173.
15
GOULD, Stephen Jay. The panda's yhumb: More Reflections in Natural History, 1982, p. 112.
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(descobridor do primeiro australopiteco), tudo não passaria de uma armação de Dawson e
Teilhard, a ser desmascarada por eles mesmos em momento oportuno, a fim de, para o
primeiro, desmoralizar os profissionais que até então não lhe davam crédito, e, para o
religioso, lembrar aos presunçosos ingleses que a sua França era o derradeiro país dos
fósseis humanos. No entanto a piada saíra do controle, pois Dawson morreu em 1916, à
mesma época em que o jesuíta servia na Primeira Guerra, para depois prosseguir sua
carreira como um teólogo conciliador entre evolucionismo e Deus (foi também o criador
do conceito de noosfera).16 Entretanto, para muitos leitores de FPH, tudo seria uma
meticulosa estratégia de marketing montada por Conan Doyle, vizinho de Dawson e amigo
de Teilhard, a fim de divulgar seu romance “O Mundo Perdido”, lançado em 1912, o exato
ano do anúncio de Piltdown. A pista estaria em passagens da trama, especialmente em uma
que sugere que o Prof. Challenger, alter ego de Doyle, teria astúcia suficiente para
falsificar um osso, tal como se faz com uma fotografia.17
Recentemente, o historiador da ciência Oliver Hochadel apresentou o que seria o
caso detonador para que toda a farsa de Piltdown se sucedesse, um caso semelhante,
atualmente esquecido, que alvoroçou o público alemão a partir de março de 1911, pouco
mais de um semestre antes do anúncio de Piltdown. Wilhelm Rappe, o boticário da
pequena cidade de Steinau, a fim de tripudiar com Albert Lüders, diretor de escavações
arqueológicas na região, envelheceu quimicamente a parte superior de um crânio de
chimpanzé e o enterrou em local estratégico em uma grande caverna da região que estava
sendo escavada. Lüders logo lhe pôs as mãos, levando-o em seguida para cientistas
ilustres, a maioria identificando-o como o de um símio, quando nem sequer consideravam
que fosse realmente um fóssil, visto seu bom estado de conservação.
No entanto, o eminente antropólogo Hermann Klaatsch o associou inicialmente a
uma criança representante de uma espécie que teria sido o elo perdido entre o Homem de
Neandertal e os macacos atuais. Mas, diante do alvoroço causado em jornais, no
parlamento e até entre a família do Kaiser, Klaatsch se tornou reticente. Ernest Haeckel, a
maior autoridade em evolução da Alemanha, apesar de defender uma ligação direta dos
macacos com as raças humanas mais selvagens e pigmentadas (conforme será visto na
próxima seção), atribuiu o crânio a algum antropoide fóssil, e não ao suposto
Pithecanthropus steinoviensis. Rappe, percebendo que sua peça fora longe demais, a
16
17

Id. Quando as galinhas tiverem dentes, 1989, p. 251-312.
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revelou publicamente. E em pouco a história caiu em esquecimento. Mas, antes disso,
tomou as ilhas britânicas através de um artigo de Klaatsch para a Nature, traduzido para o
inglês pelo anatomista Arthur Keith, segundo Hochadel, um discreto porém significativo
atuante no caso de Piltdown. Além de ter proporcionado suporte técnico na validação dos
fósseis perante a comunidade científica, sua tradução teria sido o incentivo para que os
ingleses replicassem a farsa, porém de forma mais concisa do que a dos alemães e sem sua
fragilidade; uma fraude superior no Reino Unido. Talvez este seja o elo entre as duas
farsas, uma famosa e outra esquecida.18
O caso de Piltdown não foi o único, entre vigarices e enganos, a embaraçar a
ciência pré-histórica. Dentre outras ilusões antropológicas que por um momento se
passaram por verdade, há um engano que se sucedeu nos EUA, em 1922, quando um dente
suíno foi atribuído ao Homem de Nebraska, ou Hesperopithecus haroldcookii, um ente
meio símio, meio humano, o elo perdido dos norte-americanos.19 Ou ainda a fantasia dos
Tasaday, uma tribo paleolítica isolada habitando uma caverna das Filipinas em plena
década de 1970, na verdade uma encenação para antropólogos estrangeiros, a fim de
desviar a atenção da ditadura Ferdinando Marcos. Piltdown é o mais notável pelo número
de pesquisadores que se deixaram por ele seduzir e pela longevidade até o seu
desmascarar.20

4.2.1 O lado bom
Entre dezenas de casos de descobertas de animais pré-históricos e até mesmo seres
mitológicos e extraterrestres que há séculos procuram se passar por verdadeiros,
invariavelmente são os que envolvem a ancestralidade humana os que mais oferecem
munição aos criacionistas, ao induzirem que evolução seja uma grande conspiração. Ainda
assim, algo de proveito pode ser colhido pelo menos a partir de dois pontos nesta trama.
Um é que quase todos os envolvidos iam além de suas especialidades, cruzando
seus conteúdos na análise empírica, assim como fizeram Darwin e Wallace para plantarem
a base do evolucionismo. O mesmo para a Física, Astronomia, Geografia e Matemática em
gigantes como Newton, Galileu, Kepler, Erastóstenes etc. Dawson também era advogado;
18
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COSTA FILHO, Átila Soares da. Afinal, quem são?, 2016, passim.
19

149

Teilhard, professor de Química, Física e ainda filósofo; Oakley, geólogo e antropólogo;
Conan Doyle, médico e ocultista. A mesma coisa com os demais, naturalistas, geólogos,
arqueólogos e afins. A transdisciplinaridade, como visto, não se detinha nas ciências
químico-físico-naturais. Abarcava humanidades e coisas do espírito humano. Naquele
início de século XX, a ciência ainda não estava da forma que está hoje, tão seccionada e
desvencilhada do sonho, do imaginário.
O outro é que transversalismos apresentados não são objetos insulares unidos aqui e
ali por portos de pontes de conveniência. São na verdade instâncias nebulares em
interseções desprovidas de fronteiras. Na crônica de Piltdown, elas se manifestam como
uma suposta teoria da conspiração acadêmica que amalgama ficção e descrição científicas.
O embuste inglês nunca fora unanimidade, tanto que foi desmascarado, mas não se pode
lhe negar o mérito de ter inserido a austeridade acadêmica na zona de participação-afetiva,
na magia, no mistério.
O conhecimento deveria ser, para Morin, não necessariamente uma espécie de
abracadabra, uma chave mágica do universo, como desejava Einstein, mas sim um diálogo
com esta zona;21 uma comunicação, hoje em extinção, entre a ciência propriamente dita e
as artes, esferas do conhecimento humano que o eufórico século XX começou a isolar,
fazendo com que seus integrantes se desprezassem mutualmente, simplesmente por não se
conhecerem. Algo não muito distante da relação cro-magnon neandertal da ilha de
Golding, em “Os Herdeiros”. Morin ressalta que esta polarização não faz sentido, visto que
há dimensão artística no processo científico e vice-versa.22
Prova disso foi a atenção dada a Dawson, notório por outras falsificações
arqueológicas, sempre encontradas a não mais de um raio de 20 quilômetros de sua
residência em Piltdown. Artefatos romanos únicos, fósseis diversos de animais tão exóticos
quanto a serpente gigante que alegou ter visto certa vez próxima ao litoral. Um feito não
menos extravagante do que o uso de munição fosforescente para impor cautela aos
dirigíveis alemães que atacaram Londres na Primeira Guerra. No caso dele, até que não é
difícil discernir, na dualidade, o que é realidade científica e o que é ficção científica. O
mesmo não ocorre com conceitos arraigados na mentalidade popular.
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MORIN, Edgar. Ciência com consciência, 2010, p. 59.
Ibid. p. 232.
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4.3 Miséria hominídea
Apesar de axiomático que os ancestrais humanos lutavam pela sobrevivência, de
forma que quando não estavam caçando, eram a caça. E ainda, o próprio conceito de
“homem das cavernas” que popularizou a imagem de trogloditas com ares ainda simiescos
vivendo enfurnados em grotões insalubres e perigosos não condizia, com uma possível
vida a céu aberto com menos temores. A ideia de que viviam nas cavernas foi dada aos
leigos pelo simples fato de que suas ossadas foram encontradas nesses lugares, embora
muitas vezes não se saiba se por sepultamentos intencionais ou se levadas por águas
pluviais. Mesmo iluministas como o Barão d'Holbach e Boulanger tinham concepções
semelhantes para esta época de amargura. Para o barão, era de infância da humanidade,
onde os ancestrais se viam obrigados a sobreviver às feras sem razão suficiente para
entender o porquê de tanto sofrimento. O outro lhe dava esteio: uma existência cheia de
incertezas, medíocre e de extrema angústia.23
Em geral, para os representantes das Luzes, eram tão estúpidos quanto os
orangotangos medrosos que Rousseau resgatou de Battel em seu “O Discurso sobre a
Desigualdade entre os Homens”. As virtudes atribuídas ao seu bom selvagem em relação
ao homem de cultura civilizada eram basicamente voltadas às etnias indígenas adaptadas e
sintonizadas com a natureza, descritas por viajantes mundo afora, e não aos verdadeiros e
bizarros homens primitivos. Ainda assim, a essência da mensagem rousseauniana seria
aplicável com pequenos ajustes. O homem das cavernas seria algo ainda inferior ao bom
selvagem, mas, tal como ele, bom. A diferença crucial é que os horrores e escassez
atribuídos à pré-história estão longe de lembrar a vida dos atuais povos ditos primitivos. A
diferença residiria no fato de que o homem pré-histórico teria se visto obrigado a perder
sua pureza pela necessidade de se civilizar, e assim se libertar da desolação da aurora dos
tempos. O homem pré-histórico, nesse sentido, se transformou no homem civilizado de
hoje, ao contrário dos bons selvagens, fósseis vivos de um éden miserável. Para se chegar a
esse nível e subsistir, só mesmo com o implemento da cultura. Assim, Stoczkowski
considera que:

O homem criou a cultura porque tinha frio, fome e medo. E ainda de
sublinhar que o verbo “criar” sugerindo a inventividade e o espírito de
23
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empreendimento, não aparece. Melhor será dizer: o homem “começou” a
“aprendeu”. Se assim foi, é porque o homem estava constrangido a
“começar” e a “aprender” de outra forma não teria podido sobreviver.24

Desde que passaram a ser fabricadas e usadas por australopitecinos de 3,3 milhões
de anos,25 as ferramentas líticas auxiliaram terminantemente o arrefecimento da penúria até
que viesse a contribuição oferecida pelo uso do fogo – controlado e carregado como o dos
Ulams, ou produzido, como o dos Ivakas de GDFf, respectivamente Oulhamrs e Wah em
GDFr.
O fogo, por si só, é um produto cultural. Sua importância vai além de espantar
animais perigosos; ele teria impulsionado a evolução da fisiologia e da cognição humana,
impulsionando a espécie para frente, dando mão à evolução. Propiciou a cooperação, o
altruísmo, e, ao seu redor das fogueiras, os rudimentos da religiosidade. Ao tratar a
natureza de forma animista, faz com se criem elementos embrionárias que irão dar coesão
para a construção da sociedade, enquanto nos fornos eram fundidos tijolos e metais. Fogo,
o diferencial entre humanos e animais. O que torna o homem. Assim, Morin observa:
[...] as consequências da etologia e da sociologia animal são
igualmente mortais para o paradigma fechado do antropologismo.
Chega-se à conclusão de que nem a comunicação, nem o símbolo,
nem o rito, são exclusividades humanas, e de que têm raízes muito
remotas na evolução das espécies.26

4.3.1 Orgulho e preconceito
Assim, a diferença crucial entre homens e macacos não estaria nem no bipedismo,
visto que outros animais também são, e nem em fatores cognitivos, pois muitos animais
aprendem. Nem mesmo na capacidade de fabricar ferramentas ou no comportamento
social, visto que frequentemente esses atributos são notados em primatas não humanos em
grau menor, como demonstram as longas observações de De Waal e Godall, assim como
Morris, o consultor de GDF, e Wrangham, que propôs a teoria do cozimento.
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Morin considera que, a relação das “espantosas descobertas paleoantropológicas
africanas” com as “da sociologia e da psicologia dos primatas permite estabelecer o elo
entre o antropoide e o hominídeo, por um lado, e entre o hominídeo e o homem, por outro
lado”.27 Além disso, homens e chimpanzés compartilham 99% de seus genes. Segundo
Fukuyama, “esse 1% divergente corresponde, porém, à linguagem, à religião, ao
pensamento abstrato e a coisas do gênero, já para não falar de certas diferenças anatômicas
significativas, pelo que a sua importância é considerável”.28 Dessa forma, para identificar,
nesta parcela ínfima de genoma, o que foi que permitiu o homem se diferenciar do macaco
a partir da cultura do fogo, seria preciso observar justamente as semelhanças, a fim de
enaltecer as diferenças. Cabendo, assim, ao macaco o papel de uma fera condicionada à
natureza, representante máximo da inteligência animal, porém desprovido de qualquer
qualidade que se considere característica humana; criaturas que não conseguiram dar o
passo adiante, que não conseguiram produzir o fogo ou nem mesmo preservá-lo em gaiolas
portáteis. Ou pior, como os orangotangos de Battel, nem interesse tiveram. Mas haveria
algo mais.
Os que não tiveram a coragem de criar uma cultura, não sairiam do estágio símio,
que não vê razão no fogo. Daí o espanto quando se encontram povos que em tempos
modernos supostamente não dominam o fogo, como os andamaneses e tasmanianos,
abordados no primeiro capítulo. Daí a justificativa para os colonizadores considerá-los não
mais do que inferiores e supérfluos, assim como seus vizinhos nativos do Sri Lanka e da
Austrália. Era o que pensava o influente naturalista alemão Ernest Haeckel:

[...] é o desenvolvimento mais completo da mente que torna possível a
civilização, elevando o homem acima dos outros animais, até mesmo de
seus parentes mais próximos, os mamíferos. É uma condição própria das
raças superiores e quando encontrada nas raças inferiores é de um jeito
muito imperfeito. E essas raças inferiores (como os Veddahs ou os
australianos negros) são mentalmente mais próximos dos macacos ou
cães do que dos europeus civilizados.29

Isso explicaria, para Haeckel, os erros cometidos na lida com os nativos por parte
dos colonizadores europeus, pois não teriam levado em conta a inferioridade mental dos
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nativos,30 que os deixaria na ordem mais inferior de uma escala de valor de vida
envolvendo níveis de civilização, classes e raças humanas:31 nações civilizadas, bárbaros e
selvagens, cada uma subdividida em três ordens: superior, média e inferior. Nessa escala:

O valor da vida destes selvagens inferiores é como a dos macacos
antropoides, ou ligeiramente superior. Todos os recentes viajantes que
puderam observá-los cuidadosamente em terras nativas, estudando suas
estruturas corporais e psíquicas, concordam com o presente parecer.32

Dessa forma, para ele “os mais reles e antigos selvagens são muito próximos dos
macacos antropoides do qual herdaram hábitos e estrutura física”.33
Haeckel foi o maior nome da biologia alemã à época de Darwin, mais influente que
o próprio, do qual difundia sua Teoria da Evolução, inclusive aplicando-a às suas próprias
pesquisas nas mais variadas formas de vida, inclusive na do homem. Ganhou notoriedade
ao publicá-las em volumes ricamente ilustrados por ele mesmo (com acabamento
litográfico de Adolf Giltsch). As imagens se tornaram tão populares que chegaram a
influenciar a Art Noveau, corrente artística em voga que aplicava as curvas da natureza em
pinturas, esculturas, decoração e Arquitetura do Ferro, como no caso da Torre Eiffel. 34 Sua
intimidade com os processos de seleção natural levou-o a se deslumbrar com as propostas
do “Darwinismo Social”, estendendo o conceito da “sobrevivência dos mais aptos” da vida
natural para a sociedade dos homens. Seu racismo “científico”, que com o tempo daria
amparo às ideias que fundamentariam a ideologia nazista,35 foi uma das maneiras de
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entender a fixação do cidadão comum ao macaco, que se manifestava nas artes e cultura
popular. Talvez uma forma inconsciente de aceitar o parentesco entre ambos.
Apesar da truculência do debate criacionista – ultrapassando e deturpando por
completo tudo o que a ciência pré-histórica vem revelando nos últimos cem anos – tornouse popularmente corriqueira e às vezes divertida a comparação do homem com o macaco.
Enquanto o Reino Unido formava um império colonialista no Terceiro Mundo, gabando-se
de que nele o Sol nunca se punha, tornara-se corriqueira na metrópole londrina a
publicação de fotografias de expressões de macacos que, de alguma forma, os ratificavam
no imaginário coletivo como variações inferiores que não deram certo dos homens. Os
súditos da sociedade vitoriana, ao identificarem nos closes quão próximo eles eram dos
símios, ironicamente encontrou um jeito de deixar de se embaraçar com Darwinismo.
Viam nessa associação o enaltecimento da civilização humana, apesar de todos os seus
supostos defeitos. Minimizando mazelas e barbáries de uma sociedade desigual, tornava
imaculado o progresso que os colonizadores europeus ofereciam mundo afora àqueles que
socialmente e racialmente não muito se distanciavam dos macacos. E ainda como respaldo
o cenário miserável em que teriam vivido os antepassados cavernícolas, os “homensmacacos” – denominação perfeita para essa visão.
Dessa forma, há um peso maior nos resultados atuais da ciência pré-histórica. Ao
contrário do que se atribuiu a ela no passado, hoje sua responsabilidade pode ser a reversão
de preconceitos construídos sobre fantasias evolucionistas, que, diferente das criacionistas,
encontram supostamente respaldo nos fósseis. Tanto que, segundo Lormier:

O negro africano ainda é percebido sob uma visão colonialista que,
mesmo que venha se alterando vagarosamente ao longo do tempo,
demonstra nos costumes preconceitos enraizados. Demonstrar de onde
veio o primeiro homem, o último ancestral, o elo perdido que separa de
vez o ramo do homem e o do macaco torna-se então uma missão final.36

Mesmo que este debate se encontre ultrapassado atualmente, há quem ainda o
sustente, mesmo colocando em xeque a ciência pré-histórica. É o caso de 15 indivíduos de
2,5 milhões de anos descobertos em Rising Star, uma das diversas cavernas fossilíferas da
África do Sul, divulgados com pompa em setembro de 2015 pelo paleoantropólogo
americano Lee Berger – famoso pela descoberta do Australopithecus sediba, no interior do
36
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país, em 2009. Os esqueletos foram classificados como pertencentes ao Homo naledi, o
mais novo hominídeo encontrado e provavelmente o mais antigo. Mais próximo do
australopitecinos do que do Homo habilis, supõem-se. No dia seguinte, veio a público o
parlamentar e diretor de um reconhecido instituto cultural do país, Dr. Motshekga, dizer
que aquele suposto ancestral com cara de macaco, assim como todos os outros encontrados
em solo africano, seria mais uma fraude de uma “pseudociência racista e ocidental”, com a
intenção de fazer acreditar que os africanos descendem de babuínos; seria uma forma de
atestar-lhes uma sub-humanidade que amenizaria os flagelos do colonialismo e da
escravidão”.37
Meses antes, em dezembro de 2014, o historiador e crítico de arte francês Philippe
Dagen chamou a atenção para um manequim exposto na réplica turística educacional da
Caverna de Chauvet, França, considerada a portadora dos mais espetaculares desenhos
rupestres da pré-história, conforme visto na primeira nota do Capítulo II, na seção sobre
arte sequencial. O diorama apresenta a escultura hiper-realista de um homo sapiens artista,
que teria produzido os desenhos originais. Dois meses depois, em fevereiro de 2015, é
publicada pela Nature a descoberta da arte mais antiga já feita por mãos humanas, no caso,
o entalhe de uma linha em zigue-zaque sobre uma concha de 400 mil anos, encontrada em
1894 por Eugene Debois na Ilha de Java quando procurava o suposto elo perdido entre
homem e macacos. Na concepção artística apresentada do homo erectus javanês que teria
feito o desenho rústico na casca do molusco, ele foi apresentado tal como um aborígene
negro de cabelos e barbas emaranhados e sem corte, ao passo que o artista das refinadas
representações na caverna francesa apresenta elementos do padrão europeu, como barba
curta, cabelos lisos e pele clara. Mais do que uma suposição étnica baseada nos atuais
habitantes das respectivas regiões, Dagen vê uma desconsideração com atuais estudos
sobre raça e evolução da pigmentação da pele, que não asseguram irrefutavelmente as
hipotéticas concepções artísticas.38 Certamente mais um caso de “Dead White European
Male”, conforme descrito em 2.3.5.
Teorias da conspiração à parte, o que surpreende os pesquisadores da ciência préhistórica é que não se pode atestar cientificamente com toda a certeza se os gêneros
ancestrais perambulavam pelos continentes em uma vida mísera e sofrida, entre tigres
dentes de sabre e hordas canibais, conforme o imaginário de muitos livros, filmes,
37
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ilustrações e até documentários sérios, porém superficiais, de divulgação científica. Na
verdade, os quebra-cabeças, que, montados pela ciência pré-histórica desde um pouco
antes de Cartailhac, através dos parcos vestígios materiais encontrados, ao serem
contextualizados cuidadosamente, indicam longos milhares ou mesmo milhões de anos, em
que animais e seres humanos se encontravam ecologicamente adaptados ao meio onde
viviam e que momentos dramáticos de extermínio e luta contra a extinção eram pontuais.
Alterações marcantes aconteciam geralmente ao longo de processos lentos, de
consequências naturais, como o soerguimento de montanhas e mudanças climáticas. Isto é,
um cenário não necessariamente ocupado todo por uma natureza hostil, feras carnívoras e
sombra da morte impregnando a atmosfera com terror.

4.4 Uma mente brilhante
Em 1909, foi a vez de ser exibido nas telas francesas “La Part du Pauvre”, que,
embora o roteiro fosse assinado por Rosny aîné, não se tratava de mais uma de suas ficções
pré-históricas, mas sim um drama sobre desigualdades urbanas: uma criança que ao abrigar
um sem-teto, salva sua vida do frio e de uma gangue de rua. No mesmo ano, a primeira
página da edição de “Correio Paulistano” estampou a crônica social “O Jardim e a
Carteira”, em que um rapaz humilde tem um contato breve com a burguesia francesa ao
devolver uma carteira cheia de dinheiro que encontrara. Poucos deveriam saber quem de
fato era o autor, identificado simplesmente como J. H. Rosny.39
Rosny aîné nasceu Joseph Henri Honoré Boex na Bruxelas de 1856 e se naturalizou
francês em 1890. Antes disso, transferiu-se para Londres, ainda jovem, com o intuito de
angariar fundos para se mudar em definitivo para os EUA. Enquanto trabalhava à noite
como telegrafista do Correio Britânico, dedicava os dias aos estudos de ciências. Visitas ao
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Museu Britânico lhe despertaram o ensejo de pesquisar etnias indígenas em regiões
isoladas do Canadá.
[Rosny aîné] tinha a justa intuição que o fio da história humana é
contínuo e que o Pele-vermelha das florestas americanas, notável pela
nobreza dos seus usos e pela beleza da sua linguagem, procedia por
descendência direta dos nossos avós da idade da pedra; o amor que o
adolescente tivera por eles, transportou-o para os distantes antepassados
de que começava a distinguir as feições.40

Tanto que, mais tarde, 1896, questionou o senso comum de que os ameríndios
seriam uma “raça inferior”, em “Le Serment”. Como nunca concretizou seu sonho
etnográfico, perseguiu-o através da literatura. Foi um jeito de se ater vivenciar “na
distância do tempo aquilo que não podia encontrar na distância do espaço”.41 Seu passo
seguinte foi se mudar para Paris, aos 27 anos, com a família formada em Londres, esposa
humilde e quatro crianças. Após instalar-se, montou parceria literária com Joseph Henri et
Séraphin Justin Boex, seu irmão mais novo. Ambos se identificaram como “J.-H. Rosny”,
em 47 publicações, independente de quem as escrevera. Após 1908, cada irmão partiu para
carreiras próprias, passando a se diferenciarem pelo acréscimo dos sufixos jeule (mais
novo) e aîné (mais velho).42
Rosny aîné, o mais velho, rapidamente se tornou notório em meios eruditos e
científicos franceses, devido ao sucesso da maioria das dezenas de obras que produziu, nos
mais variados gêneros, de ensaios sobre literatura, filosofia e ciências naturais a dramas
sociais ou, ainda, literatura erótica. Tanto que, em 1897, foi agraciado com o título de
cavaleiro conferido pela Ordre National de la Légion d’honneur, a mais elevada
condecoração honorária do país, e biografado por Georges Casella, dez anos depois.
Tornou-se próximo do filósofo Han Ryner, trocou correspondências literárias com Proust e
chamou a atenção de Edmond de Goncourt, um rico e renomado escritor que fundaria, por
voto testamentário, a Academia de Goncourt, instituição literária que até em dias atuais
premia autores de destaque – uma oposição à oficial Academia Francesa. Rosny aîné, além
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de ser um de seus primeiros premiados, tornou-se seu presidente, de 1926 até o fim de sua
vida, em 1940.
Ainda assim, não fez fortuna. Escrevia para sustentar a família. Mas foi
complacente com os dias londrinos, o mais sombrios de sua vida, alegando que foram
determinantes para a sua carreira. Quem nunca tivesse passado pela miséria, não entenderia
o que era essencial para a alma – expressou em suas memórias.43

4.4.1 O direito à luta
Sua estreia no mundo literário se deu em 1886, através de “Nell Horn de l’armée du
Salut: Roman de moeurs londonniennes”, um romance de cunho realista, inspirado em
Dickens, em que questionava o Darwinismo Social a partir da luta pela sobrevivência nas
favelas londrinas, as quais conhecia de perto através de sua então primeira esposa. No
entanto, essa obra foi associada ao Naturalismo Literário, que não era necessariamente
avesso ao Darwinismo Social. Ainda assim, Rosny procurou contato com Émile Zola, o
maior expoente do gênero, em busca de uma apreciação de “Nell Horn”, o que lhe foi
negado. O desapontamento lhe fez tomar a frente do “Manifesto dos Cinco”, uma crítica
literária que insultava Zola por, entre outas coisas, fazer a apologia das “raças mais fortes”,
por causa de sua “visão mórbida e fragmentada da natureza”.44
Contudo, alguns críticos taxaram Rosny como divulgador do “struggleforlife” (luta
pela vida), um neologismo anglófilo que sintetizava uma concepção biológica publicada
em “A Origem das Espécies” (1859), de Darwin, como o intento de vulgarizar a
transferência dos padrões da luta pela vida entre as espécies para o meio de produção da
vida na conjuntura do capital. Era a lei do forte na civilização construída pelo homem em
sua superação da natureza. Evidentemente, visava, por parte de alguns sociólogos e
economistas da burguesia, a fundamentação do Darwinismo Social, justificando pela
ciência a necessidade de manutenção do sistema social, de forma que os mais fracos
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deveriam se contentar em sucumbir às vontades dos mais fortes, os superiores no sistema
de classe. Uma das difusoras de algo próximo ao Darwinismo Social na França
ironicamente foi Clémence Royer, tradutora oficial de Darwin do inglês para o francês.
Tanto no prefácio em que escreveu para a primeira edição francesa de “A Origem das
Espécies”, quanto nas notas, ela emitiu, à revelia de Darwin, sua controversa opinião em
lacunas propositalmente deixadas em aberto, onde, ao aplicar por conta própria os
princípios da seleção natural na sociedade, não via com bons olhos o assistencialismo dado
aos fracos e doentes.45 Darwin evidentemente não concordou, e na segunda edição o
problema foi retificado.46 Em um famoso jantar em sua homenagem, ocorrido 1897, a
anfitriã apresentou Rosny aîné a Royer, citando suas ficções que afinavam com o
Darwinismo.
Contudo, Rosny aîné não se considerava aquiescente com o que entendia ser uma
distorção proposital do evolucionismo no intuito de justificar as mazelas sociais por causa
dos instintos de sobrevivência humanos. Nutria simpatia à luta de classes, um viés
socialista que expressava abertamente em seus romances sociais, tal como “Le Vague
Rouge” (1909), uma história de amor de moral revolucionária.47 Apesar disso, na visão de
Robles, a relação do escritor com os princípios do Darwinismo Social era confusa, dado
que

parte

apreciável

de

sua

produção

apresentava

recorrentes

situações

de

“struggleforlife”. Personagens em luta árdua pela subsistência na natureza selvagem, seja
em paisagens extintas de mundos passados ou em antevisões em que a espécie humana se
arrocha para não sucumbir diante de novas formas de vida, possivelmente mais aptas às
reviravoltas cataclísmicas da natureza.48
Aos olhos de hoje, se Rosny fosse lido apenas superficial e fragmentadamente,
poder-se-ia ter a impressão de que o autor fora seduzido pelo Darwinismo Social. Porém
estava longe de compartilhar de algo semelhante à polêmica que atualmente envolve a
corrente da Sociobiologia, cujo maior defensor é o biólogo americano Edward Wilson. Ele
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defende que, como a organização social dos animais (dos insetos aos seres humanos)
resulta dos mecanismos que movem a seleção natural, o mesmo deve ocorrer em relação à
psicologia, agressividade e comportamento social humano, visto que tudo é fruto de
herança genética. As produções da cultura humana não deveriam ser entendidas como algo
separado da natureza, porque são produzidas pelas capacidades cognitivas de um cérebro
fruto da própria evolução pela natureza. Qualquer ato que o homem venha a fazer contra os
seus iguais, instintivo ou premeditado, seria a própria natureza agindo por seu intermédio,
e não a cultura.49 Richard Dawkins, biólogo evolucionista inglês, levando a questão a um
nível quase teológico, chega a propor que o homem não age “pela ilusão” do livre arbítrio
porque as decisões e ações humanas seriam guiadas, na verdade, pelo egoísmo dos genes
que desejariam apenas atravessar as gerações, selecionando os melhores de si e assim
aperfeiçoando a espécie. Contudo, o geneticista francês Axel Kahn, geneticista francês
envolvido com ética científica, valoriza a aplicação da Sociobiologia no comportamento
animal apenas em relação à evolução, não na complexidade da sociedade humana. É de
opinião que o cérebro humano, após criar a cultura em dado momento do passado, ampliou
gradativamente suas capacidades cognitivas até que permitisse ao homem se libertar da
animalidade ancestral e assim erguer sua civilização. Um processo único brotado da
natureza e não moldado por ela. Assim, se porventura o strugglesforlife fosse aplicado às
ações humanas, dificilmente seria da mesma forma em que os ancestrais humanos
competiam entre si, como no filme “A Guerra do Fogo”50 A forma mais perceptível da
aproximação de Rosny com Darwin está, segundo Robles, na total crueldade da
controversa vida miserável que ele retratou na pré-história, ainda assim conscientemente
deu bastante ênfase na cooperação entre Naoh e seus amigos de empreitada.51
Não seria enfadonho concluir que as dualidades tão frequentes nas tramas de Rosny
– bem e mal, superioridade e inferioridade – são conceitos humanos que não fazem sentido
na natureza, usados mais como recursos dramáticos, e não como forma de legitimar as
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desigualdades sociais, até porque Darwin não atribuiu esse papel à seleção natural. Até
porque, na visão de Rosny, “a natureza impõe diferenças, mas nenhuma hierarquia.”52
Ainda assim, o escritor belga-francês não se eximia de acompanhar de perto as
inovações científicas do mundo real, mesmo aquelas não diretamente ligadas aos processos
biológicos. Na efervescente França transecular, tornou-se próximo do matemático Émile
Borel, e do físico Paul Langevin e, sem comprovação, teve contatos com o casal Pierre e
Marie Curie e com Einstein.53

4.4.2 Mais estranho que a ficção
“O universo seria uma coisa muito pobre se a ciência humana verdadeiramente
decifrar uma fração infinitesimal do próprio”.54 Com esta epígrafe Rosny procurou
justificar sua liberdade de estender os limites de sua obra para além dos tratados
científicos. Dado isso, sentia-se à vontade para abordar, de maneira própria e insólita,
temas de outros gêneros associados a autores já tradicionais na área, como Bram Stoker e
Edgar Allan Poe. Em “La Jeune Vampiro” (1920), vampiros não são seres demoníacos,
mas vítimas de mutações genéticas, e “L’Enigme de Givreuse” (1917) é uma obra que
aborda os duplos, cada um atribuindo a si mesmo sua originalidade.55 Parte considerável de
sua produção envolve formas estranhas de vida orgânica e inorgânica, sejam elas
alienígenas, terráqueas, de universos paralelos ou simplesmente de mundos perdidos
esquecidos pelo tempo. Isto é, FC propriamente dita, mesmo que o termo só tenha se
tornado popular na França a partir da década de 1950.
Em “Les Xipéhuz”, sua primeira incursão na FC propriamente dita, ainda em 1887,
caçadores coletores lutam com arco e flecha contra raios enérgicos oriundos de minerais
inteligentes, ao passo que em “Le Cataclysme”, publicado no ano seguinte, toda uma
região da França tem as leis físicas alteradas por alienígenas eletromagnéticos. Em “Um
Autre Monde” (1895), um jovem tratado como louco vive à margem da sociedade por
causa da cor de sua pele – arroxeada–, da linguagem ininteligível e dos movimentos
52
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agitados. Trata-se na verdade de um humano mutante que fala e se movimenta fora do
fluxo normal de tempo, o que lhe permite enxergar estranhos seres que vivem em outro
plano do espaço-tempo. O enigma só é decifrado quando um tradutor profissional tem a
ideia de gravar a sua fala com um gramofone futurista, para reproduzi-la em baixa rotação.
Em “La Force Mystérieuse”, de 1913, de forma semelhante, o contato da Terra com
fluxos de energia de mundos paralelos que a transpassam desorganiza as propriedades do
espectro eletromagnético, alterando não apenas a percepção das cores, mas as
comunicações e a indústria, o que direciona a civilização a um fim caótico. Já em “Mort de
la Terra” (1910), o antropocentrismo é posto em cheque quando, em um futuro no qual a
água secou, a descendência da humanidade luta contra a extinção, que se faz necessária
para que se sucedam os ferromagnéticos, seres vivos à base de metal, mais adaptados às
novas condições climáticas. No conto “Les Navigateurs de l'Infini” (1925), são os
marcianos que sofrem o mesmo processo ao serem substituídos por minerais zoomorfos de
outros planetas. Nesse contexto, uma marciana fêmea se apaixona por um astronauta
terráqueo, apesar de sua diferença biológica – ela ter seis olhos e três pernas. Um
sentimento que incita a ter um filho por partenogênese, que seria o primeiro de uma nova
espécie, que finalmente venceria os invasores. Para muitos, esta história é sua obra prima, e
não GDFr. O seu ineditismo, segundo Slusser, “aponta a FC francesa sobre o planeta
vermelho em uma direção distante das space operas juvenis de língua inglesa [como a
epopeia de John Carter de Marte, por Edgar Rice Burroughs], e até mesmo das grandes
obras da Era de Ouro da FC dos EUA [como as de Arthur C. Clarke, Robert Heinlein e
Ray Bradbury].”56
Além das tramas que se sucedem em mundos perdidos visitados por exploradores
que, além de intrépidos, quase sempre possuem conhecimento científico, Rosny não se
priva do mesmo tipo de estrapolação científica que lhe é de praxe ao criar alternativas
evolucionárias exóticas no próprio planeta Terra. É o caso de “Nymphée” (1893) e “Les
Profondeurs de Kyamo”, (1896), onde, em regiões isoladas da Ásia e África, são
encontrados, respectivamente, homens anfíbios e gorilas gigantes. Destes últimos, a
diferença fundamental para os primatas ordinários, segundo observação do protagonista,
foi que desenvolveram um tipo de organização social baseada na solidariedade que em
muito se aproxima das características positivas da sociedade dos homens. Torna-se
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notável, neste caso, que a ficção de Rosny se revelou espécie de antecipação das pesquisas
que se desenvolvem nos dias de hoje no ramo da Primatologia, especialmente as de Franz
de Waal acerca das diferenças de comportamento social entre os chimpanzés comuns,
indômitos e agressivos, e os bonobos, empáticos e pacíficos.57
A tônica dos ecossistemas excêntricos é abordada no romance “L'Étonnant Voyage
d'Hareton Ironcastle” (1922), que apresenta um continente subjugado por uma bizarra
flora – em verdade, fragmento de um planeta incrustado há tempos na superfície da Terra.
O mesmo acontece em “La Contréd Prodigiues des Cavernes”, obra de 1836, em que
exploradores se adentram em uma sociedade onde bestas estranhas são governadas por não
menos estranhos morcegos gigantes hematófagos. É patente que, nesta linha de aventuras,
qualquer forma de sapienscentrismo perde o sentido simplesmente pela inversão das
posições de domínio natural e cultural. Como no elegante, mesmo extravagante, “La
Voyage” (1900), no qual elefantes governam os homens das cavernas, que são tratados
com amizade, ética e sabedoria, no intuito de reprimir seus impulsos violentos e, talvez
assim, erguerem uma civilização melhor. Em “Le Trésor dans la Neige”, publicado vinte e
dois anos depois, a situação aparece de forma mais naturalmente invertida. Neste, os
paquidermes da vez são mamutes criados pela última família pré-histórica em uma região
polar. Depois de transpostos para uma reserva africana, uma fêmea da família gera um
híbrido com um homem moderno, o que possibilitaria a união das qualidades básicas da
sobrevivência in natura com sofisticação da cultura dita civilizada.
Os paquidermes, para Rosny, especialmente os já extintos, têm significância
especial em suas obras, em interação com as versões idílicas dos ancestrais do homem.
Assim o é com os mastodontes do conto de 1920, “La Grande Énigme”, que subsistem em
um ecossistema de uma região montanhosa de difícil acesso com os “homens-criança”,
uma espécie infantilizada de homens pré-históricos. Da mesma forma, em “Ambor le loup Vainqueur de Cesar” (1931), os mamutes se destacam em uma megafauna em que
selvagens paleolíticos são descobertos por um guerreiro gaulês que luta contra a invasão
romana promovida por Júlio César.” E, seguramente, o mais enfático destaque de um
animal pleistocênico em uma obra deste autor ocorre justamente na primeira edição em
livro (1911) de seu mais famoso romance, “A Guerra do Fogo”, no qual uma manada de
ferozes mamutes ao mesmo tempo se apresenta dócil e amistosa aos homens, que, como a
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um animal doméstico, lhes dão comida diretamente com as mãos, no caso, um gesto
ambíguo de poder e submissão. Pela constância de momentos assim, Vernier considera
que:

Essa tentativa de conciliação entre o racional e o irracional pode ser
explicada pela visão de Rosny permeada com o mito edênico, ou seja,
nostálgica quanto a uma época imaginária em que o universo se
caracterizava pela junção orgânica de elementos opostos e contraditórios.
Em outras palavras, Rosny era fascinado pela noção de uma era passada
em que as complexidades da sociedade moderna eram desconhecidas, e
em que a força bruta determina a evolução. Daí o papel desempenhado
por tempos pré-históricos em sua ficção: eles lhe proporcionam um
ambiente no qual ele poderia delinear o conceito de um elo fundamental
que une homens e animais, e também expressam sua resposta
ambivalente com instintos mais primitivos.58

E uma visão mais atenta quanto às obras de Rosny que envolvem contatos
interespécies, percebe-se o quanto o autor prefere trabalhar com dualidades. Algumas
aparecem de forma exagerada, exigindo do leitor certa complacência. Assim, relações
harmônicas podem ser encontradas em vestígios primais da vida em natureza bruta, mesmo
que moralmente controversas. Uma mulher estuprada constantemente por homens-javali
em “Les Hommens Sangliers” (1929) tem seus impulsos primitivos liberados de tal forma
que, como observa ainda Vernier, quando retorna à civilização, passa a se sentir tão
incongruente diante das repressões sociais que põe fim à própria vida. Igualmente,
fenomenologias além da compreensão humana, mesmo que apocalípticas, fariam parte do
habitual processo de adaptação tão caro à seleção natural, mesmo que tangenciais ao
Darwinismo Social.
Outras dualidades são mais sutis, porém não menos solenes, como no caso do fogo
de “GDF”, o grande princípio por trás do enredo do livro, porém menos visível nas
adaptações para a tela grande.

4.4.3 O quinto elemento
A obra de Rosny, em suas mais distintas manifestações, demonstra a extensão de
sua originalidade, que, apesar de fecunda e eclética, não deixa de ser pleonástica. Ainda
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assim, esse diferencial não foi o suficiente para que se destacasse entre alguns notáveis da
FC de sua época, cujas publicações não se distanciavam efetivamente das de Rosny e que,
apesar disso, o eclipsam até hoje. Todavia, tem aparecido em estudos acadêmicos e ensaios
temáticos associados principalmente aos seus escritos de FPH.
Parte dessa tendência teve início a partir do interesse despertado em leitores que
tiveram acesso às subsequentes reedições de GDFr, após sua adaptação cinematográfica no
alvorecer dos anos 1980. Uma década que angariou muitos fãs, leitores e espectadores da
FC, especialmente pela quantidade de filmes lançados do período. 59 Este entusiasmo
fomentou um tímido, embora significativo, resgate da obra de Rosny aîné, tanto que alguns
de seus livros passaram a ser lançados em inglês e novos relançamentos surgiram em seu
país. Mas não o suficiente para que muitos fãs e estudiosos da FC lhe habilitassem a
participação no debate sobre a paternidade da FC. A preferência se restringe basicamente
aos seus contemporâneos Edgar Rice Burroughs, dos EUA, aos britânicos Arthur Conan
Doyle e H. G. Wells, e ao francês Júlio Verne.
Burroughs aproxima-se de Rosny ao envolver, em suas pulp magazines (mais tarde
unificadas em romances), encontros exóticos entre homens da Terra com sociedades
venusianas, marcianas e pré-históricas, e principalmente com Tarzan dos Macacos,
personagem que o cinema e as HQs tornaram iconográfico. Em Conan Doyle, também
criador de outro personagem marcante, Sherlock Holmes, a analogia com as obras de
Rosny é por deveras mais contundente, justo porque seu romance “O Mundo Perdido”, de
1912, tornou-se um dos principais referenciais do contato da civilização moderna com uma
geografia pré-histórica – no caso, homens e dinossauros em um inexplorado platô
amazonense. A semelhança de outra de suas obras, “A Nuvem Envenenada”, com “La
Force Mystérieuse” de Rosny, ambas de 1913, rendeu-lhe uma ação judicial por plágio. No
59
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entanto a defesa de Doyle alegou, com êxito, que uma situação em que a Terra atravessa
uma zona mortal no espaço já era há tempos um argumento comum, como em “A Estrela”
(1897) e “Os Dias de Cometa” (1906), ambos de H. G. Wells, e ainda em “Heitor
Servadac”, lançado por Verne em 1877, mesmo que nestes a catástrofe não advenha
exatamente de gases maléficos do espaço, mas sim da aproximação de outro objeto
celeste.60
Indubitavelmente são estes dois últimos autores citados em quem a maioria dos fãs
de FC costuma centralizar as controvérsias sobre a fundação do gênero tal como é aceito
hoje. Wells porque fez uso de uma elástica liberdade de criação sobre as já especulativas
possibilidades aventadas por cientistas, muitas vezes apenas como divagação. Em suas
obras, viagens no tempo e no espaço sideral são quase que corriqueiros, assim como a
invisibilidade. Seus encontros entre a humanidade e a bestialidade podiam ser por
experiências de transgenia, contaminação do meio ambiente, invisibilidade, guerra entre
mundos e até por viagens no tempo. Inevitavelmente pululam semelhanças pontuais. Os
princípios físicos de argina, material de que é feita a espaçonave antigravitacional
Stellarion, que leva a Marte os astronautas de “Les Navigateurs de l'Infini”, de Rosny, em
muito se assemelham à carvorita, usada em “Os Primeiros Homens na Lua” (1901), de
Wells. E ainda, os marcianos criados, mesmo que eticamente distintos, são tripoides.
Tantas afinidades fizeram com que, em uma resenha para o jornal literário Mercure de
France, em 1896, Henry Davray, tradutor das obras de Wells, se referisse a Rosny como o
“Wells Francês”.
Curiosamente foi neste mesmo ano que se notou certa semelhança entre uma de
suas obras com outra de Júlio Verne, o que desencadeou comparações naturais, até porque
publicavam no mesmo idioma. Apesar de Verne já possuir uma obra extremamente vasta,
enquanto Rosny aîné mal iniciava sua carreira, as publicações de ambos foram
contemporâneas por alguns anos. Ambos descreveram naquele ano primatas fictícios de
compleição física semelhante. Os gorilas solidários de Rosny de “Les Profondeurs de
Kyamo” e os Wagddis criados por Verne para “A Vila Aérea” (romance publicado somente
em 1901), sendo que os primeiros, segundo Robles, são mais próximos das visualizações
dos antepassados dos homens descritas por Darwin em “A Descendência do Homem”,
60
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publicado em 1871, na esteira de “A Origem das Espécies”. Na trama verniana, caçadores
de marfim encontram no Congo uma tribo arborícola de homens-macacos, supostamente o
elo perdido da evolução humana. Mesmo possuindo linguagem e certa organização social,
o critério para que não fossem considerados humanos não foi de ordem corporal, mas
teológica, visto que eram ausentes de senso religioso. O que pode ser entendido como uma
crítica aos que eram contrários ao evolucionismo por questões de fé. Uma farpa que
também enaltece algumas obras de Rosny, tanto que algumas delas, em especial “GDFr”,
comumente é usada em livros didáticos franceses, em diversas séries. Esta longevidade
escolar que se estende desde antes da morte do autor (1940), em parte graças ao filme de
Annaud, independe do nível de realismo científico da descrição da pré-história. Editores e
professores tinham consciência semelhante à opinião do pré-historiador francês Pascal
Semonsut para um mundo entre o real e o sonho. Dado isso, Semonsut considera que a
obra de Rosny comporia, nas palavras de Bourdieu, “o eterno presente da cultura
consagrada”,61 um status que lhe permite a livre transição entre as produções artísticas que,
por mais incompatíveis que possam ser em suas respectivas épocas, são niveladas ao
caírem no passado, independente se memoráveis ou não, se clássicas ou “desclassificadas”.
No entanto Rosny não é, e nunca foi, unanimidade. Conforme visto em 2.1, Brach e
Annaud, roteirista e produtor da versão 1981 de GDFf, disseram em entrevista que
consideraram ruim o romance original e que apenas mantiveram a intenção de adaptá-lo
devido à sua essência: a superação do medo natural diante do mundo natural; o controle
dos instintos pelo controle do fogo. Contudo, teve quem acreditasse ter visto algo mais, um
darwinismo social latente, que se repetiria em outros textos de Rosny, enquanto outros
julgavam existir a reprodução do sexismo nas relações amorosas de seus personagens,
mesmo que estes não fossem exatamente da mesma espécie e gênero. Críticos literários
atuais consideram-no refutável. Ora enfadonhamente minucioso, ora inconsistente e
superficial. Elucubrações pretensiosas, porém tediosas, para situações clichês com
personagens rasos. E, apesar de certa noção de fluxo na condução da trama, no geral
percebe-se uma ausência de estilo literário, incomum nos outros quatro rivais,
especialmente Verne.62 No entanto, seus fãs costumeiramente alegam que somente o fato
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de ser comparado aos outros quatro elementos da FC de sua época, já seria um
reconhecimento.
Em realidade, a FCs produzidas em todos os tempos, incluindo aquela da transição
dos oitocentos para os novecentos, não devem ser entendidas simplesmente como um
conjunto de limitações arraigadas a um círculo vicioso de apropriações e plágios. Mais do
que isso, ela era captação de elementos que faziam parte do ideário científico da época,
transposto para entretenimento popular. Se um pesquisador meticuloso se detiver a buscar
similitudes entre os livros de Rosny aîné e a produção fantástica dos arrabaldes do período
em que viveu (1856-1940), com certeza, após um exaustivo trabalho, chegará a essa
mesma conclusão. As inter-retroatividades se fazem através de um anel vicioso de temas
pertinentes a uma época em que a sociedade, ao mesmo tempo em que se deslumbrava com
as tecnologias que invadiam o cotidiano, também apresentavam uma nostalgia idílica com
os tempos passados sugeridos pelas descobertas arqueo e paleontológicas. E, como numa
trama de nós infinitos, com situações em que a humanidade se via impotente diante de
mazelas e cataclismos, apresentavam-se nas duas direções de tempo.
De Rosny, o infortúnio da humanidade em “La Morte de la Terre” remete tanto à
peste de “O Último Homem” (1826), de Mary Shelley – para muitos a mãe da FC moderna
– quanto ao homônimo “Le Dernier Homme", de Cousin de Grainville, no qual o refúgio
do último homem da Terra diante de uma epidemia se encontra muito além das capitais
europeias, no Brasil.63 O poema “La Légend Sceptique” (1889), uma meditação sobre a
posição do homem na evolução cósmica, é comparado frequentemente a “Eureka!”, de
Edgar Allan Poe. Por sua vez, o enredo do Ballets Suédois “Offerlunden”, de 1923,
claramente se inspira em GDFr, ao adaptar a lenda viking sobre a perda do fogo,
comentada na seção cinco do Capítulo II. E seus aventureiros a das regiões selvagens são
da mesma natureza tanto daqueles exploradores do famoso romance “As Minas do Rei
Salomão” (1885), do inglês H. Rider Haggard, quanto do modelo estabelecido por “O
Mundo Perdido”, de Doyle.
Para Slusser, a visão pluralista de Rosny aîné da ciência é o seu diferencial em
relação aos colegas contemporâneos uma “ecologia evolutiva” desenvolvida a partir do
Darwinismo no Museu Britânico. Algo que o distancia do Positivismo de Comte, que
Afinal, sua primeira parte descreve a vida no início da Idade do Bronze; a segunda, cientistas do futuro
encontrando evidências dessa vida; e a terceira, a batalha contra as formas minerais sob o ângulo de um dos
guerreiros.
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dominava a visão francófona de Verne, pois, ao contrário da rigidez das leis de Comte,
voltadas para os fenômenos, a Teoria da Evolução enfatiza a causalidade, “levando em
conta a transformação do espaço-tempo como processo não teleológico.”64 Seu pluralismo
o levou a ultrapassar o foco do homem comum de Wells, ao se conduzir por uma trilha
onde a humanidade é apenas parte ínfima e insignificante em um ecossistema de mundos e
universos.
Visões mais puristas sobre a FC só a consideram como tal quando cria fantasias que
pouco se distanciam da ciência, quase um artigo acadêmico. É a chamada FC hard. Rosny
sobressaía entre os demais justamente pelo contrário, por não se prender ao que era, ou que
não era, científico. GDF, tanto filme quanto romance, não se prendeu à Paleoantropologia
de sua época, embora ele a acompanhasse. Da mesma maneira que para visão idealizada de
pré-história em GDFf, foram irrelevantes para Annaud as publicações de Richard Leakey
ou Donald Johanson a respeito de suas respectivas descobertas, o Homo habilis e Lucy, o
primeiro espécime Australopithecus afarensis encontrado.
Nesse sentido, tanto a FC de minerais interdimensionais quanto a dos mamutes
domesticados, felinos gigantes e hominídeos díspares, denota a emergência de seu criador
entre o quarteto fantástico de candidatos de pais da FC moderna. É que, neste gênero,
Rosny aîné foi ímpar ao apontar um caminho para as especulações do melhor da FC que se
produz atualmente em livros e cinema. A humanidade é uma desantropocentralizada pedra
no meio do caminho dos demais processos evolutivos. Sua FC explora possibilidades de
futuros fartos em fogo, e de passados onde ele falta. Das vidas de bestas da megafauna aos
minerais inteligentes de outros mundos, sejam eles do espaço, ou do espaço entre os
espaços.
Rosny aîné possuía uma visão plural do universo. Ciência era sua poesia, sua
metafísica. Do pó das estrelas poderia vir como matéria e retornar como espírito. Pelo
menos no sentido metafórico. Na crônica "Le Jardin de Mary" (1895). Rosny relata o
drama de um homem que atende ao último pedido de sua esposa às portas da morte, que,
em delírios, regressava à infância. Deveria levá-la ao observatório astronômico da casa,
para que partisse sob o mesmo jardim de constelações que atraía desde a mesma tenra
idade. Quando finalmente se esvai, sente-a como uma menina se distanciando dele,
tornando-se próxima das estrelas e nebulosas que ela tanto amava. Rosny, através de
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publicações geralmente de forma ficcional e lúdica que abordavam o mundo espiritual, e,
em outras, de forma plural, em que a ciência deveria entender a tessitura do universo,
influenciou muitos na Paris dos oitocentos para os novecentos. Inclusive um colega que
levaria o tema além das páginas da FC. E de forma mais séria. E mais literal.

4.4.4 Ciências plurais
Naquela querela jurídica entre Rosny e Doyle, certamente houve alguma alusão ao
romance “O Fim do Mundo” (1894), escrito por Flammarion. Em sua trama trágica, após a
crosta terrestre ser perfurada por um cometa errante, o próprio planeta, como um todo, se
converte no maior vulcão do sistema solar. A Terra, pedaço por pedaço, no espaço.
Ironicamente, o astrônomo passaria para a história devido ao pânico mundial causado pela
interpretação exagerada a respeito do que disse sobre uma possível contaminação tóxica
pela passagem da Terra no rastro do cometa Halley, em 1910, ocasião em que todas formas
de vida sucumbiriam, o que, evidentemente, não veio a acontecer.65
Até então, Flammarion era um cientista muito popular em território francês,
especialmente pela publicação, em 1880, de “Astronomia Popular”, e pela fundação, em
1887, da citada Société Astronomique de France, que teve como associados dois brasileiros
ilustres, Santos Dumont e Don Pedro II, este, um dos fundadores e benfeitores. 66 Como
astrônomo, Flammarion pesquisou a Lua, Marte e estrelas binárias. Publicou mais de 70
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livros de ficção e divulgação científica, que em muito contribuíram para o interesse do
público em ciência, filosofia e, até mesmo, esoterismo, ainda que muitas vezes
apresentasse argumentos de grande excentricidade. A ciência atual comprova a existência,
prevista por ele, de água em Marte, em rios, mesmo que sazonais. No entanto, sua crença
em que os supostos canais observados na sua superfície pudessem ser, além de grandes
fissuras geológicas, canais artificiais de uma civilização ávida por água – o que inspiraria
Burroughs em suas FC sobre civilizações marcianas – e a existência de vida lunar se
encontra descartada, até que se prove o contrário.
Da mesma forma que Rosny, foi um dos precursores da noção de que alienígenas
não seriam necessariamente antropomorfos. Ao contrário de muito do que é mostrado na
FC até os dias atuais, seus extraterrestres, já na transição de séculos, eram apresentados em
uma ampla e exótica gama de espécies. Seu livro “A Pluralidade dos Mundos Habitados”
lhe garantiu grande reputação desde sua primeira edição, em 1862, tanto que em apenas
uma década seria reeditado 32 vezes, e assim o é até os dias de hoje, em diversos idiomas.
Contudo, não via seus extraterrestres etéreos apenas como ficção.67 Enquanto Rosny
admitia a hipótese de que pudessem fazer parte de uma metamorfose contínua de corpo e
alma, para qualquer reino, seja ele animal, mineral ou vegetal – ou suas conjugações – seu
amigo Camille, por outro lado, tendia para um caminho de forma ainda mais descomedida,
como espíritos reencarnados. O que Rosny cuidadosamente apresentava como FC e poesia,
seu amigo fazia suposições a partir do que via, como ciência numa forma de fé.
Flammarion realmente admitia a existência de seres plasmáticos que transmigrassem de
vida em vida humana, justamente porque sua imaginação, assim como a de Rosny, não se
havia se prendido nos limites impostos pela observação científica. O que aproxima o autor
de GDFr ao astrônomo esotérico é que ambos compartilhavam visões semelhantes acerca
da posição múltipla da homem, sua evolução e sua mente, em relação à mecânica de toda
existência em um universo que ao homem parece único. Mas, para ambos, único entre
diversos. Tecidos em uma trama plural e complexa.
Em ocasião da morte de Rosny (1940), a revista de circulação médica “Triptyque,
Lettres-Arts-Sciences” publicou um enxerto de “Nell Horn” antecedido por um epitáfio, em
que o escritor Jean Cabanel ressaltava o realismo de suas obras como um sonho
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sobrecarregado de ciência, “uma paixão poética”.68 Quatro anos antes, o cientista amigo
Jean Perrin publicou que Matemática, Astronomia, Física, Biologia eram tão familiares ao
gênio criador Rosny aîné quanto suas ficções, “um dom”. A afirmativa está contida em
resenha elogiosa a dois ensaios de seu amigo escritor sobre o Pluralismo, que, segundo
Perrin, eram ricos em insights sobre a Segunda Lei da Termodinâmica e a radioatividade,
pois os conhecia bem através da obra de Sadi Carnot e do casal Curie. Lamentava por
Rosny não ter se dedicado também à experimentação científica, visto que possuía rigor
lógico, um aguçado poder de observação e um profundo senso de beleza, que considerava
essencial para a ciência. Qualidades suficientes para que fosse “um dos físicos mais
importantes de todos os tempos”.69
O texto “Le Pluralism, essai sul la discontinuité et l’hétérogénéité”, publicado em
1909 – uma das obras que influenciou a fusão de ciência e religião de Flammarion em seu
pluralismo exobiológico e depois espiritual – foi considerado por G.N. Dolson, em resenha
de 1912 para “The Philosophical Review”, da Duke University (EUA), não somente
imparcial em relação à corrente monista, como também um estudo crítico e construtivo, o
mais meticuloso e sistemático que até então havia surgido sobre o tema.70 Em 1922, Rosny
atualizou seu ensaio como com o título de “Les Sciences et le Pluralisme”, uma obra mais
abrangente, com consideração a respeito dos princípios da energia em ambientes tanto
entre estrelas quanto átomos em espaço euclidiano e o espaço-tempo de acordo com a
Relatividade. Teorizava, 40 anos antes de “A Estrutura das Revoluções Científicas”, de
Kuhn, que mesmo teorias fundamentadas a partir de uma riqueza de fatos incontestáveis,
como as de Darwin e Lamarck, teriam um caráter artificial e provisório diante das
variedades infinitas,71 de forma que jamais seriam pétreas – como no Lamarckismo após a
genética. Em resenha de 1926 para a revista “Mercure de France”, Jean Morel atentou para
a conclusão do autor de que a ciência nunca dissipa um mistério sem criar novos quebracabeças. Uma luz a iluminar ainda mais, embora, ao redor de seu halo, se estenda uma
grande proporção de um desconhecido misterioso e múltiplo.72 Em 1931, Nicholas
Balthazar só considerou pertinente o seu final, em que Rosny divaga sobre cosmogonia,
após considerações superficiais acerca de eletromagnetismo, química e “transmutação
68
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biológica”. Uma vez que Rosny aîné “toma direção da ciências relativistas do século XX,
compreendendo a evolução como parte de um ecossistema literalmente universal,
complexo e neutro em suas interações bióticas e abióticas”, 73 o homem humildemente
insere-se em uma evolução cósmica em que ele não é o seu centro. Daí a falta de
antropocentrismo em sua FC, exatamente o contrário do “struggleforlife” que lhe havia
sido impingido.

4.4.5 Do fogo ao fogo
Contudo, a relação de Rosny aîné com a ciência não se limitava aos ensaios de
filosofia da ciência. Começou em suas visitas ao Museu Britânico e em pouco já escrevia
ensaios científicos. Em 1865, publicou “Les Origines – la préhistoire” (Fig. ), divulgando
a história das descobertas sobre a pré-história humana para o público francês. Tema que
retornaria em 1929, com “Les Conquérants du Feu - l'énigme de la préhistoire”,
publicação didática semi-ficcional, cujo título evidentemente fazia referência à sua ficção
GDFr. Parte de seus ensaios no século XX foram publicados no jornal “La Revue du
Mois”, editado por Borel, que também publicava os cientistas Jean Perrin, Pierre e Marie
Curie. Em “Les Príncipes de l’énergétique” (1912), abordava os princípios
termodinâmicos em “La Contingence et la Détermination” (1914), o determinismo e a
irreversibilidade. Em 1920, abordou, em “Les milieux interstellaires et Interatomiques”, a
heterogeneidade e homogeneidade do espaço, tanto entre as estrelas, quanto entre as
moléculas. E ainda dois ensaios sobre Pluralismo científico, publicados em 1909 e 1922,
que muito impressionaram a Jean Perrin, ganhador do Prêmio Nobel da Física de 1926, um
amigo que volta e meia lhe emprestava seu laboratório para experimentações matemáticas.
Foi importante membro, na década de 1930, da Société Astronomique de France –
aquela fundada por Flammarion em 1887. Nesta, Rosny aîné tornou-se próximo a Robert
Esnault-Pelterie, um dos pioneiros da aviação na primeira década do século XX – alçou
voo com seu primeiro avião apenas 44 dias após o 14 Bis de Santos Dumont. Apesar disso,
Esnault-Pelterie não considerava o avião, assim como na metáfora de Morin, o transporte
para o mundo dos sonhos, no espaço. Sonhava que a humanidade poderia dar um passo
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além quando se visse de lá. E o transporte, evidentemente, não seria pelas balas de canhão.
Mas por foguetes.
Entusiasta da navegação espacial, que até então só existia na FC de Verne e no
cinema de Méliès, e a fim de fundamentar seu sonho para as gerações seguintes, EsnaultPelterie, tomou a decisão, em 1928, de patrocinar, com 5 mil francos, premiações anuais
que a Société Astronomique de France passaria a oferecer aos pesquisadores que se
destacassem em pesquisas sobre foguetes a partir do ano seguinte.
Como não havia até então uma designação que fosse ao mesmo tempo técnica e
poética que se adequasse àquela tecnologia nascedoura, Esnault-Pelterie passou a aceitar
sugestões dos membros da sociedade. A escolhida foi oferecida por Rosny aîné, que
intitulava um ensaio que escrevia à época: “astronautique” (astronáutica) – termo que se
perpetuou até os nossos dias, desde sua divulgação nos EUA pelo The New York Times,
naquele mesmo ano.74 A derivação “Austronautes” ainda seria o título dado por Rosny para
a sequela de “Les Navigateurs de l'Infini”, lançada postumamente, em 1960.75
O primeiro a receber o Prix International d’Astronautique, oficialmente REPHirsch,
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foi o alemão Hermann Oberth, discípulo e colega de trabalho de Wernher von

Braun, o engenheiro que desenvolveu tanto os foguetes V-2 para o III Reich bombardear
Londres e Paris na Segunda Guerra, como também os foguetes da classe Saturno para a
NASA, que em 1969 levariam à Lua os primeiros astronautas, que lá dariam passos de
gigante rumo ao futuro, ratificando ainda mais o vocábulo inventado pelo escritor que
visualizava no passado, os primeiros passos do homem.
Ainda em relação à semântica, foguete implica em fogo, e como tal, é ambíguo.
Leva a humanidade adiante com seus satélites e exploração espacial, mas também carrega
ogivas nucleares. O foguete de Rosny aîné é ainda mais poderoso que as balas de canhão
dos sonhos de Verne e Méliès. Isso não significa, no entanto, que venha a ter o mesmo
propósito das balas convencionais.
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4.5 A dança da bala de canhão
“Relâche” foi o nome da última montagem apresentada pelo Ballets Suédois, em
fins de 1924. Na abertura e entre os atos foi projetado um filme da tradição formativa
dirigido por René Clair – ironicamente o primeiro filme deste cineasta dadaísta. Um curtametragem adequadamente intitulado “Entr'acte” (Entreato). Ainda era cinema mudo e em
preto e branco. Na cena inicial, projetada antes do início do espetáculo, dois homens,
interpretados pelo pintor Frans Picabia e pelo músico Erick Satie, parecem debater na
cobertura do Théâtre des Champs-Elysées, cada um ao lado de um canhão posicionado
contra Paris. Ao que parece, estão a decidir despreocupadamente se atiram ou não. Um
fogo contra os valores burgueses, a fim de livrar-lhes da sociedade,77 ou algo de mais
destrutivo, afinal a Primeira Guerra Mundial ainda era recente. A interpretação é livre ao
espectador, inclusive o desencadeio de uma guerra. Enfim, a breve cena termina com o
disparo, que dá abertura para o primeiro ato do balé. No intervalo, o filme se conclui com
20 minutos de um fluxo caleidoscópico de cenas surrealistas, apresentada somente entre o
primeiros e o segundo atos, montadas de forma a sugerir o desmonte do mundo real,
inclusive com a fusão de uma cabeleira humana com fósforos em chamas e os artistas
plásticos Marcel Duchamp e Man Ray aparentemente decidindo o destino da cidade em um
jogo de xadrez. Próximo ao fim, um carro fúnebre se desatrela do camelo que o conduzia e
desce desenfreado por avenidas parisienses, seguido por todos aqueles que acompanhavam
o cortejo. Quando finalmente se acidenta, o caixão que transportava vai ao chão e dele se
levanta um mágico. Diante do olhar atônito de todos, retira sua varinha de condão e, um a
um, faz todos se desintegrarem, inclusive o próprio.
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CAPÍTULO V O FILME QUE FICOU PARA O DIA SEGUINTE
Vai ser preciso escolher, em um futuro mais ou menos próximo,
entre o suicídio coletivo e a utilização inteligente das conquistas científicas.
Albert Camus
Algum dia, quando tivermos dominado os ventos,
as ondas, as marés e a gravidade... Utilizaremos as energias do amor.
Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem descobrirá o fogo.
Pierre Teilhard de Chardin

Em consonância com o que foi dito, o presente capítulo tem como objetivo finalizar
esta pesquisa com reflexões sobre uma eventual guerra do fogo ainda maior do que a soma
de outras. Reflexões estas que, condizentes com o entendimento duplo de Bachelard,
focam em duas possibilidades de futuro para a civilização: a continuidade do construtivo
do fogo, apesar da pontualidade geográfica e histórica das guerras, e do poder de
destruição total, tendo como epicentro o filme “O Dia Seguinte” (ODS).

5.1 A nova guerra do fogo
J.-H Rosny faleceu em fevereiro de 1940 em meio ao alastrar do fogo da uma
guerra, cerca de meses depois do início da II Guerra Mundial (2GM) e quatro meses após
sua amada Paris ser invadida pelos nazistas. Não que durante sua vida não soubesse que o
fogo, na guerra ou na paz, tivesse o seu lado de destruição usado de forma decisiva, afinal
incêndios como os de Roma e da Biblioteca de Alexandria na Antiguidade, fazem parte da
memória cultural da sociedade desde quando se sucederam. Foi contemporâneo de
fogaréus fabulosos, como os de Chicago e São Francisco nos EUA, 1871 e 1906, e outros
menores em Paris, alguns pelas bombas do grande canhão alemão (conforme visto no
capítulo anterior). No entanto, não viveu para tomar conhecimento, em 1945, das
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“tempestades de fogo”1 que os Aliados promoram sobre Dresden e Tóquio, ou, ainda pior,
o fulmíneo atômico de Hiroshima e Nagasaki. Certamente o autor do romance “A Guerra
do Fogo” jamais teria imaginado, no início do século XX, tamanha consequência da
tecnologia do fogo que Naoh, seu personagem que via à frente.

5.1.1 Dois sóis
Um dos mais aclamados filmes de ficção científica é “2001: Uma Odisseia no
Espaço”, de 1968. Embora seja uma ficção espacial, sua ação tem início na África
paleolítica por volta de 2,5 milhões de anos atrás, o que para muitos fãs e teóricos da ficção
pré-histórica já é o suficiente para classificá-lo, ambiguamente, nessa outra vertente da FC.
Rótulos à parte, antes que a antológica elipse teletransporte de imediato o espectador para
o século XXI, entidades alienígenas promovem em australopitecos famintos o
desenvolvimento cognitivo necessário para o uso de ferramentas essenciais de
sobrevivência, no caso, ossos como clavas para o abate de caça e luta contra grupos rivais.
Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke, diretor e roteirista, deixam claro, com a sequência de
pouco mais de dez minutos, que, independente se por conta própria ou não, os domínios
aparentemente contraditórios da inteligência e da violência foram, em dado momento,
cruciais para a continuidade da linhagem humana.
Clarke publicou em 1982, o mesmo ano em que “A Guerra do Fogo” se firmava nas
telas com inúmeras referências ao filme de Kubrick, “2010: Uma Odisseia no Espaço 2”, a
continuação de “2001”, a partir de um argumento creditado ao jornalista brasileiro Jorge
Luiz Calife – que desde então passou a produzir romances de FC. Não demorou dois anos
para que sua versão cinematográfica, intitulada “2010, o Ano que Faremos Contato”, fosse
produzida. A trama da versão cinematográfica se situa, como no romance, no então futuro
ano 2010. Mas no filme há um panorama geopolítico mundial extremamente conturbado,
em que as superpotências bélicas EUA e URSS estão à beira da deflagração da Terceira
Guerra Mundial (3GM) – claramente refletindo a tensão real entre os dois blocos na época
da produção. O confronto enfim não se concretiza porque as mesmas e poderosas entidades
alienígenas de “2001” dão ignição ao planeta Júpiter, transformando-o em um segundo sol
1

O termo se refere ao fenômeno que ocorre em incêndios de larga escala, onde a massa de ar quente gerada,
ao se elevar na atmosfera, causa a sucção do ar frio ao redor, tornando-o consequentemente maior e
autossustentável. Fonte: eyewitnesstohistory.com/tokyo.htm.
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nos céus, evento que, tanto em termos físicos quanto simbólicos, proporciona mais luz aos
governantes da Terra. Diante da grandiosidade do fenômeno e de suas consequências para
toda vida social e ambiental do planeta, as diferenças políticas são aplacadas, e a paz surge.
Em conjunto com a obra anterior, percebe-se que as ferramentas de sobrevivência
mudaram de finalidade. Inteligentemente mais técnicas, por pouco não são usadas para pôr
fim na trajetória iniciada na aurora da humanidade mostrada no início de “2001”.
Kubrick não participou da produção da sequência. Quando sondado, indicou o
colega Peter Hyams, que até então tinha no currículo duas FCs com o mesmo tom de seu
“2001”, porém menos relevantes.2 O diretor justificou na época que não gostava de se
repetir, ainda mais que já havia trabalho a 3GM no seu sarcástico “Dr. Fantástico ou:
Como Aprendi a Parar de me Preocupar e Amar a Bomba”, de 1964, uma fábula de humor
negro onde justamente a inteligência é um atributo dúbio para aqueles com o poder de
trazer ao mundo o apocalipse.
“Dr. Fantástico” e ODS fazem parte de uma linha de filmes que abordam o tema da
Guerra Fria (GF), época de grande tensão política entre os EUA e a União Soviética, em
que eram incutidos na população dos blocos as respectivas propagandas ideológicas que
escancaravam mutuamente que o outro era o inimigo mortal sempre à espreita do melhor
momento para dominar com terror e opressão todo o planeta.3 Filmes como esses, e tantos
outros com a mesma temática, foram produzidos nesse contexto em que as incertezas sobre
o futuro da humanidade estavam em cena, pois se vivia em meio a um conflito de
proporções mundiais, onde chamas, tal como em previsões apocalípticas, constituíam um
potencial real de destruição. Pois se diziam que o arsenal atômico estocado era mais do que
suficiente para destruir a vida no planeta diversas vezes, como o sabiam bem os inventores
das primeiras bombas atômicas. Embora estimativas mais atualizadas e menos

2

Hyams até então tinha em seu currículo duas FCs com o mesmo tom de seu “2001”, porém muito menos
expressivas, como o apocalíptico “A Última Onda” (1977) e os espaciais “Capricórnio I” (1978) e “Outland Comando Titânio” (1981). E, posteriormente, “Timecop - O Guardião do Tempo” (1994) e “O Som do
Trovão” (2005), ambos sobre viajantes do tempo alterando o curso da História. Ainda dirigiu, em 2005, um
episódio da série “Primeiro Contato”, sobre alienígenas.
3
Inexiste consonância sobre a data precisa do início da GF, uma vez que são usados parâmetros diferentes, a
depender do entendimento que se tem sobre a relevância dos acontecimentos. Por vezes adota-se como data
inicial o ataque nuclear sobre o Japão, em agosto de 1945; ou quando o presidente dos EUA em fevereiro de
1947, Harry Truman, apresentou ao Congresso daquele país um conjunto de medidas políticas e econômicas
que previa combates veementes contra a propagação do socialismo no mundo; e ainda existem aqueles que
utilizam como marco a divisão da Alemanha em outubro de 1949, ocasião em que foi criada a Alemanha
Oriental e a Alemanha Ocidental, reforçada pela construção do Muro de Berlim, em 1961..
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tendenciosas desmintam esse mito, ainda assim a hecatombe seria o fim do mundo
civilizado tal como se tem hoje.4

5.1.2 Três sóis.
A possibilidade de uma bomba atômica se tornar algo concreto foi atentada
principalmente a partir de 1938, quando se aventou a possibilidade de quebrar o núcleo
atômico, gerando assim um grande potencial energético que tanto poderia ser usado para o
bem, geração de energia para o mundo, ou para o mal, geração de terror – a chamada fissão
nuclear. Em uma controversa carta que Albert Einstein, um assumido pacifista, escreveu
no ano seguinte ao presidente dos EUA, Franklin Roosevelt, solicitou que ele desse seu
aval para a construção de uma bomba de fissão, supondo que os alemães já estavam
próximos do êxito no mesmo intento.5
A deliberação para que se iniciasse efetivamente o processo que permitisse criar a
Bomba se deu em 6 de dezembro de 1941, ironicamente a véspera do ataque japonês a
Pearl Harbor, a base naval e quartel-general da frota dos EUA no Pacífico – ato que fez
com que os EUA entrassem oficialmente na 2GM. Deu-se início ao esforço coletivo de
construção da Bomba, o Projeto Manhattan. Ele centralizou todos os esforços de uma
grande equipe de cientistas brilhantes, alguns ganhadores do Prêmio Nobel, em Los
Alamos, Novo México, sob direção do físico Robert Oppenheimer. Foram precisos quatro
anos para que chegassem à Experiência Trinity, que, em 16 de julho de 1945, explodiu,
como teste, a primeira bomba atômica, que tinha como material nuclear o urânio, já com a
capacidade de destruição similar à que seria lançada sobre Nagasaki, que teria o plutônio
como base, o local escolhido para sua detonação foi o deserto batizado à época dos
espanhóis de “Jornada del Muorto”.
4

Segundo Diaz: “Atualmente, os humanos ocupam apenas 12,5% da superfície da terra, que tem um total de
18.617.500 quilômetros quadrados. A bomba atômica mais poderosa no mundo é a B83, que tem o poder de
destruição de duzentas bombas iguais à utilizada em Hiroshima. Isso significaria uma destruição de quase 15
quilômetros quadrados. Agora, dividindo o número total de quilômetros habitado da Terra com o raio de
destruição do B83, descobrimos o número de bombas necessárias para a aniquilação da raça humana. E,
surpreendentemente, as 5.192 bombas russas, 4.075 estadunidenses e 300 francesas, somadas com as bombas
existentes em todo o mundo, não seriam suficientes para isso. Atualmente, existem no mundo 10.227
bombas, e seriam necessárias 1.241.166 para varrer toda a humanidade da face da Terra.” Fonte: DIAZ,
Jesus. How Many Nukes Will It Really Take to Instantly Annihilate Humanity?, 2009, s/p.
5
SCHWEBER, S. S.. In the shadow of the bomb: Oppenheimer, Bethe, and the Moral Responsibility of the
Scientist, 2000, p. 90-309.
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O brilho da atmosfera queimando como o filamento de uma lâmpada. A
bola de fogo reluziu mais intensamente do que três sóis num dia claro.
Tão intensamente que, a 80 quilômetros dali, uma garota cega virou a
cabeça e perguntou: “o que é isso?”. [...] Oppenheimer, anos depois,
lembrou a sua reação: “Nós sabíamos que o mundo não seria mais o
mesmo. [...] Eu lembrei de uma frase da escritura hindu Bhagavad Gita...
‘Agora eu me tornei a morte. O destruidor de mundos.’”6

Realmente ele correu risco de estar ainda mais certo, pois, apesar de todo o aparato
teórico, na prática, não havia como precisar as consequências daquele evento. De acordo
com Virilio:

Quando Oppenheimer e os demais apertaram o botão que ligou o Trinity,
eles não sabiam quão longe iria a desintegração. Eles não sabiam nem
mesmo se o próprio espaço não se desintegraria. Oppenheimer mesmo
disse: talvez estivéssemos cometendo um pecado científico, corremos um
risco que não podíamos dimensionar. Além disso, chamaram a bomba de
Trinity [Trindade].7

O sucesso do experimento representou verdadeiramente, para a maioria dos
historiadores, o início da chamada Era Atômica, seja para fins pacíficos ou exatamente o
contrário, como foi o seu uso posterior contra o Japão. Foi um evento devastador que
muitos dos militares estrategistas não julgaram necessário, visto que um bombardeio
convencional poderia ser o suficiente para adiantar a já pressentida rendição japonesa. Mas
pesou na decisão a mensuração da eficácia do poder destrutivo do fogo dos deuses agora
em mãos humanas.8 Dessa forma o teste mais mortal da história da ciência forneceu dados
empíricos tais como: bomba “Little Boy” em Hiroshima e bomba “Fat Man” em Nagasaki,
6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente 70 e 40 mil mortos de imediato consumidos pelo
calor súbito da explosão em si e pela tempestade de fogo formada a seguir.9 Hiroshima e
Nagasaki, dezembro de 1945, número elevado a 140 mil e 70 mil, respectivamente, por
efeitos de queimaduras, ferimentos e, principalmente, radiação. 1950, Hiroshima, o número
chegou a 200 mil.10
6

FETTER-VORM, Jonathan, Trinity, 2013, p. 76-77.
VIRILIO, Paul. Paul Virilio - entrevista a Caroline Dumoucel, 2010, s/p.
8
SCHWEBER S.S., op. cit, p. 270-278.
9
JONES, Vincent C.. Manhattan: The army and the atomic bomb, 1985, p. 547.
10
GROVES, Leslie R. Now it can be told, 1962, p. 346.
7
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Quando uma bomba atômica é detonada, ela produz uma explosão de
energia, que em grande parte toma a forma de calor e luz, mas também
assume uma forma que não pode ser vista ou sentida. Esses raios gama
podem atravessar materiais sólidos como paredes, ou até nossos corpos. E
quando raios gama atravessam nossas células, eles podem despedaçar
nosso DNA, causando mutações cancerosas. Para aqueles que
sobreviveram à onda de choque e ao calor dos bombardeios atômicos, a
morte ainda chegaria, mas de forma lenta e silenciosa.11

Este foi um dos cenários que os cientistas do projeto Manhattan encontraram assim
que aportaram nas cidades arrasadas no mês seguinte a fim de atestar de perto os efeitos da
Garotinho e da Homem Gordo. Enquanto se estarreciam com o que estava muito além da
incineração, em solo americano o final da guerra ainda era comemorado com euforia,
rapidamente convertida em impulso à economia, onde muitos produtos lançados no
mercado ostentando o adjetivo “atômico(a)” à marca. Toda uma cultura popular assim se
formou, de brinquedos infantis simulando os ataques ao Japão12 a concurso de “Miss
Bomba Atômica” para atrair turistas a Las Vegas a fim de assistirem novos testes
realizados nos arredores. No entanto, não cientes da dimensão das consequências da
radioatividade, muitos dos que a ela foram expostos inadvertidamente – turistas, soldados
enviados para a coleta de dados, e até mesmo integrantes de uma equipe de cinema que
filmou a mais de 200 quilômetros de um local de testes – tiveram suas vidas encurtadas
pelo câncer.13 Como bem afirmou o filósofo Raymond Aron, “a lembrança desses
primeiros bombardeios atômicos enche a humanidade de terror.”14

11

FETTER-VORM, Trinity, 2013, p.134-135.
Eram geralmente miniaturas de aviões bombardeiros lançando bombas atômicas, jogos de dardos em
formato de bombas sobre alvos civis e militares e até mesmo um jogo em que cápsulas imantadas deveriam
se encaixar em orifícios representando Hiroshima e Nagasaki em um mapa do Japão.
13
O filme “Sangue de Bárbaros”, de 1956, além da relativa proximidade com a área de testes, necessitou de
que partes de suas filmagens ocorressem nos estúdios em Hollywood, ocasião em que foram levadas dezenas
de toneladas de terra contaminada da região para que não houvesse problemas de continuidade. Atribui-se a
esses fatores a morte por câncer de diversos integrantes da equipe. Segundo a edição de novembro de 1980
da revista People até aquele momento 91 dos 220 membros do elenco haviam falecido dessa forma, do
diretor ao ator principal, John Wayne. Não foi possível incluir no cálculo, segundo a matéria, as centenas de
figurantes locais e pessoas que, por algum motivo estiveram, pelos bastidores. Fonte: imdb.com.
14
ARON, Raymond. Estudos políticos, 1985, p. 492.
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5.1.3 Ecologia da ação
Quatro anos após as bombas japonesas, a União Soviética detonou com sucesso sua
primeira bomba, causando apreensão mundial e surpresa, especialmente nos EUA, onde a
tecnologia nuclear era segredo de Estado. Os americanos foram levados a concluir que
houvera vazamento de informação, fato confirmado no ano seguinte, depois de uma
investigação que os levaram ao físico alemão Klaus Fuchs, um dos principais integrantes
da equipe do Projeto Manhattan.15 No contexto, sua atitude faz parte do fenômeno que
Morin chama de Ecologia da Ação. Em suas própria palavras:

Em função das múltiplas interações e retroações no meio em que se
desenrola a ação, uma vez desencadeada, escapa, com frequência, ao
controle do ator, provoca os efeitos inesperados e até mesmo contrários
ao esperado. 1o princípio da ação: a ação não depende mais das ações do
ator, mas também das condições do meio em que se desenrola; 2o os
efeitos a longo prazo da ação são imprevisíveis”.16

Era patente que o desenvolvimento da Engenharia Nuclear não ficaria restrita, ao
longo do tempo, a poucos países, mas não em tão pouco tempo. A nação que possuísse
capital suficiente, assim como mão de obra qualificada, poderia desenvolver por conta
própria um artefato nuclear para bem ou para o mal, duas instâncias difíceis de distinguir
quando se trata de defesa nacional. A verdade é que, segundo Fetter-Vorm, o mundo
tomou ciência de que a herança do Projeto Manhattan continha riscos até então
inexistentes.
O mundo que herdamos do Projeto Manhattan contém riscos que não
existiam antes de 1945. É um mundo no qual a ciência nos deu o poder de
aniquilarmos uns aos outros. É um mundo que vem se tornando cada vez
mais envenenado com o resíduo das bombas nucleares. [...] Após a
guerra, uma nova geração cresceu ciente de que um ataque nuclear
poderia acontecer em qualquer lugar. O campo de batalha estava mais
perto do que jamais esteve.17
15

A intenção de Fuchs era de que o monopólio da tecnologia de construção da bomba não ficasse restrito aos
EUA, o que poderia facilitar o seu uso sempre que fosse necessário. Sua pena foi 14 anos de prisão, porém
foi solto por bom comportamento após 9 anos. Emigrou em seguida para a Alemanha Oriental, onde se
tornou seu mais proeminente cientista. Já para Julius e Ethel Rosenberg, casal judeu simpático ao comunismo, acusado de envios de projetos secretos dos EUA para a URSS, inclusive da bomba atômica (através de
contato no Projeto Manhattan), foi aplicada a pena de morte. Houve comoção mundial, visto que nunca se
pôde atestar com segurança sua culpa. Fonte: http://sp.rian.ru/opinion_analysis/20121003/ 15515 2404.html.
16
MORIN, Edgar. O Método 5, a humanidade da humanidade, 2007, p. 301.
17
FETTER-VORM, Trinity, 2013, p. 144-147.
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Em 1952 foi a vez da detonação da primeira bomba termonuclear da história, que
funcionava de forma semelhante ao Sol, isto é, baseada na fusão de átomos de hidrogênio.
Daí sua alcunha popular: bomba-H. Foi desenvolvida primeiramente pelos EUA e em
menos de um ano pela URSS. Ao contrário da convencional, que explode através do
processo da fissão nuclear, esse mecanismo é usado apenas para dar início a um segundo
estágio uma muito mais poderoso reação por fusão dos núcleos, chegando a superar o
potencial das bombas lançadas sobre o Japão em aproximadamente mil vezes.
Dessa forma não demorou para que viesse a existir um arsenal nuclear, inicialmente
restrito às duas superpotências antagônicas, em quantidade suficiente para cauterizar a
quase toda humanidade em minutos. A GF, com efeito, tinha iniciado. Se algum país
ousasse um ataque nuclear contra outro, a retaliação seria no mesmo tom e imediata, dando
início à 3GM, certamente o conflito mais rápido de todos. A essa política do medo, que
ficou conhecida como “Política de Dissuasão”, é atribuída um dos motivos para que um
conflito nuclear ainda não tenha acontecido em qualquer escala. Cada superpotência criou
suas alianças internacionais de defesa mútua, a OTAN, em 1949, integrando os países
capitalistas da Europa Ocidental e EUA; e o Pacto de Varsóvia, em 1955, liderado pela
União Soviética e países por ela ocupados militarmente a partir do fim da 2GM.18

5.1.3.1 Lua e FC
Outra faceta do embate que se daria nesse período foi o início da conquista do
espaço, que tinha grande apelo popular. Nessa corrida, a União Soviética assumiu a
dianteira colocando em órbita o primeiro satélite artificial, em 1957, o Sputnik-1. Para
levá-lo aos céus, usou-se, para impulsioná-lo o foguete R7, desenvolvido a partir de alguns
V-2 confiscados pelos russos de uma Alemanha arrasada ao fim da 2GM. A URSS também
foi responsável pelo lançamento da primeira nave tripulada, em 1961, o que proporcionou
um entreato lúdico em meio ao que a Corrida Espacial realmente representava na GF: foi
relatado para o mundo inteiro a cor do planeta, azul, segundo o cosmonauta Yuri
18

Com as transformações da configuração geopolítica do Leste Europeu no final da década de 1980, com a
crise na União Soviética, o Pacto de Varsóvia se extinguiu em 1991, pois, com o fim dos regimes socialistas
no continente europeu, deixou de fazer sentido sua existência, o que fortaleceu a OTAN e atraiu também
países da Europa Oriental para esta, que existe até os dias atuais.
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Gagarin.19 Seu feito só seria ultrapassado, depois de muitos episódios espetaculares do
desenvolvimento do voo espacial, avidamente acompanhados pelo público, pela missão
Apolo 11, em 1969: a chegada dos primeiros astronautas à Lua. Um feito dos EUA, 67
anos após a bala de canhão de Verne também ter sido lançada, na ficção, por esse país.
Houve quem apontasse na época diversos pontos coincidentes dessa primeira
viagem com a trama de Júlio Verne em “Da Terra à Lua” – principalmente o local do
lançamento, Flórida, o número de astronautas, três, e a forma de retorno, queda no mar.
Mas poucos perceberam que o outro feito digno de FC foi a transmissão em tempo real, via
televisão, do evento para milhões de pessoas na Terra, como uma versão séria daquele
filme de Méliès de 1902.
Os anos antecedentes à alunissagem não poderiam ter sido mais propícios para
“2001: Uma Odisseia no Espaço”. Lançado no ano anterior à primeira alunissagem, por
pouco não ultrapassado pela realidade, usufruiu oportunamente do anseio mundial pelo
acontecimento histórico. Quando suas espaçonaves se deslocavam no vazio do espaço aos
compassos da valsa “Danúbio Azul”, o que se sentia era uma mensagem de paz e
esperança para o futuro: a beleza e a placidez das viagens lunares com passageiros, que
seguramente seriam rotina no iniciar do século seguinte – o que, porém, não veio a
acontecer. Pois o fogo dos propulsores do Saturno V, o foguete que deu cabo de erguer a
nave da Apolo 11, proporcionando assim um salto gigantesco para a humanidade –
segundo as próprias palavras de Neil Armstrong ao se referir ao seu primeiro passo lunar –,
havia representado muito mais uma propaganda da superioridade tecnológica dos EUA
frente à URSS do que a garantia de prosseguimento da conquista humana no espaço.
Especificamente neste contexto, o sonho da FC estancou em 1972 na sexta e última missão
à Lua. Os soviéticos bem que tentaram a façanha, com sérios planos de fincar sua bandeira
vermelha antes da estadunidense. Mas os atrasos e constantes acidentes de seu programa
espacial não permitiram. A decepção russa por causa da explosão de mais um de seus
gigantes foguetes N-1, quase um minuto depois de um lançamento teste não tripulado, foi
acentuada quando, 13 dias depois, astronautas, e não cosmonautas, chegaram ao um mar de
tranquilidade lunar.20

19

Os soviéticos não aderiram ao termo sugerido por Rosny aîné, preferindo criar uma identidade própria para
diferenciar seus navegadores do espaço dos astronautas estadunidenses.
20
Ou, de um modo menos poético e mais literal: na planície lunar conhecida como “Mar da Tranquilidade”.
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Como em todo esse tempo havia o perigo potencial da uma guerra entre as duas
superpotências, um grupo de físicos nucleares resolveu que eles próprios criariam sua FC,
que jamais deveria deixar de ser assim. Foi sob a forma de um boletim lançado
mensalmente, a partir de 1947, no qual criaram o fictício “Relógio do Juízo Final”. Desde
então, seu ponteiro de minutos se aproxima ou retrocede em relação à meia-noite de acordo
com eventos que pudessem desencadear a hecatombe final.
Era uma forma de se intuir e se tentar fazer algo para evitar que o fogo viesse a
iluminar a madrugada; como quase ocorreu no mundo real, em outubro de 1962.

5.1.4 Quase a última das crises
Mas desde o início o lúdico estava fora de questão para os interesses militares, uma
vez que os avanços na área espacial trariam ganhos em agilidade de ataque e contra-ataque
e na potencialização do poderio bélico. E foi isso o que aconteceu, pois a junção de
tecnologia nuclear com o conhecimento adquirido com as conquistas espaciais colocou o
mundo na era dos ICBMs (sigla par Intercontinental Ballistic Missile em inglês / Mísseis
Balísticos Intercontinentais) acentuando ainda mais a corrida armamentista a partir do solo.
Para Raymond Aron, esse era um período que tendia tanto à guerra quanto à paz,
visto que jamais algum dos polos poderia partir para a destruição do outro, sob o risco de
sofrer a mesma pena, juntamente com o restante da civilização, o que seria chamado de
“Equilíbrio do Terror”.21 Afinal, o resultado seria algo como a célebre frase atribuída a
Einstein sobre como seria a luta em uma 3GM. Ele dizia não saber, mas que, com certeza,
na quarta seria com paus e pedras, comparando assim possíveis sobreviventes às hordas
pré-históricas como em GDF, no entanto, sem que faltasse o fogo – certamente ele arderia
anos a fio em matas e ruínas.
O horror nunca esteve tão próximo como em 1962, com a chamada Crise dos
Mísseis. Foi deflagrada principalmente a partir de eventos do ano anterior: uma tentativa
fracassada dos EUA de invadir sua vizinha Cuba, país alinhado ao comunismo soviético.
Ainda que nos anos 1960 já existissem os primeiros ICBMs, a proximidade
geográfica das bases de lançamento com os alvos era estrategicamente crucial para que
21

ARON, Raymond. Estudos políticos, 1985, p. 492.
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mísseis de médio alcance tivessem a primazia da destruição prévia de parte do arsenal
inimigo. Como forma de buscar o equilíbrio em relação à proximidade dos mísseis da
OTAN instalados na Turquia, e também salvaguardar a segurança de Cuba, a URSS tomou
a decisão de instalar seus mísseis naquela ilha, cuja estrutura de lançamento já vinha sendo
construída há algum tempo e descoberta, mas descoberta somente em 14 de outubro de
1962, através da espionagem aérea estadunidense. Como em um jogo, os EUA formaram
um provocativo bloqueio naval, a fim de impedir a chegada de novos mísseis soviéticos, o
que não deixou dúvidas de que um impasse no mar, naquelas circunstâncias, cobriria o
mundo de fogo, ainda mais que os soviéticos haviam testado no anto anterior uma bombaH de três estágios, mais de três mil vezes mais potente do que as de Hiroshima e Nagasaki.
A situação se agravou em 27 de outubro, quando um avião U-2 dos EUA foi abatido sobre
Cuba, matando o seu piloto. Foi considerado o primeiro tiro da 3GM, o que causou pressão
política e militar para que o então presidente dos EUA, John F. Kennedy, ordenasse a
retaliação imediata da pior forma possível.

Mas consciente dos possíveis desdobramentos dessa ordem, decidiu
aguardar. Ao mesmo tempo, os preparativos militares chegavam ao grau
máximo. Os dois lados estavam prontos para a batalha. O Pentágono já
havia definido até a sequência de alvos que deveriam ser eliminados na
ilha. A CIA informava que todos os mísseis instalados pelos soviéticos
em Cuba também estavam prontos para o disparo. "A expectativa era de
um confronto militar já no dia seguinte", [revelou Kennedy]. Na manhã
seguinte, no entanto, Kruschev [sic] enfim sepultou o episódio,
garantindo que a humanidade não tivesse presenciado seu derradeiro
amanhecer.22

Após 13 dias de tensão, a diplomacia fez com que o bom senso fosse o vencedor e o
alívio da população mundial, pelo menos aquela que tinha acesso às notícias, a fez sentir
como se tivesse nascido novamente. Publicamente, os navios da URSS voltariam aos seus
portos de origem e os mísseis cubanos seriam removidos desde que, em contrapartida, os
EUA não mais interferissem em Cuba. Em segredo, a retirada dos mísseis turcos seriam
removidos.
O susto serviu para que, no ano seguinte, 1963, houvesse uma transitória
aproximação diplomática entre os dois blocos, ocasião em que se comprometeram a não
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mais realizar testes nucleares na atmosfera, no mar e até mesmo no espaço. Porém, nas
profundezas da terra, seria permitido.23

5.1.4.1 Fogueira das vaidades humanas
Mesmo findo o impasse caribenho, o risco de que uma fagulha explodisse o mundo
não estava apagado. Boa parte das famílias americanas que vinham construindo seus
abrigos nucleares domésticos continuou a fazê-los, dando ainda mais atenção a conselhos
técnicos de quem se dizia entendedor do assunto, como o tenente-comandante da Marinha
dos EUA Richard Gerstell. Ficou celebre seu artigo “How You Can Survive an A-Bomb
Blast”, publicado na edição especial de ano novo da revista “The Saturday Evening Post”,
em 1950. “Se você acredita que uma bomba atômica representa o fim de tudo”, dizia ele na
chamada do artigo, “este guia notável poderá mudar os seus conceitos. Aqui se encontram
medidas de proteção que você pode tomar para provar que sua explosão nem sempre é tão
fatal e assustadora quanto parece.” 24
Gerstell e seus leitores não estavam sozinhos. Entre os diversos estrategistas que
tinham como incumbência pensar sobre o "impensável", destacou-se Herman Kahn ao
postular seriamente que, mesmo em um cenário arrasado por uma guerra termonuclear,
termo que ajudou a popularizar, havia uma forma dos EUA vencê-la. Isso daria a partir do
desenvolvimento estratégico de uma infraestrutura de lenta reconstrução nacional e amparo
àqueles que conseguissem sobreviver entre milhões de mortes, levando em conta que a
maioria delas se daria basicamente nas metrópoles. Como acontecera em outros períodos
históricos, como o da Peste Negra europeia no século XIV ou mesmo em Hiroshima e
Nagasaki, com o tempo a nação civilizada prevaleceria. Enquanto na URSS, o cenário seria
uma barbárie pós-apocalítica que seguramente condenaria seu povo à extinção. Isso já seria
o suficiente para desencorajá-los de iniciar uma guerra. As ameaças bilaterais
continuariam, mas não passariam do que muitos já consideravam ser: o jogo de aparências,
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uma simulação.25 Em seu cenário, a frase dita em 1963 por Khrushchov, o premier russo,
sobre os efeitos de uma possível guerra nuclear, “os vivos invejarão os mortos”, não seria
tão dramática diante das esperanças e vaidades do homem.26
No entanto, segundo Silva, "A perigosa e altamente duvidosa crença de que seria
possível sobreviver, como Estado civilizado, a uma guerra atômica banalizava o risco até
então considerado insuperável da mútua destruição".27 Ainda mais se levar-se em conta a
visão de E.P. Thompson, intelectual marxista inglês, desiludido com a opção soviética de
associar os ideais comunistas à política de dissuasão atômica. Em seu ativismo a favor do
desarmamento nuclear, previu:
Os sobreviventes (pode-se supor) estariam então expostos a ondas de
peste e fome; as grandes cidades ficariam abandonadas aos ratos e aos
seus mutantes genéticos. As pessoas se dispersariam por terras não
contaminadas, tentando reinventar uma esparsa economia de subsistência,
levando consigo uma pesada herança de danos genéticos. Haveria
banditismo: fazendas fortificadas, mosteiros fortificados, comunas
fortificadas, além de uma proliferação de estranhos cultos. Finalmente,
poderá haver o ressurgimento de pequenas cidades-Estado, levando a um
novo comércio e novas guerras.28

Mesmo que ela não fosse imediata. Diversos estudos sobre o resultado de um
conflito nuclear de grandes proporções foram realizados. O mais célebre, apresentado em
1983, foi produzido com a colaboração mútua de uma centena de cientistas dos dois
blocos, coordenada pelo astrofísico americano Carl Sagan, famoso mundialmente por
divulgar ciência na mídia. Partindo de estudos biológicos e da observação das tempestades
25
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de areia marcianas, eles concluíram que as consequências de um conflito atômico em que
os dois lados empregassem apenas dez mil armas de uma só vez, isto é, 1/5 do arsenal
existente no início dos anos 1980, acarretaria em alterações climáticas tão acentuadas que
certamente despertariam nos últimos e agonizantes sobreviventes sentimentos semelhantes
ao da frase de Khrushchov. Pois nos cenários dos que sobrassem, ao menos no Hemisfério
Sul, enfrentariam a escassez de água potável, alimento e combustível, poluentes e
altíssimos níveis de radiação. Fora as doenças de ordem psíquica que os acometeriam sob
um frio rigoroso de um ambiente de penumbra ou talvez de profunda escuridão. Isso
porque haveria uma fina camada de cinzas se expandindo por toda a superfície do planeta,
como resultado da detonação das milhares de bombas, bloqueando durante semanas ou até
meses a passagem da luz solar, esfriando abruptamente o clima, independente da estação.
O palco perfeito para que uma grande extinção assombrasse a maioria das espécies
vegetais e animais. Para Sagan, uma conjuntura de “fogo, inverno e morte”.29
Algo não muito distante do que a Geologia indica ter acontecido por diversas vezes
em tempos pré-históricos após a queda de grandes meteoritos, como aquele que se supõe
que tenha eliminado os dinossauros da face da Terra – o que, pelo lado bom, possibilitou a
expansão e evolução dos mamíferos até o homem moderno; este mesmo que se arrisca a
reproduzir artificialmente a catástrofe que lhe deu a vida, mas, desta vez, certamente,
causando o oposto.
Parece, entretanto, improvável que mesmo nessas circunstâncias o Homo
sapiens fosse de pronto levado à extinção. Quanto à possibilidade de
alguns indivíduos persistirem muito tempo em face de comunidades
biológicas grandemente alteradas, de climas modificados, de sistemas
agrícolas, sociais e econômicos desfeitos, de tensões psíquicas inusitadas
e de todo um séquito de outras dificuldades, é uma questão em aberto. É
evidente que os efeitos de uma guerra termonuclear em grande escala
sobre os ecossistemas seriam por si sós suficientes para destruir a
civilização presente, pelo menos no Hemisfério Norte. Somada às baixas
diretas, em número superior a um bilhão, a combinação dos efeitos
intermediários em longo prazo de uma guerra nuclear sugere que ao fim
de algum tempo poderiam não restar sobreviventes no Hemisfério Norte.
Além do mais, o cenário aqui descrito não é em absoluto o pior que se
possa imaginar, tendo em vista os arsenais mundiais existentes e os
previstos para um futuro próximo. Qualquer conflito nuclear em grande
escala entre as superpotências seria de molde a produzir modificações
ambientais globais suficientes para causar a extinção de uma fração
considerável das espécies animais e vegetais da Terra. Nesse caso, a
possibilidade da extinção do Homo sapiens não pode ser excluída.30
29
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Era a confirmação científica da inocuidade daqueles abrigos e das estratégias pósapocalíticas. Diante de um cenário tão aterrador, observam Hessel e Jacquard, a efetiva
solução para a querela das armas nucleares não é apenas a não-proliferação, mas a
supressão de todas as armas nucleares.31 Como, desde a trindade ígnea de Oppenheimer,
isso pareça uma utopia, resta à humanidade torcer para que cada vez mais nações assumam
e ratifiquem em pactos a não proliferação dos fire-sticks atômicos.
Cabe aqui a visão de Albert Camus sobre o espírito daquela época:
O século XVII foi o século das Matemáticas, o XVIII das Ciências
Físicas, o XIX da Biologia. O nosso século XX é o século do Medo. Dirme-ão que o medo não é uma ciência. Mas também a Ciência aqui se
encontra implicada, já que os últimos progressos teóricos a levaram a
negar-se a si própria, e os avanços práticos hoje ameaçam destruir toda a
terra. Além do mais, se o medo não pode considerar-se em si uma
ciência, não há dúvida que ele é, apesar de tudo, uma técnica. O que mais
nos impressiona hoje, com efeito, é que no mundo atual, em geral (e à
exceção dos crentes de todas as espécies), a maior parte dos homens se
encontra privada da noção de futuro. Ora não há vida vivida sem projeção
no tempo, sem esperança de amadurecimento e progresso.32

5.1.5 Jogos de Guerra
O acordo de 1963, descrito duas seções antes, além do cerceamento aos testes
nucleares, também foi responsável pela instalação da hot line, uma linha direta entre a Casa
Branca e o Kremlin, a fim de facilitar a resolução de impasses como o que envolveu a
instalação dos mísseis cubanos. Inicialmente um moroso sistema de cabos submarinos que
permitia a transmissão de mensagens escritas via teletipo, mas que tinha a vantagem de
diminuir erros de tradução e de interpretação, além de uma linguagem teoricamente mais
ponderada. Mas, em parte graças a filmes não muito sérios, a linha foi alcunhada de
“telefone vermelho”. E realmente o foi anos mais tarde, quando o sistema foi substituído
por linhas telefônicas via satélite – não necessariamente vermelho. Hoje, a comunicação
Washington-Moscou ocorre através de e-mail e chat criptografados.

31
32

Cf. HESSEL, Stéphane; JACQUARD, Albert. Exigez!, p. 40.
CAMUS, Albert. "Ni victimes ni bourreaux." In: Actuelles - chroniques 1944-1948, 1950, p. 97.
191

Mas linhas telefônicas não eram garantia de que um conflito de grandes proporções
não viesse a acontecer, mesmo em tempos de paz. Inicialmente foi a ficção que apontou
esse risco. Causou certo incômodo, apenas dois anos após a crise com Cuba, uma produção
que costuma ser associada a “Dr. Fantástico” pela trama insólita e também porque
compartilharam o mesmo ano de lançamento, 1964: “Limite de Segurança”, do prestigiado
diretor Sidney Lumet. Por uma falha técnica, bombardeiros dos EUA partem para incinerar
Moscou com bombas atômicas. Uma vez que seus pilotos tinham ultrapassado um
determinado (e fictício) limite de segurança imposto naqueles momentos de GF, deveriam
ignorar qualquer ordem para abortarem a missão, por mais persuasivas que fossem. E
como não foi possível abater os aviões, inicia-se uma perigosa e exótica negociação via
telefone com os russos para que a retaliação fosse seletiva.33
Linhas telefônicas foram protagonistas, dessa vez em um caso da vida real, em um
intrigante incidente que ocorreu na Pensilvânia, EUA. No início de janeiro de 1984, nem
dois meses após a exibição de ODS, mensagens com avisos de ataque atômico foram
emitidas via telex para mais de 40 núcleos de defesa civil do estado. Felizmente verificouse que se tratava de um acionamento acidental de um sistema de alarme por parte de dois
funcionários de uma companhia telefônica local. Ainda não foi daquela vez que o mundo
veio a se estorricar, pois se percebeu a tempo, antes que aquilo chegasse a promover um
mal maior.34 O pior é que um incidente dessa natureza, segundo o jornalista investigativo
Eric Schlosser, não era um caso isolado.35
Em fins de 1979, computadores do sistema de defesa dos EUA, incluindo os do
Pentágono e do NORAD (North American Aerospace Defense Command em inglês /
Comando de Defesa Aeroespacial Norte Americano, um enorme quartel general de
controle aeroespacial incrustado no interior de uma montanha de granito e trancado por
comportas de ferro de 25 toneladas cada) chegaram a alertar que o país estava sofrendo um
súbito ataque de mísseis soviéticos lançados de submarinos próximos à Costa Oeste e de
locais na própria URSS. Em seis minutos as ogivas iriam atingir maciçamente o país.
Alarmes foram soados, equipes de silos de mísseis ficaram em estado de alerta máximo e
aviões interceptadores e bombardeiros atômicos B-52 decolaram. A situação começou a se
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normalizar quando se constatou que tudo deveria ser um delírio técnico do sistema, visto
que não havia no momento uma aguda crise política e nos radares nada de anormal era
detectado. O alarme falso se dera, dessa vez, por causa da inserção de um jogo de guerra
eletrônico para treinamento em caso de ataque nuclear em um dos terminais do NORAD.
Por algum motivo, o desenrolar do jogo interferiu no computador principal e foi por ele
interpretado como uma ameaça real.
Voltando ao mundo da ficção, em 1983 o incidente real do NORAD migrou para os
cinemas através do filme “Jogos de Guerra”, para muitos apenas uma FC improvável e
descompromissada. Seu protagonista é um hacker adolescente que tem por hábito acessar
ilegalmente sistemas remotos de informática através de seu microcomputador ligado, via
modem, a uma linha telefônica. Em dado momento, depois de vencer complicados
bloqueios eletrônicos, consegue o acesso a um banco de dados e passa a se divertir com
certa frequência com o que ele achava ser um inofensivo jogo estratégico de que simulava
de guerra termonuclear, tal como aquele da vida real. Na verdade, sem que o soubesse,
tratava-se do WORP, o supercomputador central do sistema de defesa dos EUA, que
controlava estratégias de guerra no caso de um confronto nuclear. A máquina da versão
cinematográfica era mais pomposa e perigosa da que existe no mundo real, pois tem um
improvável acesso direto ao sistema de lançamento dos ICMBs dos EUA, sem que
passasse por mão humanas uma vez recebida uma ordem de ataque. Como na vida real,
uma falha faz com que ele passasse a entender que uma partida que levaria a um ataque
simulado dos soviéticos não fosse algo do mundo virtual. Caberia aos técnicos militares em
colaboração com o então capturado hacker criar estratagemas para a interrupção do jogo
antes que ele pudesse automaticamente acionar o sistema de retaliação. O filme se
apresentou ao espectador de forma crível, pois seus roteiristas contaram com consultoria
técnica formal do próprio NORAD e, informalmente, de um hacker de verdade.
Em fevereiro de 2016, o diário “The New York Times” enfatizou a importância do
filme além da FC, isto é, no conturbado cenário geopolítico do mundo real. Após assisti-lo,
o então presidente dos EUA Ronald Reagan – que valorizava o que via nos filmes por já
ter sido ator de Hollywood – pediu ao seu alto comando militar que reavaliasse os riscos de
intervenção externa no sistema informatizado de telecomunicações de segurança
nacional.36 Reagan realmente tinha razão para ficar apreensivo. Em março de 1983, três
36
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meses antes da estreia do filme, havia anunciado SDI (Strategic Defense Initiative em
inglês / Iniciativa de Defesa Estratégica). Foi apresentado espetacularmente com ares de
FC ao enfatizar elementos do gênero: “canhões espaciais e terrestres de laser de raio-X
nuclear, emissões de partículas subatômicas, mísseis teleguiados lançados por canhões de
propulsão eletromagnética sobre trilhos, etc.”37 Não por menos, foi apelidado pela mídia
como “Projeto Guerra nas Estrelas” –referência aos armamentos apresentados na famosa
saga espacial do cinema que se estendia com sucesso da década anterior até aquele ano. Na
prática, deveria funcionar assim: segundos após o ataque soviético, uma sucessão de
mísseis seria lançada por submarinos dos EUA rumo ao espaço, indo de encontro a
satélites contendo ogivas nucleares. A energia das detonações acionaria diversos emissores
lasers de raio-X que formaria um escudo impenetrável para os mísseis da União Soviética,
destruindo-os tão logo lançados.38 Além do impulso na corrida armamentista e espacial,
daria grande vantagem estratégica aos EUA. Apesar de Reagan enfatizar publicamente que
era um sistema de defesa, e não de ataque, o presidente russo Yuri Andropov percebeu que,
se fosse realmente implementado com sucesso, os EUA poderiam com certeza atacar em
momento de adversidade sem a preocupação com uma possível retaliação total. Dessa
forma, as relações entre os dois blocos inicialmente pioraram.39
O grande problema, percebera Reagan, é que todo esse sistema era estruturalmente
baseado em uma rede informatizada ligada a um computador central. E o relatório que
recebeu dos militares em relação à possibilidade de uma invasão virtual no sistema foi
desconcertante: a vulnerabilidade existia e ainda era maior do que aquela apresentada em
“Jogos de Guerra”. Outro fator de apreensão é que já se antevia naquela época que os
computadores pessoais e a internet, ainda em estágio embrionário como ARPAnet, não
estavam distantes de se popularizarem domesticamente. Reagan evidentemente mandou
reforçar a segurança de todo o sistema, mesmo alertado que isso jamais 100% de proteção
nunca seria possível, e motivou a criação das primeiras leis federais do mundo destinadas a
banir a pirataria virtual, que serviram de base para boa parte das que existem atualmente.40
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Eram atitudes consideradas cruciais naquele ano de 1983, considerado até então o
pior da GF desde a crise cubana; além de eventos indiretos, como um ataque terrorista
islâmico contra a embaixada dos EUA em Beirute, que matou três centenas de civis, e a
polêmica invasão americana em Granada, uma ilha caribenha próxima a Cuba que acabava
de sofrer um golpe de estado que não agradava aos americanos. E, para piorar, encontravase em curso uma nova crise internacional envolvendo mísseis, e também com dramáticos.41
Em resposta aos mísseis SS-20 soviéticos instalados no Leste Europeu desde 1979,
EUA e OTAN começavam a fazer o mesmo no solo de cinco países aliados no lado
ocidental, mas com modernos e superiores mísseis Pershing-2.42 Em dado momento de
muita tensão, ao contrário do que acontecera entre os governantes na crise cubana, as
conversações foram encerradas e a corrida atômica encrudescida. E ainda, em novembro,
durante dez dias simultâneos à crise, surgiu Able Archer, uma série de treinamentos
militares de guerra na Europa Ocidental, realizada pela OTAN. O realismo foi tanto que os
soviéticos chegaram a pensar que se tratava de manobras verdadeiras para um ataque
surpresa contra eles. Ainda mais porque dois meses antes eles tinham abatido por engano
um jumbo sul-coreano que, depois de partir de Nova York rumo à Seoul, necessitou fazer
um ajuste em sua rota que por um engano, o fez sobrevoar território russo próximo ao
Alaska. Foram 269 mortos, 62 deles americanos, inclusive um de seus congressistas.43
Em meio à crise, assustando ainda mais o mundo, surgiu a visão realista e
aterradora de uma FC atípica que poderia deixar passar para o mundo real a qualquer
momento. Em novembro de 1983 “O Dia Seguinte” chegava às telas de TV literalmente
aterrorizando o público norte-americano quanto a um possível e trágico desfecho para uma
crise tal como a que estava em curso.
Pouco mais de um mês depois, o ano terminava com o ponteiro do Juízo Final
ajustado em três para meia-noite.
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5.2 Ficção científica ao calor da Guerra Fria
O projeto “Guerra nas Estrelas” foi cancelado dez anos depois, na administração
Bill Clinton. Os russos, preocupados, viram-se obrigados a gastar muito de seus recursos
financeiros para desenvolver uma forma de contornar a barreira espacial que seria imposta
pelo SDI estadunidense, como também desenvolver sua própria versão. Isso teria acelerado
a colapsar sua já combalida economia e assim, sua participação mais efetiva nos acordos
de desarmamentos, o que colocava um fim àquele período de GF.
Ainda assim, desde o início de 2016 o ponteiro novamente está a três minutos para
a meia-noite. No entanto, pesam na equação outros fatores que, embora dramáticos, não
são capazes de incandescer a superfície da Terra de uma hora para outra. Além de questões
atômicas, entram na equação o que se hoje sobre os efeitos globais das mudanças
climáticas, biotecnologia e robótica – temas tradicionais da FC. Mas a relação da FC com
as motivações iniciais dos cientistas por trás daquele funesto relógio há muito rende tramas
ao gênero.

5.2.1 Páginas amareladas
O árduo incidente no NORAD, tanto da vida real quanto da ficção, já fora
imaginada em 1957 no romance “Level 7”, de Mordecai Roshwald, que narra, a partir do
ponto de vista de arqueólogos marcianos que encontram, no futuro, um diário na Terra, o
drama vivido por civis e militares, sem especificar de qual país, em um complexo
subterrâneo antes e depois de uma devastação atômica. Sendo que essa catástrofe fora
causada por reflexo automático de um soldado, treinado para agir dessa forma, para retaliar
uma suposta ofensiva nuclear do lado inimigo.44
Outro caso em que a FC perigosamente se aproximou dos horrores do mundo real
se deu no inusitado caso da publicação de "Deadline", em 1944, pela revista de FC novaiorquina Astounding Science Fiction. Esse conto de Cleve Cartmill, por causa de suas
referências detalhadas sobre uma bomba atômica de fissão nuclear a base de urânio – o
mesmo princípio da que era desenvolvido secretamente pelo Projeto Manhattan – fez com
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que o FBI recebesse ordem superiores para investigar a vida de todos os colaboradores da
revista. Após se convenceram de que não se tratava de um vazamento de informação, mas
sim de uma inteligente conjectura, pediram gentilmente a John W. Campbell, o editor, que
não mais publicasse nada semelhante. E ele já achava estranho que parte de seu leitores
havia se mudado para Los Álamos.45 Campbell tinha um antecedente que havia passado
em branco três anos antes, como descreve o divulgador científico, e um dos mais célebres
escritores de FC, Isaac Asimov:

[...] um conto que teve o título “Solução Insatisfatória”, ["Solution
Unsatisfactory"] de Robert Heinlein, publicado em março de 1941 pela
Astounding Science Fiction [...] antes de Pearl Harbor, [...] descreve uma
grande reunião de cientistas convocada para desenvolver uma arma
atômica. Essa arma foi inventada e utilizada no propósito de por fim à
Segunda Guerra Mundial, criando-se, a partir de então, um impasse
nuclear.46

A literatura de FC há muito trabalha com o tema. Em 1914, H.G. Wells descrevera
que a difusão da energia atômica no futuro traria o desemprego em massa, o que geraria
um grande conflito social que culminaria na destruição das metrópoles por bombas
atômicas. Para o físico norte-americano Lawrence Krauss, apesar do desfecho, o texto de
Wells seria uma inspiração para o desenvolvimento da bomba no mundo real. 47 Naquele
mesmo conto de Heinlein, descrito na citação de Asimov, o fim da Alemanha nazista
através de um bombardeio se dá por causa de poeira radioativa. Similar, porém menos
brutal, em “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, de Philip K. Dick, a poeira
atmosférica residual de uma guerra atômica obriga os habitantes de uma deteriorada
Califórnia futurista a fazerem uso de tapa-sexos contra a esterilidade. Não houve referência
a esse detalhe quando o romance de Dick foi adaptado para as telas, quatorze anos depois,
como “Blade Runner”, um dos mais cultuados filmes de FC.
Ainda nesse contexto, foi lançado, em 1957, o best seller “A Hora Final”, de Nevil
Shut. Nessa obra, as armas atômicas usadas em uma rápida 3GM, além da destruição de
praxe, espalharam por todo o planeta uma nuvem radioativa de cobalto-60, que aos poucos
foi avançando aos lugares mais distantes do Hemisfério Sul. A trama se dá na Austrália,
45
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onde os últimos sobreviventes que, já antevendo o fim tão logo começa a precipitação
radioativa, procuram ajustar seus cotidianos para que possam viver da melhor forma
possível até o final, que não tardaria a chegar.
Já no Hemisfério Norte, os EUA foram devastados inúmeras vezes em sua própria
literatura. Notadamente no ano de 1953, em “Lot”, em que Ward More retrata Los Angeles
tal como uma Sodoma em vias de um apocalipse nuclear. Peter George, autor do romance
que havia inspirado o filme “Dr. Fantástico”, por sua vez envereda no mesmo tema ao
descrever os amargos eventos dos sobreviventes atômicos em “Commader-I”, de 1965.
Também em 1965, porém na ficção, é quando acontece o chamado Dilúvio de Fogo
em uma das obras mais clássicas do gênero: o premiado “Um Cântico para Leibowitz”,
escrita por Walter Miller Jr. em 1961. A pouca diferença entre as duas datas só demonstra
o quanto a GF assombrava os EUA, e o mundo, no início dos anos 1960 – antes ainda da
crise cubana. Na desolação pós-nuclear de uma América barbarizada, aos poucos se
resgatavam o conhecimento perdido através de monges copistas que ainda resistem em um
mosteiro. Copiam principalmente restos queimados de esquemas eletrônicos. Em menos
tempo que a civilização humana demorou em se erguer historicamente, no romance ela
ressurge ainda mais avançada tecnologicamente. No entanto, o círculo se fecha quando
uma nova guerra atômica zera tudo novamente.
Uma obra em particular se destacou em 1950 pelo sua inusitada e aparente
ingenuidade. Na verdade, uma profunda ficção política em que sua autora, Jutih Merril,
mostra a luta pela sobrevivência em meio a escombros atômicos pelo ponto de vista de
pessoas comuns. No seu romance “Shadow of the Hearth”, o que se segue após a
devastação de Nova York é contado através de reflexões de uma mãe de família e seus
filhos. Seu argumento, de 1950, foi uma longínqua semente do que viria a ser o de ODS.
“Fahrenheit 451”, reconhecidamente uma das obras mais importantes da FC, foi
escrita pelo americano Ray Bradbury em 1953, ano ainda próximo ao do ataque contra o
Japão. Conta o drama de um bombeiro de uma Califórnia em um futuro indefinido, ao
questionar sua função, que ironicamente é atear fogo em livros ou qualquer coisa escrita.
Naquela distopia totalitarista, em que seus habitantes deviam ser mentalmente homogêneos
e socialmente alienados, ler seria uma forma de induzir à diferença.
Na visão do autor, a situação chegou a esse ponto não por imposição do Estado,
mas partido do povo. Ao contrário de obras como “1984”, de George Orwell, em que as
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telas de TV são usadas para o controle e doutrina, em “Fahrenheit 451” são uma querida
diversão familiar com suas telas planas que ocupam toda uma parede e com uma alienante
programação de apelo popular. A sociedade havia democraticamente banido os livros em
um processo que começou através da exclusão de parágrafos considerados, por todos os
grupos sociais, como politicamente incorretos. Com o tempo, só sobraram algumas notas
de rodapé que poucos tinham o interesse de ler. Os livros então passaram a ser queimados
por seus próprios donos. Com o passar do tempo, institucionalizou-se a queima.48
Nessa conjuntura, o próprio elemento fogo é o maior de todos os bens, pois, ao ser
atiçado sobre as páginas amareladas ocultas nas casas de subversivos, auxilia a manter o
bem-estar e a felicidade geral da nação. Por outro lado, a alienação que oferece em troca
não permite à população perceber o grau de letalidade da guerra mundial que estava prestes
a começar. A presença do fogo torna-se mais eloquente quando consome mais do que o
habitual quando finalmente a guerra chega. E a forma como queimou tudo que havia nas
cidades, sem distinção, a fez acabar no mesmo momento em que começou.
Em 1996, o romance de Bradbury se transformou em outra obra-prima, ao ser
adaptado, como título homônimo, para o cinema inglês pelas mãos de François Truffaut,
diretor francês que teve participação fundamental em um dos momentos mais criativos no
cinema de seu país, o Novelle Vague. Em 2009, o autor ainda adaptou seu romance para
uma HQ de sucesso. Algo que, de certa maneira, condiz com o espírito da obra.49

5.2.2 Filmes de fogo
Além de “Jogos de Guerra” e “O Dia Seguinte”, documentários e outros filmes de
ficção com temáticas voltadas para questões atômicas foram lançados, dando continuidade
a um ciclo de obras produzidas em anos anteriores. Refletiam no geral o drama que
passava a civilização do fogo em um momento que corria o risco da criatura se voltar
contra o criador. O espelhar do mundo físico como no processo de projeção-identificação
de Edgar Morin, visto no primeiro capítulo. A seguir, uma relação de alguns dos que mais
se destacaram na produção em língua inglesa, geralmente que atingiam um público maior
48
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por fazer uso do consolidado sistema de transmissão, distribuição e exibição internacional
montado pelos estúdios dos EUA.
Os mais objetivos em relação às consequências de uma guerra com uso do potencial
atômico, evidentemente, eram os documentários. “First Strick”, de 1979, foi realizado em
parceria com o Departamento de Defesa dos EUA e conjecturava como seria se a União
Soviética iniciasse a guerra atômica, destruindo de imediato todas as capacidades ofensivas
dos EUA. Da mesma forma que este, “The Atomic Café” utilizou, em 1982, imagens reais
da propaganda bélica norte-americana para uma montagem sarcástica da história da GF,
incluindo os incômodos danos de seus testes nucleares.
Mais populares que quase todos os diversos documentários sobre o tema estão os
filmes de ficção, não necessariamente FC. Na verdade, nessa temática, o limite que separa
os filmes de ficção tradicional dos de ficção científica é algo que se situa em uma zona tão
nebulosa que não faz nem sentido ajustá-los a rótulos. São os que esta pesquisa considera
como representam o grupo da ficção atípica.
Quase todo este ciclo facilmente pode ser dividido em três categorias básicas, que
também têm seus limites muitas vezes interseccionados e de difícil distinção.
Uma delas ronda, em maior ou menor grau, em primeiro ou segundo plano,
incidentes envolvendo artefatos nucleares. Do manuseio de material radioativo a explosões
atômicas, independente se acidentais ou não. Parte considerável dessas produções tende ao
suspense e a aventura para dar o tom de dramaticidade necessária parar conquistar o
público, que se sente aliviado quando a questão nuclear é resolvida nos últimos momentos,
pouco antes da sessão chegar ao fim.
A outra categoria poderia ser chamada tanto de “paus e pedras”, em referência a
Einstein, ou ainda “quando os vivos invejam os mortos”, parafraseando Khrushchov.
Frequentemente é voltada para as desgraças vividas por aqueles que tiveram a infelicidade
de sobreviver ao holocausto. Produções mais elaboradas feitas após meados da década de
1980 costumam apresentar certa fidelidade ao que preconiza a teoria do Inverno Nuclear.
A terceira seria uma mista, mostrando o antes e depois, algumas vezes com o
“durante”. Algumas produções ousam exibir a pirotecnia das explosões atômicas. São em
menor número, se se levar em contar o conjunto do que já foi feito desde o início da GF.
Um dos motivos se deve à dificuldade que havia de exibi-las crivelmente, até o surgimento
dos recursos de computação gráfica. Usualmente são filmes que, dependendo do momento
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em que seus roteiros colocam as explosões, tendem mais para uma ou outra das categorias
anteriores. É nessa classificação a que melhor se adequa o filme ODS, como será visto em
seção posterior.
Não há como deixar de perceber que nessa tentativa de classificar os milhares de
filmes já feitos sobre o tema atômico, que também se aplicaria de forma semelhante aos
representantes da literatura, há uma imensa escala qualitativa. Tanto em relação aos
aspectos visuais, quanto principalmente ao conteúdo. Praticamente a mesma coisa vista na
relação de filmes de FPH, no capítulo terceiro.

5.2.2.1 Por volta do acontecer
No primeiro grupo, há filmes voltados para um entretenimento superficial, que vão
desde um leve abalo na GF a uma situação de iminente colapso bélico, ou então um
incidente atômico localizado. Mas isso não é o mais comum nesta linha de filmes.
Geralmente envolvem incidentes que mesclam situações de tensão e ação bem ao gosto do
público, que se resolvem com gestos heroicos que poder vir acompanhados de acordos
diplomáticos. Filmes envolvendo submarinos nucleares, como em “Maré Vermelha”, “K19” e “Phantom - A Última Missão” aviação de guerra, como “Top Gun – Ases
Indomáveis” e o de FC “Firefox, raposa de fogo” além de diversos de suspense, como
“Miracle Mile” e de espionagem, com destaque para vários com o agente secreto britânico
007, uma franquia milionária que mescla os gêneros de espionagem e FC, curiosamente
iniciada em outubro de 1962, o mesmo mês da Crise dos Mísseis.50 A crise também foi
tema de “Treze Dias que Abalaram o Mundo”, lançado em 2000, demonstrando que o
gênero ainda encontrava fôlego próximo à virada do milênio.
Em 1983, a três dias da estreia de “Jogos de Guerra”, James Bond, o 007, teve a
oportunidade de salvar o mundo de uma guerra atômica em “007 contra Octopussy”, feito
semelhante ao que vinha fazendo em diversos outros filmes, e que faria novamente em
lançamentos posteriores. No mesmo ano, houve certa inquietação pública com a exibição
na TV, pela rede NBC, de “Special Bulletin”, ainda oito meses antes de ODS, embora de
impacto muito aquém. Sua agitada história apresenta simulando tempo real, a ação de um
grupo extremista que ameaçava explodir uma bomba atômica nos EUA caso o governo não
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se dispusesse a iniciar imediatamente um desarmamento nuclear unilateral como forma de
frear a corrida armamentista. O resultado final, depois de muita discussão entre os
personagens sobre o perigo de uma guerra atômica, é a explosão do artefato, transmitida
em ao vivo pelo telejornal que cobria o evento.51
Em 1983 ainda pode ser classificado nesta categoria “Silkwood – O Retrato de uma
Coragem”. A história, baseada em fatos reais de 1974, conta o drama de uma operária que
maneja plutônio em uma fábrica de Oklahoma. Após descobrir que havia sido contaminada
por radiação 400 vezes acima do limite e adulterações em exames, reúne provas para levar
à imprensa, mas antes disso sofre um acidente suspeito automobilístico. Na mesma linha,
estreou em 1979 nos cinemas americanos o longametragem “Síndrome da China”, no qual
um acidente por negligência em uma usina nuclear dos EUA contamina milhares de
quilômetros quadrados. O título é uma metáfora para um hipotético e exagerado efeito de
uma explosão nuclear em usinas do tipo: um buraco na crosta terrestre capaz de atravessar
o planeta pelo seu centro até sair na China. O filme ganhou notoriedade por uma infeliz
coincidência. Doze dias após sua estreia, ocorreu de fato um acidente na usina de Three
Mille Islands, que emitiu gases radioativos na atmosfera– embora não na proporção
apresentada no filme, que por sinal necessitou que seu circuito de exibição fosse reduzido,
a fim de auxiliar na minimização dos protestos públicos que se instauraram no país. A
coincidência de ambos os incidentes, o fictício e o real, foi suficiente para gerar protestos
antinucleares pelo mundo e, assim, o replanejamento de medidas de segurança e o atraso
de alguns programas nucleares.52 O Projeto Manhattan já rendeu muitos filmes envolvendo
sua criação. Muitos semidocumentais sobre a história de Trinity e outros relacionados com
a espionagem envolvida. Um que desperta a atenção, embora pouco lembrado, é
“Síndrome Nuclear”, de 1989, em que o caso de soldados contaminados nos testes
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atômicos de Nevada é o desencadeador de uma trama envolvendo pesquisas médicas e
amores interrompidos pela radiação. De forma semelhante, no australiano “Ground Zero”,
de 1987, há uma curiosa trama de suspense relativa à descoberta de uma filmagem de
testes atômicos secretos com o uso de bosquímanos como cobaias.
Filmes cujos argumentos têm como base a emissão radioativa na atmosfera,
acidental ou por algum tipo de atentado, já foram feitos às centenas nos mais distintos
níveis de qualidade. Desde raras produções bem-acabadas e inteligentes, como as citadas
no parágrafo anterior, até as mais tolas, feitas para TV ou diretamente para o mercado de
VHS. Afinal são filmes geralmente de suspense e FC que pouco dependem de caros efeitos
especiais, visto que a radioatividade é invisível.
As duas últimas produções citadas na seção anterior, além de muitos outros filmes
desconhecidos produzidos basicamente nos anos 1980 sobre contaminação nuclear,
permitem visualizar que a paranoia atômica não se restringia às explosões atômicas
propriamente ditas. O perigo poderia estar nas vizinhanças, ou nos próprios lugares onde as
pessoas passam a maior parte do tempo. Ao contrário das crises internacionais, a
transmigração do medo real para as telas parece indicar o quanto o perigo de se lidar com
forças nos limites da ciência preocupava a população em geral. Um medo ainda atual,
principalmente após os acidentes radioativos nas usinas nucleares de Chernobyl, em 1986 e
de Fukushima em 2011.

5.2.2.2 Depois do acontecido
Evidentemente, ao se ater a um histórico superficial de produções catastróficas
desde o início da GF, entre uma ou outra grande catástrofe, havia espaço para aqueles em
que o maior problema para os que não sucumbiram era a invisível e temível radiação, e
morte lenta que ela causa.
Nesse sentido, um dos filmes que mais marcaram naquele período foi “A Hora
Final”, de 1959. É uma adaptação do romance homônimo de Nevil Shute, citado na seção
sobre literatura pós-nuclear. A trama gira em torno da tripulação de um submarino que
sobreviveu por estar nos distantes mares australianos, onde a radiação levaria algum tempo
para chegar. Ao detectarem um incompreensível sinal em Código Morse através dos
equipamentos do submarino, partem em uma longa viagem em busca de sua origem, na
203

esperança de encontrar sobreviventes, o que os leva a uma deserta Nova York que pouco
tem a lhes revelar. Em 2000, uma nova versão foi produzida para a televisão australiana.
Se nesse filme as consequências físicas para a Terra, como um planeta em si, são
praticamente irrelevantes, em outras produções isso não acontece. Um dos exemplos é “O
Dia em que a Terra Pegou Fogo”, de 1961, onde o fogo, como o próprio título indica, é o
grande vilão, após a alteração de eixo terrestre como uma incrível consequência do embate
nuclear EUA e União Soviética. Filmes como esse, da mesma forma que os muitos tolos de
FHP, fazem parte de uma cultura popular, segundo a qual o planeta é suscetível a grandes
abalos astronômicos devido à incandescência nuclear em sua superfície. Calamidades
dessa magnitude poderiam chegar ao excesso de desencadear algum desequilíbrio cósmico,
a ponto de a Terra ser visitada por extraterrestres poderosos que, preocupados com as
consequências em seus mundos, procuram acabar por conta própria a corrida
armamentista. O que para muitos, na vida real, era uma espécie de sonho escapista
provável de acontecer. Haja vista as centenas de avistamentos de objetos voadores não
identificados (os famosos discos voadores) pelos céus mundiais logo após o fim da 2GM,
especialmente os dos EUA. “O Dia em que a Terra Parou”, de 1959, é o mais popular
desses filmes. Ao ser refilmado em 2008, a iminência da destruição atômica foi atualizada
para a salvação do meio ambiente, e não da espécie humana.
No mesmo ano dessa produção franco-japonesa, “Hiroshima meu Amor” estreou
com uma proposta narrativa que o tornou um dos mais cultuados e admirados filmes do
cinema, ao fazer o paralelo entre o fim de um relacionamento amoroso com as terríveis
consequências atômicas de Hiroshima. Alain Renais, seu diretor, da mesma forma que
Truffaut, é um dos grandes nomes do cinema francês, e também mundial. Outro diretor
francês a abordar o tema da destruição atômica, mas sem o simbolismo de Renais, foi
Chris Marker, que em 1962 apresentou uma inovação de linguagem em “A Pista”. Fez uso
de imagens fixas em preto e branco para mostrar como a sociedade passou a se comportar
após a destruição causada pela 3GM. Contendo um dos ingredientes mais clássicos da FC,
a viagem no tempo, mais de três décadas depois foi a inspiração para a produção do
elogiado longa americano “12 Macacos”, de 1995, assim como a série de TV que dele se
derivou dez anos mais tarde, porém com narrativas convencionais. No entanto, a
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contaminação por resíduos radioativos no primeiro filme é substituída por agentes
bacteriológicos no segundo.53
Mas foi na década de 1980, marcada pelos impasses das duas superpotências
antagonistas, que os filmes pós-apocalíticos se firmaram como um ramo muito popular da
FC. Deste, o filme que é considerado um marco inicial é o estranho e singelo, e também
pouco lembrado, “O Menino e seu Cachorro”, produção de 1975, cujo argumento adapta
um romance do polêmico escritor de FC Harlan Ellison.54 Nele, um menino que vaga por
um deserto pós-Quarta Guerra Mundial tem sua solidão aplacada pelas conversas
telepáticas com seu cão. A visualidade apresentada em tela, envolvendo bárbaros, ferrovelho reciclado e imensidão desértica, ditou a regra de boa parte da cultura pós-apocalítica
dos anos 1980 (incluindo ilustrações, HQs e videoclipes), por ter servido de inspiração
para um esquecível “Herança Nuclear”, de 1977, e o notável “Mad Max 2 – A Caçada
Continua”.
Esta produção australiana, ao potencializar sua cenografia e adicionar altas doses de
violência em um ritmo acelerado, foi um ponto de virada não apenas no conjunto da FC,
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que é algo não muito incomum na relação de Ellison com cineastas e roteiristas, daí sua participação em
algumas batalhas judiciais, geralmente vencidas por ele. Fonte: imdb.com.
O filme de Cameron, como envolve viagens no tempo, sua produção de baixo orçamento ofereeu uma trama
ambientada no presente, mas com flashbacks do futuro. Na trama, a devastação nuclear ocorreria por decisão
de máquinas de inteligência artificial que iriam desejar o extermínio dos seres humanos. Como foi um grande
sucesso, o diretor produziu uma superprodução para sequenciá-lo, em 1991. Graças aos inéditos efeitos de
CGI, a destruição atômica pôde ser mostrada em mínimos detalhes, superando oito anos depois a artesanal de
ODS. A trama gerou ainda duas sequências, em 2003 e 2009, uma série de TV de 2008 a 2009, e uma
refilmagem, em 2015, longe do sucesso do primeiro da série.
54
Em 1995, “Waterworld – O Segredo das Águas” atraiu a atenção do público devido às grandes dificuldades
de filmagem e pelo orçamento gigantesco para os padrões da época – que fez do filme o mais caro da história
do cinema até então. E fez o mesmo depois do lançamento, devido ao seu roteiro, considerado uma fraca
imitação dos filmes da franquia “Mad Max”. O grande diferencial é que, em vez de desertos australianos, os
bárbaros pós-apocalípticos digladiavam-se entre si sobre o mar, elevado a impossíveis sete quilômetros de
altura após o derretimento das calotas polares. Embora haja um mutante na trama, não se sabe se houve
alguma influência de radiação atômica, ou apenas uma adaptação natural.
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como no cinema desse gênero. Ao se situar em um mundo posterior à 3GM, faz uma
drástica ruptura com “Mad Max” – o filme do qual ela é sequência, passado em futuro
próximo (que não aparenta ser pós-apocalíptico). “Mad Max 2” extasia seus espectadores
com perseguições automobilísticas mirabolantes entre um ex-policial embrutecido pelo
assassinato da família no primeiro filme e gangues de bárbaros que aterrorizam as estradas
do interior da Austrália. Uma das marcas registradas da obra são veículos construídos a
base de gambiarras com sucata. Em 1985, teve uma continuação, mais cara e mais fraca,
“Mad Max 3 – Além da Cúpula do Trovão”, compensada por outra, “Mad Max – Estrada
da Fúria”, feita em 2015 – na verdade uma releitura dos anteriores, numa superprodução
com uma das mais belas fotografias da FC. Seu acabamento artístico foi de agrado para
crítica e público, tanto que, além de diversas premiações, recebeu seis prêmios Oscar dos
dez a que fora indicado.
Contudo, em termos gerais, foi a mediocridade o que se viu em inúmeras e
dispensáveis imitações que varreram os cinemas dos anos 1980, tais como “Viagem
Radioativa”, de 1985,“Crepúsculo de Aço”, “Cherry 2000”, de 1987, e muitos outros.
“Hardware - O Destruidor do Futuro”, de 1990, foi o representante da linha um pouco
acima da média no limiar da nova década. Em geral envolvem roteiros semelhantes
estruturalmente simples: sobreviventes pós-nucleares necessitam lutar contra o inusitado,
seja ele robôs, mutantes, canibais ou as inevitáveis gangues bárbaras e sua maquinaria de
ferro velho – umas das formas mais baratas de se produzir um filme pós-apocalítico.
Quando se trata de obras com algum conteúdo, o cinema europeu dos anos 1980
apresenta três instigantes exemplares, um britânico, outro grego e ainda um russo. Em
“Memoirs of a Survivor”, de 1981 apresenta dois universos paralelos interconectados, uma
Inglaterra vitoriana e outra, bárbara e pós-apocalítica. Baseia-se em romance homônimo da
britânica Doris Lessing, autora feminista de diversas FCs de cunho antropológico e e que
viria a ganhadora Prêmio Nobel de literatura em 2007. Já no pouco conhecido “Proini
peripolos” (patrulha da manhã, em grego), de 1987, uma mulher narra em primeira pessoa
sua lembranças de dias melhores enquanto atravessa uma arruinada Grécia pósapocalíptica, à espreita de perigosos milicianos, com o intuito de chegar ao litoral, onde
poderia haver algo que a estimulasse a continuar vivendo. Entre suas reflexões subjetivas,
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narradas em off, há uma transcrição literal de outra reflexão, esta sim famosa, que ocorre
ao final de “Blade Runner”.55
Em “Pisma myortvogo cheloveka”, traduzido habitualmente, nos poucos países
onde foi lançado oficialmente, como “Cartas de um Homem Morto”, novamente um
colapso atômico é advindo de um defeito eletrônico, o que demonstra, em última análise,
um receio tecnófobo, num certo grau de desconfiança em relação ao uso da informática em
setores vitais. Quando um operador do sistema de defesa soviético se engasga com um
cafezinho, fica impedido evitar um lançamento acidental de um ICBM. A 3GM acontece e
o enfoque vai para o sentimento de culpa em um físico, outrora de prestígio, por ter
contribuído no desenvolvimento de armas atômicas. De forma epistolar, procura descrever
suas reflexões para um filho desaparecido na destruição, que provavelmente nunca mais
veria, enquanto procura cuidar de crianças sobreviventes, ironicamente, em meio ao que
restou de um museu histórico. Uma oportunidade de aprendizado sobre o devir humano
para que novas gerações não repitam a estupidez que havia se abatido sobre a agora antiga
civilização. Especialmente pelo seu lançamento ter se dado em 1986, é considerado a
resposta soviética a ODS, três anos anterior.
Outro filme também considerado uma resposta a ODS é o britânico “Catástrofe
Nuclear”, produzido para a TV pela rede BBC de Londres. Assim como em ODS, foi
espetacularmente transmitido pela TV, mas em 1984. Foca em duas famílias de uma cidade
inglesa antes de um conflito nucelar entre OTAN e Pacto de Varsóvia e depois as
acompanha por uma década em meio às desgraças do Inverno Nuclear. Com consultoria de
Carl Sagan, a produção foi uma das primeiras a retratar o fenômeno da forma mais
próxima possível. Estimulado por ODS e pela escola do Neo-realismo italiano, o diretor
Mike Jackson optou por usar, entre os figurantes, atores desconhecidos do grande público,
para que não houvesse em momento algum uma ruptura da empatia com os personagens,
ingrediente essencial para o processo de projeção e identificação. O desejo de realismo foi
tamanho, que a equipe de efeitos especiais explodiu uma bomba de fumaça capaz de
produzir um pequeno cogumelo, semelhante ao de uma bomba atômica, o que levou ao
desespero os moradores nos arredores das locações, que desconheciam a realização das
filmagens. Muitos vêm nesse filme um realismo ainda mais apavorante, e triste, do que
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Viajantes entre escombros do passado se transformaram em uma linha de filmes pós-apocalíticos, usual até
hoje. Entre os exemplos mais recentes se destacam “O Livro de Eli”, FC de cunho religioso, de 2010, em que
um andarilho tem a missão de proteger um dos últimos exemplares da Bíblia e “A Estrada”, onde pai e filho
atravessam os EUA em meio a catástrofes indeterminadas.
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ODS. E, da mesma forma que na GF, não é incomum a espionagem entre estúdios. No caso
específico de “Herança Nuclear”, produzido ao mesmo tempo em que ODS, e lançado
antes, uma quinzena antes de sua transmissão. A película acompanha a trágica rotina dos
moradores de um típico subúrbio californiano que sobreviveu com poucas avarias a um
súbito ataque atômico sem que ninguém soubesse o motivo.

5.3 O filme sobre o dia seguinte
“O Dia Seguinte”, para esta pesquisa, é o mais importante filme já realizado sobre
os efeitos diretos de um abrupto e avassalador ataque atômico, visto que a celeuma
internacional que causou contribuiu para a conscientização popular sobre os horrores do
uso de armas atômicas. O aumento dos protestos antinucleares que se deu na época e que
contribuiu para o fim da GF, deve-se, em parte, ao impacto mundial desse filme.

5.3.1 A batalha para o fogo
O sentido das imagens publicitárias de ODS era sempre o mesmo. Tanto em
revistas, jornais e guias de TV, assim como nos cartazes de cinema nos países onde foi
inicialmente projetado em tela grande, como no caso do Brasil, era o contraste entre o
cotidiano rural e familiar, de um lado, e avançados mísseis intercontinentais ascendendo
em um bucólico céu azul, do outro. ICBMs disparados de silos próximos, vistos por uma
janela, por trás de uma casa ou sobre um simpático coreto de uma pracinha. O lúdico e a
paz, o tecnológico e a guerra. A dualidade das imagens da vida antes e depois das bombas.
Entre o ritmo de funcionamento da sociedade do fogo, e o descompasso disfuncional.
A intenção de Nicholas Meyer, o diretor, foi fazer algo que não fosse considerado
da linha dos filmes clássicos do cinema-catástrofe que se tornaram usuais a partir dos
1970, tais como “O Destino de Poseidon”, “Inferno na Torre” e “Terremoto”. Embora
hoje, visto à distância, esteja frequentemente associado a esses filmes e nivelado com
diversos outros de destruição nuclear, alguns citados aqui. Ainda assim, certos clichês não
puderam ser evitados, afinal, cenas de uma civilização destruída fazem de todos esses
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filmes uma espécie de fixação, no cinema dos EUA, por grandes catástrofes, o que, para
alguns teólogos, reflete um profundo temor quanto ao Apocalipse bíblico.
ODS atualmente é uma produção da qual as novas gerações pouco ou nunca
ouviram falar. Perdeu-se na infinidade de lançamentos similares da época em que foi
lançado. Restringiu-se a lançamentos modestos em DVD, ao passo que GDFf, pelo menos,
pode ser encontrado como filme de arte em lançamentos remasterizados de melhor
editoração. No geral, ODS é parte de um passado soterrado, há 35 anos, por camadas
históricas e culturais.56 Na verdade, a exata intenção de seus produtores: um filme para TV
esquecido pelo que ajudou a evitar, em vez de um que fosse lembrado pelo que anteviu.
O que interessava a Meyer, que aceitara por uma questão de consciência o projeto
que muitos colegas recusaram, era reproduzir da melhor forma posição a visão de quem lhe
contratou, Brandon Stoddard, o então presidente da ABC Motion Pictures, que,
impressionado com a repercussão de “Síndrome da China”, desejava fazer algo ainda mais
inflamado. Seu desejo era conscientizar dramaticamente o público para o fato de que a GF
não era algo distante como seus telejornais poderiam dar a entender. Seu intuito era
terrificar os espectadores mostrando suas rotinas se transformando, de uma hora para outra,
um mundo bárbaro e miserável, assim como o que se convencionou atribur aos tempos préhistóricos. Seu projeto, inicialmente nomeado como “Silence in Heaven”, foi batizado
como ODS porque o objetivo principal era mostrar a nova e grotesca rotina dos
sobreviventes. Tanto que, na morte de uma enfermeira, havia uma referência à medonha
frase de Khrushchov, cortada posteriormente na edição.
Meyer, acostumado com FC em tela grande, considerou a TV o veículo adequado
para ODS nos EUA, pois abrangeria a todos e não apenas aos já engajados na luta
antinuclear que iriam aos cinemas. Sem grandes astros, mas atores desconhecidos, para
maior identificação do público. Sem autos escalões militares, apenas os de baixa patente. A
locação escolhida para as gravações foi Lawrence, uma bucólica cidade universitária do
estado de Kansas, onde há um campus da Universidade de Kansas City, a maior cidade do
vizinho estado do Missouri, distante cerca de 30 quilômetros. A região possui 150 bases de
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Há cerca de cinco anos no Brasil, poucas unidades do DVD de ODS foram lançadas para o mercado de
Home Vídeo. Inicialmente encontrado em lojas de departamento a preços baixos, com o tempo tornou-se
raro. Foi um lançamento simples, sem remasterização e com pouco zelo no empacotamento, tanto que o
DVD adquirido para esta pesquisa não correspondia ao da capa. Em seu lugar, uma versão de “Sonhos de
uma Noite de Verão” de Shakespeare, da mesma distribuidora. Para assisti-lo novamente, foi preciso recorrer
a exibições online em sites de vídeo na internet.
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ICBMs, o que faz dela um alvo natural em caso de guerra com os soviéticos. Sua
população participou ativamente das gravações, dando suporte no que estivesse ao seu
alcance, depositando entulho pelas ruas, caracterizando suas próprias casas e veículos
como se tivessem sido devastados pelo fogo, e formando um contingente de dois mil
figurantes. Alguns se sujeitaram a raspar suas cabeças e a evitar tomar banho, para melhor
caracterizarem os efeitos da radioatividade no corpo humano. Para alguns, maquiagens
inspiradas nas vítimas de Hiroshima, mas dentro dos limites para um filme de TV aberta.
Stoddard, de princípio, estipulou quatro horas de duração para ODS a serem
exibidas em duas partes em dias consecutivos. Uma das razões era favorecer mais espaço
para os intervalos comerciais e assim recuperar parte dos sete milhões de dólares a serem
investidos. Mas, como a maioria dos anunciantes contatados previamente não tiverem
interesse em associar suas marcas a um desastre atômico, Stoddart seguiu o conselho de
Meyer, de se fazer uma única sessão de duas horas, 57 pois, se fosse em duas partes,
dificilmente o público retornaria para assistir aos horrores que planejavam para a segunda
sessão.58
Mas não podiam se exceder. Setores de regulação da própria emissora ficaram
reticentes quanto a alusões a contraceptivos e sexo. E impuseram restrições exorbitantes
contra a possibilidade de danos psicológicos: a cada três personagens desintegrados pelas
explosões, sete objetos deveriam ser intercalados da mesma forma. Foi vetada a violência
gráfica, em especial em cenas detalhadas sobre as condições do corpo humano no processo
de carbonização, esmagamento, sufocação e dilaceração. Cenas de degradação radioativa,
queimaduras, barbáries e saques precisariam ser amenizadas. Um pesadelo de uma criança
com a morte foi vetado, uma hipocrisia, para Meyer, diante da violência rotineira na mídia
a que as crianças são expostas. Ainda assim, resolveu-se então que 1800 linhas telefônicas
diretas com apoio psicólogo seriam disponibilizadas ao público durante a transmissão. Na
prática, só serviu como uma avaliação da repercussão do filme, quando muito. Na época, a
ABC, em parceria com uma ONG, lançou um guia de TV especial com informações sobre
o filme, a guerra atômica e até como utilizá-lo na psicologia e educação infantil.59 E a
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Algumas cenas já realizadas e eliminadas no processo de montagem final, quando se decidiu reduzir pela
metade o tempo de duração, constam em alguns lançamentos internacionais em home video.
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GEERHART, William. Nuclear landscape: a look back at The Day After, 2010, s/p.
59
Segundo este guia, a Associação Psiquiátrica Americana, naquela época 40% das crianças tinham ouvido
falar sobre armas nucleares antes dos 12 anos. Fonte: BRUSSEL, Frederic; BRUSSEL, Ann. The Day After a viewer's guide by cultural information service, 1983, p. 2.
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concorrência também se manifestou. Por uma semana depois de ODS, um programa
infantil de outra emissora procurava alegrar as crianças porventura chocadas com o filme.
Uma delas foi Steven Church, que morava em Lawrence em 1982, ano em se iniciou as
gravações de ODS. A fim de superar seu trauma infantil, publicou, 28 anos depois, um
livro sobre o que chamou de sua “angústia atômica”: “The Day After The Day After”, algo
como “o dia seguinte de O Dia Seguinte”. E Meyer, durante as filmagens, apresentou
sintomas de uma estranha gripe. Ao se consultar, o diagnóstico foi a somatização de uma
aguda depressão.
Com a produção em andamento, cópias vazaram e caíram em mãos de ativistas
contra e a favor do armamentismo nuclear. Por este último ter considerado que ODS seria
um filme de Esquerda, incentivam piquetes à frente das afiliadas da rede ABC pelo EUA e
incitaram a boicote às marcas de produtos que aparecessem nos intervalos comerciais.
Também houve pressão, por parte de militares, que negaram consultoria técnica ao filme
porque não ficaria claro quem teria apertado dado início ao ataque – segundo eles, deveria
ser obrigatoriamente a União Soviética.60 Alusões à crise dos mísseis Pershing-2 foram
terminantemente proibidas. Mas a ambiguidade niilista da 3GM foi mantida, até porque a
Casa Branca, a fim de apaziguar os ânimos, viu-se na obrigação de se manifestar, dizendo
se tratar apenas de um filme de ficção. Com certeza porque o hollywoodiano presidente
Reagan esperava assisti-lo.61
A exibição se deu estrategicamente em uma noite de domingo, 20 de novembro de
1983, com estimados 100 milhões de telespectadores, e ainda seria visto por pelo menos
mais 40 milhões nos cinemas de outros países. Fora um grande evento midiático, porém
sem comerciais na sua metade final, visto que, ainda assim, faltou anunciantes, para o o
filme mais assistido da televisão mundial até então.62
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Segundo Edward Hume, o roteirista, seriam os americanos a iniciar o primeiro ataque nuclear na Europa, o
que leva efetivamente à 3GM. O pivô do conflito seria uma convulsão social na Polônia que em dois anos
resultaria em uma ameaça à Berlim Ocidental. Como resultado a intervenção direta da OTAN causando um
confronto bélico com os países do Pacto de Varsóvia. No enredo do filme, essa sequência não está clara, é
apenas sugerida. Fonte: A ÚLTIMA sessão do planeta, 1984, p. 42.
61
A fim de mudar sua imagem, a ABC produziu em 1987 a ufanista minissérie “Amerika”, em que os
soviéticos são os grandes vilões da trama improvável: eles tomam os EUA de súbito, sem que seja dado um
tiro. Segue-se o impasse entre o brutal regime de opressão instalado e o movimento de resistência. Também
era uma forma de agradar aos militares, que sempre viam na URSS os eternos vilões.
62
No Brasil, o grande público tomou conhecimento sobre ODS pelo programa “Globo Repórter”, da TV
Globo, apenas quatro dias depois (24 nov. 1983). Foram 21 minutos dedicados a mostrar a repercussão do
filme nos EUA, especialmente na Kansas City e Lawrence reais. Segundo o repórter, em reportagem gravada
no centro de Kansas City, a sensação na região era similar à do Brasil quando eliminado pela Itália na copa
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5.3.2 O filme
ODS é como a antítese das outras categorias de filmes nucleares. Seus 120 minutos
são divididos no meio exato entre o antes e o depois do acontecimento. Na primeira
metade, amenidades sob uma trilha edificante em imagens claras e coloridas de uma
pitoresca rotina familiar, de trabalho, de brincadeiras infantis, de crianças, de universidade,
de esportistas etc. Na segunda, a desintegração lenta e dolorosa do que delas sobrou, em
meio a uma paisagem arruinada, acinzentada, onde até o caos parece moribundo sob a
precipitação radioativa.
Os Hendry, um jovem casal Hendry e seus filhos mantém uma pequena propriedade
rural em Sweetsage, Missouri, vizinha de cerca a uma base de mísseis, onde um militar
desembarca para cuidar de ICBM, mas preocupado com a esposa que está longe. Em
Harrisonville, no mesmo estado, em uma fazenda de gado leiteiro, a família Dahlberg se
preocupa com a filha, que, às vésperas de se casar, faz sexo com o noivo, meio às
escondidas. Em Lawrence, Stephen Klein estuda medicina, o Prof. Huxley leciona
tecnologia com ar de sabe-tudo e o Dr. Oakes, cirurgião, divide seu trabalho entre o
hospital universitário e um de Kansas City, onde reside com a família. Personagens que,
como na vida real, se encontrarão em algum momento, ou jamais.
A rotina de todos é entremeada por boletins de rádio e TV sobre o andamento da
crise que se formou na Europa. OTAN armando a Alemanha Ocidental com mísseis de
médio alcance e os soviéticos praticando exercícios de guerra; OTAN mobilizando
divisões blindadas e 260 mil soldados e sessões de emergência no Conselho de Segurança
da ONU assim como na Comunidade Econômica Europeia; bloqueio aéreo e terrestre é
imposto pela URSS à Berlim Ocidental e o embaixador dos EUA em Moscou sendo
chamado de volta. O mundo se alarma, porém Oakes procura relaxar, lembrando com sua
esposa que, na Crise dos Mísseis, a 3GM não se consumou.
Mas, nos boletins, a crise se complica. Forças da OTAN e do Pacto de Varsóvia
iniciam o conflito bélico em território alemão. Indústrias e hospitais são bombardeados.
Moscou é evacuada e, dessa vez, diz um colega de Oakes no hospital da capital, a guerra
do mundo do ano anterior. Em 19 de janeiro do ano seguinte, estreou nos cinemas das capitais, com muita
repercussão na mídia impressa, sendo capa das principais revistas. As salas lotaram.
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não seria algo simples como fora em Hiroshima. Mesmo apreensivo, ele segue sua rotina,
tomando a estrada para o hospital de Lawrence em meio a um trânsito complicado por
causa dos que abandonam a cidade temendo um ataque. Ao ouvir no carro sobre ataques
atômicos na Europa e um boletim especial pedindo à população que se proteja, faz um
retorno e segue para sua casa. Em Kansas City, supermercados se enchem de compradores
desesperados, enquanto radinhos de pilhas falam de perdas navais de ambos os lados.
Isso pouco importa ao casal Hendry, que faz amor na hora do almoço, aproveitando
que seus filhos estão distraídos assistindo desenhos animados na sala de TV. Mas em breve
saem do ar quando entram boletins sobre quatro bombas atômicas na Europa lançadas
sobre tropas russas e o Quartel General da OTAN. Nos EUA, quase que imediatamente,
bombardeiros B-52 passam a decolar enquanto os ICBMs do Missouri começam a ser
lançados. Um pouco além do quintal dos Hendry, um fogaréu expelido pela boca do silo
antecede o enorme ICBM que decola rumo a algum lugar da URSS. Na base, o militar
recém-chegado deserta e foge rumo à sua cidade, onde deixou a família. Em Lawrence,
assim como em Kansas City, outros ICBMs cruzam o céu de profundo azul, deixando o
contraste de seus riscos de fumaça branca e fazendo a população apavorada com o que
estava por vir. Rumo a todo o território americano, 300 mísseis soviéticos transportavam,
cada um, o inferno. E com certeza, alguns para aquela região.
Alarmes soam em Kansas City e o pânico generalizado toma as ruas. Entre o
formigueiro humano, acidentes de trânsito se sucedem enquanto todos se amontoam nas
entradas dos abrigos municipais. Oakes, ainda distante na estrada, tem seu carro apagado
pelo pulso eletromagnético que precedeu por segundos a primeira explosão atômica. O que
se segue é uma sucessiva e horrenda seleção de imagens sinistras. Pessoas se desintegrando
instantaneamente; ações cotidianas sendo atravessadas por ondas de raio-X em imagens
congeladas de esqueletos sobre um fundo vermelho de um pico de dezenas de milhões de
graus; uma cerimônia de casamento ao ar livre; uma sala de aula; uma secretária ao
telefone; uma pessoa numa estrada rural; e os escondidos nos abrigos, entre eles, a filha de
Oakes. E ele, naquele momento, observa boquiaberto, de seu carro, dois grandes
cogumelos sobre sua cidade.63 E lá, construções se desfazem nos ares ao impacto das ondas
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O primeiro segundo inicial de uma explosão atômica apresenta a seguinte sequência: No primeiro
milionésimo de segundo, a temperatura no ponto de explosão atinge vários milhões de graus Fahrenheit,
transformando todo o material da bomba em gás e raios gama ionizados. A um décimo, forma-se a bola de
fogo e, no seu impacto, apenas 3% do total da energia radioativa, em que os raios gama e nêutrons destroem
os organismos vivos no solo. A 0,15 s, as ondas de choque se expandem vertiginosamente, incandescendo o
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de choque e labaredas gigantes, enquanto que alguns personagens são atingidos de alguma
forma. O casal Hendry sucumbe, aos gritos, pelos jatos de fogo; o filho caçula dos
Dahlberg perde a visão por ter visto o clarão inicial – algo como o Sol explodindo, diria
Oakes mais tarde. Toda a sequência de destruição não passa de 90 segundos. 64 Os 60
minutos restantes são longos e deprimentes entre escombros fumegantes, cadáveres
carbonizados, nuvens escuras e precipitação de flocos de cinzas. Era o resultado de um
fogo como nunca havia sido visto pelo homem. Começava, para valer, o dia seguinte.
O que segue parte do ponto onde alguns filmes terminam, e outros começam. Mas,
numa visão em conjunto, uma exibição de TV na época da crise dos mísseis Pershing-2 fez
de ODS o mais impressionante de todos. A queima dos limites entre o real e a ficção. Após
um tempo indefinido depois da tragédia, o Prof. Huxley e os alunos sobreviventes ouvem,
em meio à estática de um rádio que conseguiram improvisar, uma mensagem do presidente
conclamando a reerguer a nação, pois, apesar das baixas, houvera um vencedor, a
democracia americana.65 Enquanto fala, em teoria desmentindo derrotistas que antes
afirmavam que não havia como vencer a 3GM, o estado lastimante de mortos e
sobreviventes é mostrado em uma medonha sequência que se fecha com uma desolada
criança oriental sobre escombros. A referência é clara: Hiroshima e Nagasaki.
A trama do filme passa a girar em torno do hospital universitário de Lawrence e de
alguns dramas subjacentes, como o do soldado desertor em busca de sua casa, que
certamente fora atingida, por estar em área militar. Em sua inócua caminhada por florestas
queimadas, deixa extravasar seu lado paternal a um ferido que encontra no caminho, até
chegarem a um acampamento improvisado para os sobreviventes da região, onde, na
ar e mantendo a bola de fogo inicial por 10 segundos. Em 0,2 s, a energia térmica liberada, especialmente os
raios infravermelhos, produzem as queimaduras de todos os graus nos sobreviventes que porventura houver
nas proximidades. Ao completar o primeiro segundo, a bola de fogo atinge o diâmetro de 200 a 300 metros.
Durante o restante do tempo da explosão, outros efeitos se estenderão por quilômetros. Fonte:
http://atomicbombmuseum.org/1_devastation.shtml.
64
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extraídas do documentário “First Strike”, de 1979, onde as Forças Armadas dos EUA simulam como se
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verdade, há pouco o que se fazer para ajudá-los. Outra subtrama envolve uma grávida no
hospital de Lawrence, que se recusa a entrar em trabalho de parto, para que seu filho não
venha àquele mundo de putrefação radioativa.
Há um certo destaque para o confinamento claustrofóbico dos Dahlberg no abrigo
do sótão, onde Stephen foi parar por acaso, após uma carona ruim. Quando saem, o gado
está morto e cinza, as moscas consomem o cão da casa. Partem para o centro de
Sweetsage, onde um inseguro pastor reza uma missa nos escombros de sua paróquia para
os poucos e desanimados fiéis, dizendo que eles todos deveriam ser gratos a Deus por têlos escolhido para sobreviver às chamas. A filha, em hemorragia, desfalece e é dada a
Stephen para que a leve em uma charrete, juntamente com o irmão cego, ao distante
hospital de Lawrence, lugar em que uma infinidade de sobreviventes já se amontoa, sem
que médicos, na falta de energia elétrica, medicamentos e mesmo saúde física e mental,
tenham como de cuidar. Após um tempo, o casal ri de si mesmo ao se verem vivos, porém
com pele e cabelos praticamente em decomposição. Estão em um ginásio de esporte,
improvisado como hospital pelos militares que reestruturam o país. Ao redor, um mar de
doentes, que se tornam homogêneos quando filmados à distância – uma referência a cena
semelhante no clássico “... E o Vento Levou”.
O drama segue para o que restou de Kansas City, uma paisagem de Hiroshima. Um
moribundo Oakes, com seu corpo cheio das marcas da radiação, cambaleia pelos
escombros de seu bairro. Após ver um fuzilamento ao vivo e um ladrão arrancando anéis
de um cadáver, reconhece sua casa pelo relógio de pulso de sua esposa, derretido entre os
escombros, ao lado de uma família que se encontra ao redor, esquentando um enlatado
numa pequena e discreta fogueira. E mesmo que Oakes se irrite com isso, o senhor, que
parece ser o pai daquela família, de bom grado lhe oferece uma cebola. Ambos se abraçam,
enquanto, ao lado, o fogo continua a arder onde antes era sua sala de estar. Exatamente a
frente do que havia sobrado da lareira.
Não dá para saber se teve mais sorte do que Dahlberg ao retornar à sua casa e
também se irritar com uma família em seu quintal que passava fome ao redor de uma
grande fogueira. Morre de uma vez só, por uma arma de fogo usada por um homem
daquela família. E esse, logo em seguida, passa a afiar uma faca.
Seria a volta dos miseráveis tempos dos Kzams?
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5.3.3 Os minutos seguintes
Apesar de todo o realismo pretendido pela produção, uma mensagem escrita em
duas partes surge após a última cena, sobre um fundo negro e sem áudio: “Os eventos
catastróficos vistos, certamente, são menos graves do que se haveria caso realmente
houvesse uma destruição por ataque nuclear total sobre os EUA.” Na segunda: “Espera-se
que essas imagens venham a inspirar a todas as nações desse mundo, seus povos e líderes,
a encontrar meios de evitar este fatídico dia.” Em seguida, a ABC exibiu um debate ao
vivo com seis personalidades ligadas ao tema, entre elas William F. Buckley Jr, um
escritor conservador que defendia o armamentismo, o astrofísico Carl Sagan, o exsecretário de estado Henry Kissinger e o então atual, George Schultz, um entusiasta da
política de dissuasão de Reagan. Sua participação foi através de um link de televisão com
sua casa, onde se sentava confortavelmente à frente de sua lareira. Na verdade, ele foi a
segunda escolha de um representante do Governo pela ABC. A primeira, que recusou, foi o
vice-presidente George Bush, o futuro presidente.66
A grande atração do debate foi a acalorada discussão entre os opositores Buckley
Jr. e Sagan. O primeiro menosprezou ODS por representar um pensamento arcaico de fazer
alarde a uma catástrofe hipotética, sendo que a real ameaça aos EUA era que se
transformasse em um grande campo de trabalho forçado soviético, como os que dizia haver
por lá. Sagan, por sua vez, retrucou dizendo que a corrida armamentista era como se fosse
dois inimigos em meio a tanques de combustível, cada um ameaçando o outro com
milhares de fósforos nas mãos. Em seguida, apresentou, pela primeira vez em público, o
conceito do Inverno Nuclear.
Em Lawrence, cerca de 500 de moradores não o assistiu. Faziam uma vigília na rua.
À luz de velas.
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5.3.4 A repercussão
ODS se apresentou como a quebra de paradigma com os filmes sobre guerras
nucleares, da mesma forma que GDFf o foi com os demais filmes sobre pré-história. Mas,
por tratar de um tema preocupante quanto aos rumos da civilização, e não sobre como ela
chegou àquele estágio, sua polêmica foi maior do que a de cinéfilos e paleoantropólogos.
ODS foi além de tudo o que foi produzido, e até de muito do que viria a ser produzido
sobre o tema, incluindo outros filmes, estudos, debates e retóricas na mídia.
Mesmo desacreditado por setores conservadores dos EUA, foi um duro golpe aos
procuravam justificar o crescimento exponencial da indústria do armamentismo como uma
forma de manter e assegurar a democracia, o amerian way of life e o espírito do
capitalismo. Mas, na opinião de Geerhart, não haveria o porquê de tanta controvérsia, pois
ODS podia ser visto como um filme de dupla face. Ambíguo, como o fogo. Poderia ser
entendido de outra forma, pois mostrava o que aconteceria caso a política de intimidação
americana falhasse67 e que, apesar de tudo, muitos teriam sobrevivido. Desse modo, aquela
grávida que não queria dar à luz, e que, por fim, entregou ao mundo novo o primeiro de
uma nova geração, representaria assim a esperança de que novas gerações viriam a
reconstruir os EUA, fazendo da nação a vencedora moral da 3GM.
Apesar de ODS ter propiciado o debate político sobre o tema em várias nações
dispostas no tabuleiro da GF, – até mesmo, tardiamente, na URSS, onde só foi exibido em
1987, quando pôde ser comparado a “Cartas de um Homem Morto”, lançado no ano
anterior, o “ODS da casa”– ainda segundo Geerhart o seu real legado talvez tenha sido
sutilmente mais significativo. Quando Reagan publicou suas memórias em 1990, relatou
que teve acesso ao filme na semana anterior de sua exibição. Seu pensamento foi duplo.
Elogiou o investimento de sete milhões de dólares, pois o filme valia isso. Era o que
achava o ex-ator e líder da maior nação capitalista do mundo. Por outro lado, essa eficácia
havia lhe deixado muito deprimido, mesmo que nas páginas seguintes continuasse a
defender que a intimidação atômica era a forma que via para evitar a 3GM. Edmond
Morris, biógrafo oficial do presidente, com acesso ilimitado à Casa Branca durante sua
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administração, confirmou que a primeira e única vez que o viu sem o seu característico
otimismo, foi quando assistiu a ODS.68

5.3.5 O baixar das armas de fogo.
Com a publicação da biografia oficial de Reagan e a liberação posterior de seus
documentos secretos, percebeu-se a ambiguidade do político, que queria acima de tudo
derrotar a União Soviética, mas, por outro lado, queria também que o planeta ficasse livre
da ameaça nuclear” E agiu assim, em seus dois mandatos, com os dois ideais em mente.
Segundo Weigel, pessoas próximas a ele diziam que “abominava os horrores de Hiroshima
e Nagasaki e odiava a ideia de que um presidente norte-americano pudesse causar uma
destruição incomensuravelmente maior do que aquela.”69 Assim, o seu SDI teria sido sua
cartada tecnológica para começar a tornar ultrapassado o conceito de guerra com armas
nucleares com o tempo, daí a extravagância das descrições de seu funcionamento, mesmo
que não passasse de um embuste bélico. E fez sob a percepção da vulnerabilidade que o
sistema econômico do mal passava.
Não se pode saber com precisão o quanto a opinião pública sobre ODS e seu
consequente debate mundo afora influenciaram Reagan. O que se sabe é que os filmes há
muito tempo o influenciavam, mesmo quando costumava estar neles.70 O fato é que ele
passou a se relacionar cada vez mais com os soviéticos, após a posse do novo premier
Mikhail Gorbachev, em 1985. Logo no ano seguinte, houve um encontro de cúpula em
Reykjavik, Islândia, que resultou no mais emblemático acordo para a redução de
armamento nuclear. De acordo com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance
Intermediário, de 1987,71 o problema dos SS-20 e dos Pershing-2 começavam a ser
solucionado e ainda, mais de 2500 armas nucleares passaram a ser destruídas. Finalmente,
68

Ibid, s/p.
WEIGEL, George. Como Ronald Reagan venceu a Guerra Fria, 2013, s/p.
70
O SDI, que, segundo analistas políticos, ajudou a esmorecer a GF, não foi inspirado na pirotecnia a laser de
“Guerra nas Estrelas”, mas em “Murder in the Air”, filme em que o próprio Reagan atuara como ator, em
1940. É uma FC onde existe uma arma secreta dos EUA capaz de impor ao mundo a paz pela dissuasão. Seu
grande poder seria emitir raios que um raio que paralisante de correntes elétricas – tal como hoje procuram se
desenvolver armas de pulso magnético. Na trama, um agente secreto americano detém os espiões russos que
pretendem reproduzi-la na URSS, justamente usando-a contra eles em uma fuga aérea, fazendo sua aeronave
arder em fogo e cair. Fonte: BEN-TOV, Sharona. The artificial paradise: science fiction and american
reality, 1995, p. 3.
71
MINGST, Karen. Princípios das relações internacionais, 2008, p. 222.
218
69

após mais de 40 anos de GF, diversos líderes de ambos os blocos fizeram surgir a luz ao
final do longo e escuro túnel. Aconteceram outros encontros de cúpula cordiais, em que
Reagan falava sobre sonhos de paz comum e Gorbachev sobre um mundo livre dos perigos
da guerra. A URSS não parecia mais ser o “Império do Mal” intergaláctico de “Guerra nas
Estrelas” e nem os comunistas “devoradores de criancinhas”, como era instigado por
décadas pelos mais extremistas. Novos tratados foram assinados e, a partir de 1987, as
ogivas nucleares passaram a ser limitadas. Em anos posteriores, reduzidas.
À medida que se empenhava nas negociações para pôr um fim à escalada nuclear,
Gorbatchev instituiu na URSS um programa de reformas legais e políticas, no intuito de
descentralizar o controle da sua combalida economia e incentivar assim a autonomia das
empresas. Foi a Perestroika. Presos políticos foram soltos e atividades de censura
atenuadas. As influências do processo se expandiram além das fronteiras russas. Em
novembro de 1989, o muro que separava Berlim ao meio foi derrubado na frente das
felizes lentes dos cinegrafistas de todo o mundo. No mês seguinte, como resultado de um
encontro de cúpula em Malta, a GF foi oficialmente encerrada em um tratado assinado por
Gorbachev e o novo presidente dos EUA, George Bush, aquele que não desejou aparecer
na TV logo após a exibição de ODS.
Em 1992, apenas nove anos depois de ODS, as famílias Reagan e Gorbachev
confraternizavam em uma fazenda dos EUA. Os dois políticos não eram mais governantes,
mas amigos. E o calor que lá sentiram era apenas o que vinha do sol da Califórnia.

5.4 Responsabilidades
O fim da GF alterou profundamente a conjuntura mundial, entretanto não houve uma real
suplantação da rivalidade bipolar com essa paz militarizada. Ao longo dos anos, outros países, além
dos EUA e URSS, investiram na pesquisa nuclear e confeccionaram seus próprios artefatos para
fins pacíficos. Mas, em alguns casos, extrapolaram para as bombas atômicas. Crises de mísseis e
outras nas superpotências foram resolvidas com diálogo. Apesar do pavor que geraram, ao ponto de
a população mundial precisar de um ODS didático, o bom senso político prevaleceu. Rivalidades
políticas e ideológicas, ao contrário do que parecem, são resolvidas em uma escala de tempo de
décadas, haja vista que Japão, EUA, Rússia (ex-URSS), Alemanha, China e outras nações são
parceiras, apesar de, vez por outra, algum imbróglio político e comercial logo resolvido. O medo
hoje envolve fundamentalismo religioso e ataques terroristas como o Londres, em 1995, França, em
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2015, e Bélgica, em 2016, todos ainda à sombra da maior bandeira, que foi a de Nova York, em 11
de setembro de 2001 – o mesmo ano do Danúbio Azul de Kubrick e Clark. Se a ameaça for contra
a Rússia, que atualmente ataca os terroristas do Estado Islâmico com mísseis convencionais
lançados via submarino, o presidente Wladimir Putin avisa, independente se bravata ou não, que
seus caças poderão revidar com “ataques atômicos cirúrgicos” em qualquer lugar da Síria, 72 um
dos países onde os terroristas se instalaram em meio a uma infortunada população civil, que foge
aos poucos para a Europa formando a maior imigração humana desde a 2GM.

Alarmes soam, mas não é nada que se compare aos fogos de Lawrence. Para o bem
de todos, a GF parece relegada hoje a estudos históricos e filmes de ficção atípica. Mas seu
fantasma ainda assombra. O tratado de Reykjavik se abala quando a Rússia, após invadir a
Crimeia, tem como retaliação sanções comerciais internacionais e a ameaça americana de
colocar tanques e armamentos pesados em países da OTAN próximos à invasão. Acuado,
Putin anuncia, também em 2015, em julho desse ano, uma possível instalação, em seu
arsenal nuclear, de 40 ICBMs.73 E dessa vez não é filme.

A física nuclear explodira a sua bomba no coração da ética. [...] A
ausência de controle, político e ético, dos desenvolvimentos da
tecnociência revela a tragédia maior resultante da disjunção entre ciência,
ética e política. Entre ciência e política, a ética é residual, marginalizada,
impotente. A ética está desarmada entre a ciência amoral e a política
frequentemente imoral. Esta é a trágica situação da humanidade
planetária.74

A atenção dada às ações do homem como que desvinculadas do sujeito se tornaram
mais intensas a partir das primeiras bombas atômicas. Em Los Álamos, aparentemente,
todos os cientistas de alto escalão certamente sabiam o que estavam a trazer ao mundo.
Apesar daquela histórica missiva de Einstein a Roosevelt, é questionável a isenção de
responsabilidade sobre um invento tão poderoso, uma vez que não lhes caberia
participação nas futuras decisões sobre o seu uso. Como se o fogo que vai queimar a todos
não fosse problema de quem inventou o fósforo, mas de quem o riscasse.
É ilusória a sensação de que uma consciência política de base científica possa guiar
as pesquisas sem engessá-las qualitativamente. Também é igualmente ilusão pensar que
uma consciência moral faça os resultados das pesquisas seguirem os fins pretendidos – a
72
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Ecologia da Ação, tal como Morin postulou. Muitos dos que se dedicam à ciência fingemse desentendidos sobre o que produzem e suas implicações. Para o bem ou para o mal, pois
seria hipocrisia ignorar a relação de máquinas que auxiliam a salvar vidas, como
equipamentos nucleares de laboratórios radiológicos com os esfuziantes testes de Nevada
em meados do século passado. Essa idiossincrasia ambígua, como já vista aqui inúmeras
vezes, é inerente a tudo que o homem faz, desde o fogo do prometeico de Naoh. Inerente e
atemporal. Ainda há pouco, no início de 2016, uma equipe de cientistas russos e
americanos (e ainda japoneses), certamente cientes do histórico da GF, onde foram
protagonistas, anunciou a inserção de novos e artificiais elementos à Tabela Periódica e a
potencialidade de seu uso em áreas médicas, engenharia de materiais e geração de energia.
Mas ela não detém o poder para determinar que, no futuro, eles sejam utilizados apenas
para fins tão nobres.
O sistema tecnoburocrático é para muitos a explicação para justificar o massacre de
Hiroshima e Nagasaki. Os cientistas do Projeto Manhattan disseram que não lhes eram
permitidos conhecer o projeto ao todo. Teriam cumprido suas equações até que o produto
final fosse arrancado de seus braços. Assim, o sujeito moral se redime de qualquer
responsabilidade. É a falsa moral justificando massacres étnicos, destruição descomunal do
meio ambiente, contaminação radioativa, dizimação de seres vivos. É imprescindível que a
ciência possua autonomia de investigação e de ação para o êxito de suas aspirações, tendo
como baluarte, entretanto, uma conduta apoiada em base ética sólida para conduzi-la. Se a
humanidade está sob a ameaça de armamentos nucleares com grande potencial radioativo
e, consequentemente, de destruição, é, inclusive, em decorrência de pesquisas financiadas e
estimuladas por interesses questionáveis sobre a real necessidade de aplicação de recursos
financeiros e intelectuais no desenvolvimento de artefatos com tamanho potencial
dissuasivo.
Em face ao que o homem tem feito ao usar a energia nuclear, Edgar Morin e
Stéphane Hessel (escritor e diplomata alemão naturalizado francês) chamam a atenção para
que os homens tomem a consciência em definitivo de que todos partilham um mesmo
destino planetário, havendo assim a necessidade de se reagir globalmente em uníssono a
fim de evitar que as circunstâncias que ora se apresentam a levem à beira de um abismo,
onde, ao fundo, pode-se encontrar a finitude. Dessa forma, postulam que
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[...] toda a humanidade sofre iguais e mortais ameaças, trazidas pela
proliferação das armas nucleares, pelo desencadeamento dos conflitos
etnorreligiosos, pela degradação da biosfera, pelo curso ambivalente de
uma economia mundial fora de controle, pela tirania do dinheiro, pela
conjunção de uma barbárie oriunda das eras mais recônditas e das
insensatas atrocidades características dos cálculos técnico e econômico.
[...] Deu-se início a uma corrida desenfreada rumo a catástrofes em
cadeia. O desenvolvimento descontrolado dos poderes manipuladores e
destruidores da ciência e da técnica, somado ao desencadeamento, em
todos os sentidos, da economia voltada para o lucro, engendrou a
proliferação de armas de destruição em massa e a degradação da
biosfera.75

Os indivíduos têm se utilizado de forma equivocada do que o planeta lhes oferece.
Agem como se não pudessem ser atingidos pelas escolhas erradas que realizam. Por vezes
faz-se necessário lembrar que “somos produtos de uma evolução biológica, que foi
construída ao longo de dois bilhões de anos e que a espécie chamada Homo sapiens usou
demasiadamente mal”76. É necessário que haja uma transformação da forma de se perceber
a existência humana e suas reais necessidades, tendo consciência de que o planeta funciona
de modo interdependente. Recursos naturais, embora não pareçam, são finitos, porém
necessários para a manutenção da sociedade global que está sempre a necessitar cada vez
mais deles – as guerras, localizadas ou globalizadas, no fundo são por acesso a eles.
Os conflitos internos em diversas nações, bem como os transnacionais, que levam a
investimentos de capital e de tecnologia na indústria bélica, podem acelerar o colapso do
mundo da forma que se apresenta hoje, principalmente no que se refere à utilização de
armas nucleares. Nunca dantes as possibilidades de interferência da ciência sobre o meio e
a sociedade foram tão intensas quanto na atualidade, uma vez que a ciência promoveu o
controle e até mesmo a erradicação de doenças, expandiu os limites do conhecimento,
delineou a forma de se ver e viver a vida cotidiana. Intensificando enormemente a
capacidade de aniquilar essa mesma sociedade e esse mesmo ambiente.
O mesmo poder, a mesma tecnologia, o mesmo avanço científico sendo utilizado
tanto a favor quanto contra a vida. A preservação da vida por meio do desenvolvimento
sustentável ocorrerá apenas se houver conjuntamente a percepção do mundo em
conformidade com um pensamento complexo, interpretando sociedade e natureza como
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uma grande trama onde todos os seus elementos estão tecidos em conjunto. Mesmo os que
se encontram em oposição.
Não se trata assim de simplesmente assistir a um filme de ficção científica atípica
como “O Dia Seguinte” ou qualquer outro sobre o fim do mundo independente de qual o
motivo, e ficar sentado confortavelmente no sofá à espera que os outros façam.
Trata-se, no mínimo, de reciclar o seu lixo. E não juntá-lo para atear fogo.

5.4.1 Ivan, o Terrível.
RDS-220.
Parece nome de robô de ficção científica. Mas é mais do que isso.
Tudo o que homem o aprendera depois da invenção da escrita e da numeração
poderia ter nessa sigla alfanumérica a sua finitude. Ela representa o maior fogo que o
homem já fez sobre a terra, filho distante das primeiras faíscas que pareciam ter saído de
dentro das marcassitas em choque, na distante primeira vez que os antepassados humanos
fizeram o fogo por percussão. Mas, dessa vez, o choque foi de núcleos atômicos.
Distante daqueles 400 mil anos, ou 1,5 milhão, não se sabe ao certo, foi em 30 de
outubro de 1961 que a URSS testou sua maior bomba de hidrogênio: a RDS-220, ou
simplesmente Tzar, homenagem ao mais violento dos tzares russos, Ivã, o Terrível. Nada
mais apropriado. Sua luz ignorou a curvatura do planeta e iluminou a mil quilômetros de
distância. Com um cogumelo de 64 quilômetros de altitude, sete vezes o Everest, Tzar
seria algo como explodir todas as bombas da 2GM ao mesmo tempo, dez vezes. Se fosse
sobre Hiroshima, a travessura seria maior que a do garotinho “Little Boy” – 3.300 vezes.77
Era uma inovação tecnológica criada de forma inteligente e fria que conseguira
potencializar uma explosão de fissão de urânio normal – aquela que havia sido suficente
para que Oppenheimer se sentisse o senhor da morte. Mas, como sustenta Wrangham que o
fogo parece acelerar a evolução, a próxima mutação fez surgir uma nova espécie de bomba
termonuclear de hidrogênio, isto é, uma nova bomba-H detonada por uma primeira bomba
de fissão na parte mais interna de seu invólucro de metal. Emulava a engenharia do Sol,
senhor da vida. Um terceiro estágio fazia que os seus incríveis 50 megatons fossem
77

MORAES, Maurício. A bomba do fim do mundo que salvou o mundo, 2015, passim.
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liberados fazendo com que por alguns segundos, dois sóis brilhassem sobre uma região
desabitada do norte da Rússia. A intenção inicial era de que tivesse o dobro da potência,
mas a ética e a prudência finalmente falaram mais alto em Andrei Sakharov, o
Oppenheimer soviético. Pois esse recorde poderia gerar, além dos abalos sísmicos, um
tornado de fogo bíblico em uma área de 30 mil quilômetros quadrados, fora a radiação, que
iria milhares de quilômetros além. O mundo agradeceu-lhe com um Nobel da paz, dez anos
depois.
Na verdade, tratava-se de uma espécie de jogo de pôquer, onde o blefe poderia
fazer ganhar a partida. O objetivo dos soviéticos era assustar seu adversário, os EUA, cujas
bombinhas nem passavam de 15 megatons. Mais do que uma ação militar, a Bomba Tzar
foi uma manobra política. O tratado de 1963 não se deu apenas por causa do perigo da
crise cubana, acontecida um ano antes. Tzar era tão poderosa que nem mesmo a URSS
poderia manuseá-la e lançá-la sem risco para ela própria.
As crises continuaram a acontecer, assim como os testes, mas houve tempo para
esperar o fim da GF. Foi como combater fogo com fogo.
Mas, passado pelo menos temporariamente o perigo maior da Guerra Fria, é sempre
prudente não se deixar esquecer o grande perigo de desconsiderar a dupla potencialidade
de tudo que se é produzido pelo homem. Condição representada nessa pesquisa pelo fogo
essencialmente no cinema de ficção pré-histórica.
Gaston Bachelard, em 1949, quatro anos após a decisão de Hiroshima e Nagasaki,
quarenta após a hesitação de Naoh, escreveu:
O fogo [...] dentre todos os fenômenos é realmente o único capaz de
receber tão nitidamente as duas valorizações contrárias: o bem e o mal. Ele
brilha no Paraíso, abrasa no Inferno. É doçura e tortura. Cozinha e
apocalipse. É prazer para a criança sentada ajuizadamente junto à lareira;
castiga, no entanto, toda desobediência quando se quer brincar demasiado
de perto com suas chamas. O fogo é bem-estar e respeito. É um deus tutelar
e terrível, bom e mau.78
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pelo fogo que o filme “A Guerra do Fogo” apresenta em sua trama não se
difere em essência do que está encravado no imaginário popular sobre a necessidade de
migração, de caça e de uma vida centrada constantemente na busca pelo o que ter que
comer. Uma visão que remete de forma grotesca à animalidade. Não por menos, excluindo
os Ivakas, quase todos os personagens apresentam um comportamento típico dos demais
primatas. O que J.-H. Rosny aîné fez foi imputar ao fogo o símbolo de tudo que o homem
pré-histórico precisava para sobreviver naquelas condições de vida miseráveis.
As partes lúdicas que o filme apresenta, como a que ocorre quando o trio de Naoh
foge de felinos dentes de sabre, não deixam de serem vistas como ecos da visão
estereotipada, e equivocada dos homens das cavernas desde os primeiros cartuns de E.T.
Reed, ou dos mais recentes que também que usam temas pré-históricos para críticas
mordazes à sociedade. Algo semelhante às animações dos “Flintstones”, que tanto Annaud
desejava se afastar, ou dos quadrinhos brasileiros da Piteco. Embora essas imagens com
esse teor pareçam um contraponto aos lugares miseráveis da pré-história na mídia, há quem
considere que o verdadeiro mundo daquela época não era necessariamente um terror. Mas
sim fruto de uma necessidade de projetar naquele tempo um reflexo das misérias do
presente, até como forma de atenuá-las.
Caracterizar a Idade da Pedra Lascada como uma época em que aberrações
paleoantropológicas, associadas a uma truculenta guerra do fogo, poderia justificar a
agressividade na competição por dinheiro e associação social à custa da fraqueza dos
outros. A transformação implícita de uma batalha publicitária para a imposição de uma
marca no mercado, ou mesmo para a conquista de um cargo político, a luta por uma vaga
em um processo seletivo ou as maneiras de se sobressair aos colegas em busca de
promoção no trabalho etc., tudo seria realmente uma “Struggleforlife”, um atributo do
Darwinismo Social do qual Rosny aîné foi acusado de cumplicidade. Assim, os casos de
agressividade poderiam ser impingidos a uma herança animal, como acreditavam Lorenz e

225

Ardrey, e até mesmo Wrangham, em sua hipótese do macho demoníaco. 1 Tem lógica então
que os primeiros homens sejam representados como homens-macacos. Talvez isso
explique o sucesso de vilões símios na mídia, como Jackanapes e Gorila Grodd, nas HQs
de Batman e Flash Dr. Gori, no seriado japonês de FC infantil “Spectreman’ de filmes
pouco conhecidos, como “Instinto Fatal”, a grandes sucessos como as dezenas de versões
tanto de “O Planeta dos Macacos” quanto de “King Kong”. E, claro, o próprio GDFf. Por
mais que alguns deles sejam humanizados, o que prevalece são os instintos assassinos.
Mesmo que as ciências pré-históricas atuais contradigam a maior parte do que se
fundamentou no imaginário popular sobre o passado humano, ainda persistem concepções
ultrapassadas, como a da evolução retilínea, e não em ramificação – é o que demonstra o
sucesso perene das paródias da famosa ilustração “Marcha para o Progresso”, que por sua
vez, remete às polêmicas anatomias comparadas de Haeckel e suas afinidades com a
ideologia nazista.
Stoczkowski atribui essa desconsideração com a ciência ao fato de que as
concepções simplistas, atraentes e reconfortantes de um passado de miséria, que em teoria
não mais existe, tiveram uma grande facilidade de se arraigarem em eruditos que buscavam
um contraponto aos mitos de criação religiosos desde que foram abalados com o advento
do Darwinismo. Nessa busca por uma verdade absoluta e imutável, foi com gosto que
muitos acataram as visões equivocadas sobre a brutalidade animalesca apresentada pelas
ciências pré-históricas quando ainda não tinham em mãos as técnicas avançadas de hoje. O
mito da vida miserável é mais atraente do que povos felizes e sorrindo no seu dia a dia,
como sugerem os relatos de antropólogos atuais, alguns citados nessa pesquisa, que em
contato com grupos étnicos cuja cultura em muito se assemelha aos tempos pré-históricos,
não relatam um mundo horrível como o do imaginário.
O filme “A Guerra do Fogo”, faz parte de todo um arcabouço que representa essas
contradições expostas aqui sobre a Pré-história da humanidade. Não parece reproduzir,
depois de tudo que vimos nesta pesquisa, uma visão verdadeira do que foi a ancestralidade
humana. Ao contrário, até contribui para a perpetuação de padrões distorcidos formados

1

Wrangham faz estudos sobre o comportamento extremamente violento dos machos de chimpanzés,
orangotangos e gorilas como forma de atribuir biologicamente a agressividade social e bélica dos homens ao
instinto agressivo natural dos machos. A única exceção viria dos bonobos, uma espécie de chimpanzé
normalmente pacífica onde as fêmeas são dominantes devido a um longo processo de seleção natural e
isolamento geográfico das outras espécies agressivas. (Fonte: AGUERRE, G.. A outra face do macaco, s/p).
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desde as primeiras descobertas. Generalizou-se em reproduções da pré-história restritas a
um mesmo cenário de miséria e perigo perduráveis. Engrossou irresponsavelmente o
imaginário, insustentável cientificamente, das condições paupérrimas dos povos préhistóricos, que necessitavam ardentemente do resgate do fogo perdido para que não fossem
riscados do mapa da evolução. A associação do homem pré-histórico ao confinamento
miserável do mundo das cavernas pode ser visto em uma das FPH mais famosas, chamou a
atenção Stoczkowski para o fato de que GDFr é leitura complementar nas escolas francesas
e russas, fundamentando a visão distorcida da versão de cinema, também popular em sala
de aula:
Os romances pré-históricos de Rosny Aîné [sic] gozam do sucesso da
adaptação cinematográfica de A Guerra do Fogo, por Jean-Jacques
Annaud, que não omitiu um único dos atributos clássicos da concepção
das origens miseráveis. Os amantes das produções mais sutis encontrarão
a mesma imagética na literatura dita de ensaio.

Ainda assim, GDFf, e na esteira o romance de Rosny, alcança o que esta pesquisa
conjecturou. Inquestionavelmente, ele tem muito a contribuir para a divulgação e educação
científica, desde que seus aspectos lúdicos sejam explicitamente distinguido dos científicos
durante os processos didáticos e de divulgação. É um filme atraente, que em sala de aula
desperta a atenção dos alunos e pode até mesmo suscitar carreiras para algumas das
ciências pré-históricas. E como na verdade, foi feito com um distanciamento significativo
em relação ao que a Paleoantropologia já apresentava décadas antes, nem ao menos corre o
risco de ser ultrapassado pelas novas descobertas que volta e meia acrescentam novos
parentes nas populares linhas do tempo da humanidade.
Ao ter sua visão de progresso confrontada à catástrofe nuclear de “O Dia Seguinte”,
chama atenção a um nada agradável círculo que envolve o seu criador original. Rosny aîné
descreveu em suas obras alguns apocalipses, geralmente causados por seres de procedência
duvidosa. Mas em GDFr, ele se preocupou apresentar um mundo de misérias e clichês do
gênero, mas que teria futuro, desde que tratasse bem o fogo. Mas sua curiosa ligação
indireta com os inventores dos futuros mísseis, através do concurso astronáutico, o faz se
inserir em um círculo que abrange outro tipo de miséria, a nuclear, que não deixa de ser
uma espécie de retorno aos tempos pré-históricos.
Esse foi um dos motivos de “O Dia Seguinte” ter sido o seu complemento, e seu
duplo. O fogo para o progresso de um e o fogo para o regresso de outro.
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Fogo fátuo, fogo fatal. Fátuo de ligeiro,
Fátuo do latim fatuum: efêmero e tolo, tal qual sua primeira chama, a árdua, gênese
de difícil manejo. Fatal de fatali: um fado, um destino que não pode ser mudado.
Então, por mais que a humanidade se esforce pelo contrário, o caminho que está
percorrendo é catastrofista? Não haverá como fugir do fogo? A Guerra Fria poderá voltar
ou alguma ameaça sintonizada com os tempos pós 11 de setembro? Dias seguintes poderão
nascer em lugares diferentes do planeta? De uma forma ou de outra, a condenação ao
inferno chegará um dia?

Uma chama arde no Parque Memorial da Paz em Hiroshima. Incandescerá
simbolicamente enquanto subsistirem dispositivos nucleares ávidos por novos holocaustos.
Em Dubai, um complexo de edifícios totalmente sustentáveis está em projeto. Sua fachada
de vidro será montada em estruturas gigantescas que lhe darão a aparência de chamas
numa pira. Segundo seus criadores, um símbolo de desenvolvimento, harmonia e esperança
para o futuro.
E paz.
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Reino Unido
Estados Unidos
Estados Unidos

La guerre du feu

1981

França, Canadá

Guerra Mundial Z

World War Z

2013

Guerra nas Estrelas
Gunga Din
Hardware - O
Destruidor do Futuro
Herança Nuclear
Herança Nuclear
Hiroshima Meu Amor

Star Wars
Gunga Din
Hardware

1977
1939
1990

Testament
Damnation Alley
Hiroshima mon
amour

1983
1977
1959

Estados Unidos,
Malta
Estados Unidos
Estados Unidos
Reino Unido,
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
França, Japão

Jean-Jacques
Annaud
Marc Forster

Da Terra à Lua

Nelson Pereira dos
Santos
Graham Townsley

Steven Spielberg

David W. Griffith
Andrew Niccol

George Lucas
George Stevens
Richard Stanley
Lynne Littman
Jack Smight
Alain Resnais
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Inferno na Torre

1974

Estados Unidos

John Guillermin

Instinto animal
Intolerância
Island Dinosaur

The Towering
Inferno
Monkey Shines
Intolerance
Dinosaur Island

1988
1916
1994

Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos

Jogos de Guerra
Jornada nas Estrelas –
o Filme
K-19: The
Windowmaker
King Kong

WarGames
Star Trek: The
Motion Picture
K-19: The
Windowmaker
King Kong

1983
1979

Estados Unidos
Estados Unidos

George A. Romero
David W. Griffith
Fred Olen Ray, Jim
Wynorski
John Badham
Robert Wise

2002

Reino Unido,
Alemanha et al
Estados Unidos

Laranja Mecânica

A Clockwork
Orange
Fail-Safe
Bitter Moon

1971

Mad Max
Mad Max 2

1979
1981

Reino Unido,
Estados Unidos
Estados Unidos
França, Reino
Unido, Estados
Unidos
Austrália
Austrália

Mad Max Beyond
Thunderdome
Crimson Tide
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Missing Link
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George Ogilvie
Tony Scott
Victor Fleming
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Reino Unido
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Carol Hughes,
David Hughes
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Antonia Bird
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Mad Max
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The Jungle Book
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Flying Elephants
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República
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No Coração do Mar

Cast Away
In the Heart of Sea
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No Mundo de 2020

Soylent Green

1973
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Reino Unido,
Austrália,
Espanha, Canadá
Estados Unidos

Kathryn Bigelow
Merian C. Cooper,
Ernest B.
Schoedsack
Stanley Kubrick
Sidney Lumet
Roman Polanski

George Miller
George Miller

Frnk Butler; Hal
Roach
Robert Zemeckis
Ron Howard

Richard Fleischer
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O Amante

L’amant
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O Dia em que a Terra
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O Dia que a Terra
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O Exterminador do
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Schaffner
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Nicholas Meyer
James Cameron et al

Umberto Scarpelli

Harry Hook
Jonathan Demme
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APÊNDICE
FOTOGRÁFICO

Queimar era um prazer.
Ray Bradbury [em Fahrenheit 451]

INTRODUÇÃO

Filme, ficção (pré-histórica) e fogo.
Cartaz da 35ª Mostra Internacional de Cinema, Maurício de Souza, 2011.

Fonte: Maurício de Sousa Produções,
39.mostra.org/br /arquivo_interno/35-35a.-MOSTRA-2011.

O inteligência do homem pré-histórico na atual concepção popular.

A função da roda, Paul Tarnowski.

Os 50 piores coisas sobre publicidades.
Tão estúpidas que até um homem das cavernas entende.

Começou mal a alta tecnologia, Jack Corbett, 2012.

Fogo a venda, Joe Kohl, 2005.

Sim, abro mão do fogo.
Ganho meu dinheiro com seguros,
Larry Lambert, 2013..

Fontes: madmagazine.com, jantoo.com; cartoonstock.cm.

Fonte: newisland.com

A evolução segundo os criacionistas.

CAPÍTULO I
FILME, FICÇÃO E
FOGO

Cinema, ficção científica e fogo.
Bastonetes eletrificados de carvão gerando luz em um projetor 35mm, cena de "Farenheit
451", François Truffaut, 1966, e "O Fogo", tela de Giuseppe Arcimboldo, 1566.

Fontes: filmprojectionbooth.com;
Vineyard Film e Kunsthistorisches
Museum, Vienna.

Transportes da ficção científica por Verne e Méliès.
Em sentido horário: cartaz de teatroscópio de "Da Terra à Lua", 1899, arte: Louis Galice; reconstituição da projeção
de "Chegada do Trem à Estação de La Ciotat", irmãos Lumière,1895; ilustração para "Da Terra à Lua", de Júlio
Verne, 1865, por François Pannemaker e Henri de Montaut; cenas colorizadas à mão de "Viagem à Lua", 1902; e
"Viagem Impossível", 1904, ambos de George Méliès; e cartaz do "Da Terra à Lua", dir. Byron Haskin, 1958.

Fontes: editionspertinence.fr; paramont pictures; starmadedock.net, youtube.com, imdb.com e youtube.com.

Linha do tempo da evolução humana
(a partir de 7 milhões de anos atrás, em uma proposta de 2015).

Fonte: © PKL 2013 (atualização artística pelo autor).

Fogo dos mitos e da arqueologia.
Em sentido horário: "Prometeo trayendo el fuego", Jan Cossiers, 1637, Museo del Prado;
"Vièrges antiques" (detalhe) por Jean Raoux, 1727, Musée Des Beaux-arts, Lille; "Richard
Wrangham cooking"; Caverna de Wonderwerk; Neandertais à fogueira, 2007, Museu
Nacional de Praga (reconstituição por Michal Šula); Homo erectus ao fogo.

Fontes: museodelprado.es; pba-lille.fr; discovermagazine.com; idnes.cz e arqueo.edu.com.

Fazendo fogo.

Fonte: royalbooks.com; fineartamerica.com e patreon.com/Thoisoi?ty=h

Fogo por percursão em capa da primeira edição de "A Guerra do Fogo" nos EUA (1967), arte de J. O. Bercher, 1963;
fogo por fricção em "La conquête du feu", ilustração de Émile Bayard, 1876; e fogo por produtos químicos, imagem de Maxim (Thoisoi).

Fogo protegendo o homem pré-histórico do frio e animais.
Ilustração de Émile Bayard, 1876.

Fonte: http://pip.tamil.fr/.

Técnicas de fazer fogo (em cartuns).
"A guerra do fogo", Thierry Coppée, 2013 e "Aplicativo de fogo", Bruce Bolinger.

A guerra do fogo.

Isso é alguma coisa que Gork chama de aplicativo para fogo.

Fontes: © Les blagues à Toto, actuabd.com e cartoonstock.com.

A invenção do fogo e o mundo moderno (em cartuns).
"Alarme de incêndio", Elmer Parolini; "Churrasqueira", Harley Schwadron, 1990; "Churrasco no
vizinho", Mike Baldwin; "Garantia", Baloo; e "Gravador digital primitivo", Marty Bucella.

Em caso de fogo.

Quando alguém inventar o fogo, já estarei pronto.

-Droga... devia ter tirado patente antes.
O arrependemento de Mook após inventar o fogo.

-O fogo apagou? -Pediu garantia, não pediu?

Bem, bem, você poderia ver aquilo.
Fogo. Tô falando de viver de aparências!

Você, perdeu a maior parte, mas posso
jogar mais lenha na fogueira.

Fontes: jantoo.com; punch.photoshelter.com;
cartoonstock.com; cartoonstock.com; jantoo.com e jantoo.com.

CAPÍTULO II
O FOGO A PARTIR
DE ONTEM

Arte sequencial pré-histórica, sugerindo movimento,
produzida em 25 e 32 a.C. na Caverna de Chauvet, França.

Fonte: Ministère de la Culture, France (fotos de Jean Clottes).

Fotogramas do filme "La Guerre du Feu", 1915.

Fonte: Musée Historique Environnement Urbain.

Cartazes do filme "A Guerra do Fogo", 1981.

Fonte: jhrosny.overblog.com.

Capas do romance "A Guerra do Fogo" de lançamentos em diversos
idiomas (francês, russo, inglês, finlandês, português do Brasil, Italiano,
espanhol, bretão e esperanto).

Fonte: jhrosny.overblog.com.

Fotogramas do filme "Guerra do Fogo", 1981.

Fonte: © 20th Century Fox.

Bastidores do processo de criação e das filmagens de "A Guerra do Fogo",1981.
Brach e Annaud; Morris e atores em gestual símio; Burgess e Morris; Annaud dirigindo um ivaka;
Annaud dirigindo um kzamm; Rae Dawn Chong (Ika), Everett McGill (Naoh), Nicholas Kadi (Gaw) e
Ron Perlman (Amoukar) em intervalos de filmanes e um figurante sendo caracterizado como kzamm.

Fontes: flickr.com/photos/jean-jacques-annaud/ e Lumefilmes.

Bastidores das filmagens de "A Guerra do Fogo", 1981.

Fonte: Lumefilmes.

O clímax das Espécies.

Homo neanderthalensis

Homo heidelbergensis

Kzamm

Homo sapiens arcaico (Cro-magnon)

Homo neanderthalensis

Ulam

Homo sapiens sapiens

Homo sapiens sapiens

Ivaka

Fontes: 1ª linha: Fox filmes; 2ª linha: paleoanthropologicalartofpetry.blogspot.com, arte digital de Bogdan Petry; gurche.com, escultura de
John Gurche; kenniskennis.com, esculturas de Alfons e Adrie Kennis; 3ª linha: kenniskennis.com, escultura de Alfons e Adrie Kennis; adventurejournal.com, escultura de Elisabeth Daynès; lefigaro.fr, arte de Elisabeth Daynés; myspace.com, foto de Rae Dawn Chong.

Homo neanderthalensis (arcaico)

Paranthropus africanus

Wagabou

1ª linha: espécies exibidas em "A Guerra do Fogo" (1981), segundo o nome tribal; 2ª linha: espécies descritas pela ciência,
respectivamente semelhantes às do filme; 3ª linha: espécies descritas pela ciência, respectivamente semelhantes às do filme, segundo o diretor.

Arte de Zdeněk Burian usada como referência para o filme "A Guerra do Fogo", 1981.
Fogo por raio e sua posterior captura; preparo do cozimento da caça e afiação de lança ao fogo; contação
de histórias e ritual mágico feitos com fogo; artesão esculpindo vênus e cozimento canibal (todas de1958).

Fonte: zdenekburian.com/cz

Duelo em Olduvai.

Fonte: Time-Life Books.

Dois australopitecos em combate com grupo de parantropos na região da Garganta do Olduvaí,
atual Etiópia, segundo concepção artística de Jay H. Matternes para o livro "O Homem Pré-histórico", 1971.
Foi uma das principais referências visuais usadas pelo diretor de "A Guerra do Fogo" para o seu filme.

Fonte: http://www.fmh-child.org/PrimalMan/PrimalMan.html

Autoria de Frank Connelly com consultoria de Dr. Kent Hovind, arte de Jack T. Chick, 2007.
(Tradução: "Isso vai durar três dias. As crianças choram por comida."
"Vamos pra casa agora... O quê?" "A comida é nossa!" " Não!... Mate-os!")

"Homem primitivo?" Vida pré-histórica miserável em quadrinhos criacionistas.

Evolução linear humana.

Fontes: Whipple Library; Yale Peabody Museum Archives e Time-Life Inc.

Frontispício de "Evidence as to Man´s Place in Nature", de Thomas Huxley, 1863, arte B.W. Hawkins e sua reprodução no museu da Yale University, 1935,
ambas com esqueletos símios, e "Marcha para o Progresso", arte de Rudolph Zallinger para "O Homem Pré-histórico", 1966.

Canibalismo na arte.

Fontes: Americae Tertia Pars (1592); Google Art Project 2; humanitiesweb.org; Metropolitan Museum of Art, (foto Tommaso Baldovino) e louvre.fr;

Em sentido horário: "Preparo da carne humana no moquém" Theodorus de Bray, 1592 [colorido artesanalmente]; "Dante e Virgílio [e Ugolino] no
Nono Círculo do Inferno, detalhe, Gustave Doré, 1861; "Dante e Virgílio [e Ugolino]", William Bouguereau, 1850; "Ugolino e seus filhos",
Auguste Rodin, 1881; "Ugolino e seus filhos", Jean-Baptiste Carpeaux, 1862 e "A Balsa de Medusa", Théodore Géricault, 1818-1819.

"Notas sobre os aborígenes tasmanianos"
Relato nunca publicado de Edward Octavius Cotton, 1887, pelas mãos de Backhouse Walker,
descrevendo como os tasmanianos faziam o fogo e suas viagens à ilha vizinha, sublinhadas em vermelho.

Fonte: University of Tasmania Library Special and Rare Materials Collection,
(eprints.utas.edu.au/1887/).

Povos supostamente sem fogo.
Em sentido horário: "Estudo de um aborígene tasmaniano usando pele e com fire-stick",
Robert Dowling, 1860; "Nativos modelo: representantes das Ilhas Andaman na Exibição
Colonial e Indiana" [Londres], gravura de John Dinsdale, 1886; andamanes Jarawa e fogueira,
imagem de Alexandre Dereims, 2014; Sentinelês visto de helicóptero, 1994; Offerlunden, balé da
Companhia Les Ballets Suédois, 1923; e capa do DVD do filme "The Last Tasmanian", 1978.

Fontes: PIC Solander Box; eprints.brigton.ac.uk; Getty Images file photo; unaienses.
blogspot.com; Bibliothèque-musée de l'Opéra Palais Garnier, Paris e roninfilms.com.au.

CAPÍTULO III
PRÉ-HISTÓRIA
COMO FICÇÃO

A pré-história da Pré-história.
Folhas de rosto de "Prehistoric Annals of Scotland", 1851, e "Pre-Historic Times", 1865.

Fonte: archive.org.

A pré-história da Ficção Pré-histórica
Folha de rosto da primeira edição de "Paris avant les hommes", de Pierre Boitard,1861, Arte: Moreau.

Fonte: delcampe.net

Os neandertais no imaginário do início do século XX.
« "Our Neanderthaloid ancestor"
Arte: James Francis Horrabin,1919,
para The Outline History, de H.G.Wells.

Fonte: Bridgeman Images.

"Neanderthal man at Le Moustier"
Arte: Charles R. Knight, 1915, sob direção do
paleontólogo Henry Fair-field Osborn.

Fonte: welcomeimages.com

Concepção de Neandertal em 1909.
Arte: Frantisek Kupka a partir de concepção do paleontólogo Marcellin Boule,
The Illustrated London News, fev. 1909.

Fonte: Moser & Gamble.

O neandertal e o primeiro artista.
"Neanderthal de La Chapelle-aux-Saints", arte: Amedée Forestier, 1911
(para Illustrated Londons News, maio de 1911);
«Premier artiste, âge de la pierre taillée», arte: Paul Richer, 1890.

Fonte: Moser & Gamble, 1998, Ancestral
Images; Muséum national d'histoire naturelle.

Homem pré-histórico em pinturas de Charles R. Knight.
Cro-magnon artists painting in Font-de-Gaume,1920; Le Moustier Neanderthals, 1920.

Fonte:

MILNER, Charles R. Kight. The Artist Who Saw Through Time, 2012, p. 153.

A Pré-história na Bíblia
Caïn, Fernand Cormon, 1880.

Fonte: Musee des Beaux-Arts, Reims. (www.musee-orsay.fr)

A Pré-história da brutalidade.
L’Emvahisseur, Léon-Maxime Faivre (1884)

Le Rapt à l'Age de Pierre, Paul Jamim, 1888.

Fonte: Musée des Beaux-arts et d'Archéo-logie
(Viena) (www.musees-vienne.fr/)

Fonte: Musee des Beaux-Arts (Reims)
(www.reims.fr/culture-patrimoine/musees)

"A Cricket Match (How's that, umpire?)"
E.T. Reed, Prehistoric Peeps, 1894, Punch, or the London Charivari.

Fonte: REED, E.T.. Mr. Punch's "Prehistoric Peeps". P. xiv.

"The Year’s Art (Opening of the Primeval Royal Academy)."
E.T. Reed, Prehistoric Peeps, 1894, Punch, or the London Charivari.

Fonte: REED, E.T.. Mr. Punch's "Prehistoric Peeps", p. viii.

"The Great Difficulty."
E.T. Reed, Prehistoric Peeps , 1897, Punch, or the London Charivari.

Fonte: The Online Books Page.

Seca nordestina, um cenário de ficção pré-histórica.

Fontes: fatea.br/fatea/cineclube; masp.art.br; Editora Ática.

Cartaz do filme "Vidas Secas", 1963, de Nelson Pereira dos Santos, inspirado em romance de Graciliano Ramos;
Criança Morta (Série Retirantes), Cândido Portinari, 1944; capa da HQ "O Quinze", Shiko, 2012, inspirado em romance de Rachel de Queiroz.

Capas de publicações de ficções pré-históricas de J.-H. Rosny aîné.

Fonte: jhrosnyoverblog.com

Capas diversas de romances pré-históricos.

Fonte: trussel.com

Fotogramas de filmes de ficção pré-histórica.

Man's Genesis (1912), D.W. Griffith

Mil Séculos Antes de Cristo (1966), Chaffey

Quando as Mulheres Perderam o Rabo (1972),
Campanile

História do Mundo Parte I (1981), M. Brooks

O Passado Pré-histórico (1914), C. Chaplin

2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), Kubrick

Viagens Alucinantes (1980), Ken Russel

Clã da Caverna do Urso (1986), Chapman

Fontes: moviestillsdb.com; imdb, com; youtube.com; film-grab.com.

Fotogramas de filmes de ficção pré-histórica, com ênfase no fogo.

Prehistoric Women (1950), G. Tallas

Teenage Cave Man (1958), Roger Corman

Themroc (1973), Claude Faraldo

Missing Link (1988), Hughes

L'odyssée de l'espèce (2003), J. Malaterre

Os Croods (2013), Sanders & De Micco

Ao, le Dernier Néandertal (2010), Malaterre

Pourquoi j'ai pas mangé mon père (2015),
Jamel Debbouze

Fontes: moviestillsdb.com; imdb, com; youtube.com; film-grab.com.

Capas de histórias em quadrinhos de ficção pré-histórica envolvendo o uso do fogo.

Fontes: mycomicshop.com; Western Comics Group Inc.; DC Comics; Walt Disney Company;
Marvel Comics Group; Charlton comics; Panini Comics; Moonstone; Fawcett Publications.

CAPÍTULO IV
ENTREATO

A celebração da farsa do Homem de Piltdown.
Tela de John Cook, 1915, retratando Charles Dawson e Smit Woodward (ambos de pé à
direita) e cientistas do Museu Britânico observando medição de seu crânio; escultura de
Aimé Rutot em cartão esterioscópico de 1920; entre dinossauros em painel criacionista
(detalhe) e selo africano de 1998, com arte sobre desenho de Amédée Forestier, 1922.

Fontes: British Museum; Keystone View Company; chick.com e
geocities.ws/anvb20031945/FILOSIMIOS/Guinea.html

Fraudes em evidência.
Em cima: artigo de Albert Lüders na edição de 24 jun.1911 do jornal de Schlüchtern, Alemanha,
defendendo a autenticidade do suposto elo perdido alemão a partir de crânio de chimpanzé. Em baixo:
Homem de Nebraska, o elo perdido dos EUA, a partir de dente de suíno fóssil, em ilustração de Amédée
Forestier para edição de 21 de junho de 1922 do Illustrated London News.

Fontes: esmateria.com e http://bevets.com/nebraska.htm

Ligações perigosas: racismo e elo perdido.

Fontes: dinca.org; bevets.com/haeckeli.behance.net., cbsnew.com, foto de Siphiwe Sibeko/Reuters; mareonline.nl e lacavernedupontdarc.org.

"A Moderna Teoria da Descendência do Homem" e "Evolução do Homem" segundo ilustrações de Ernest Haeckel, 1894 e 1904, respectivamente;
Vice-presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa com crânio do Homo naledi em setembro de 2015; Homo erectus de Java com o mais antigo desenho
feito pelo homem em arte de Mink van Voorthuizen, 2014; e manequim representando artista na réplica da Caverna de Chauvet, Pont d’Arc, França, 2014.

Dois conceitos, duas publicações
Acima: antomia comparada entre símios atuais e raças humanas em ilustração para páginas de
«Natürliche Schopfungeschichte» (História da Criação), 1870, de Ernst Haeckel, arte do autor.
Abaixo: árvore da vida humana, de Katy Wiedmann, para páginas da American Scientific, em 2014.

Fontes: bevets.com/haeckeli.behance.net. e American Scientiphic.com.

Evolução linear humana.

Fontes: Whipple Library; Yale Peabody Museum Archives e Time-Life Inc.

Frontispício de "Evidence as to Man´s Place in Nature", de Thomas Huxley (1863), arte de B.W. Hawkins, e sua reprodução no museu da Yale University
(1935), ambas com esqueleto de símios, e «Marcha para o Progresso» arte de Rudolph Zallinger para "O Homem Pré-histórico" (1966).

A primeira publicação de "A Guerra do Fogo".
"La Fuite de la Horde", ilustração: Manuel Orazide;
revista «Je Sais Tout», edição 54 de julho de 1909, p. 745.

Fonte: Bibliothèque Natioale de France (Gallica Bibliothèque Numèrique).

Quadrinhos de «La Guerre du Feu», 2013.
Desenhos: Emmanuel Roudier; cores: Simon Champelovier.

Fonte: roudier-neandertal.blogspot.com.br

Ilustrações para histórias eróticas de J.-H. Rosny aîne (como Enacryos)
Arte (em sentido horário): C.-H. Dufau, Luděk Marold, idem; e Antoine Calbet.

E NA C R Y O S

Fonte: jhrosnyoverblog.com.

Há muito tempo, em São Paulo.
Detalhe da primeira página da edição de 13 de outubro de 1909 do jornal "Correio Paulistano",
São Paulo, apresentando o conto "O Jardim e a Carteira", de J.-H. Rosny aîne (destaque).

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Os irmãos Rosny.
J.-H. Rosny jeune (esq.) e J.-H. Rosny aînê, Paul Marsan (fotografia), 1908.

Fonte: jhrosnyoverblog.com.

"Les Origines (la préhistoire)", edição de 1923
Folhas de guarda e de rosto com lista de obras dos irmãos Rosny (embaralhadas).

Fonte: arquivo pessoal.

Cartaz do filme
"La Part du Pauvre", 1909.

Cartaz do filme
"La Guerre du Feu", 1915.
Fonte:
Filmographie
Pathe.

Fonte: jhrosny.overblog.com.

Quatros grandes escritores de ficção científica, mais um.
Em sentido horário: Júlio Verne, H.G.Wells, Edgar Rice Burroughs,
Arthur Conan Doyle. Ao centro J.-H. Rosny aîne.

Fontes:scifistudiescom e
jhrosny.overblog.com.

Mundos em fim.
À esquerda, cartaz do filme "O Fim do Mundo", 1931, de Abel Gance,
inspirado em romance homônimo de Camille Flammarion (dir.), arte: Jean A. Mercier.

Fonte: movieposterdb.com

Fonte: gallica.bnf.fr

"Fin du Monde", cartão postal francês de 1910
Semelhante ao método de Verne e Méliès, também são usados canhões para se chegar à Lua,
fim de escapar do envenenamento pelo cometa Halley previsto por Camille Flammarion.

Fonte: delcampe.net

Em busca do enraizamento cósmico.
Em sentido horário: "Le Jardin de Mary", de J.-H. Rosny, adaptação em HQ por Michel Rabagliati, 2008;
Camille Flamarion, 1894, no observatório de Juvisy-sur-Orge; no mesmo lugar, Dom Pedro II em sua
inauguração, 1887; e D. Pedro II, personagem de Júlio Verne, 1895, ilustrações de J. Gerlier.

Fontes: jhrosny.overblog.com; societescientifiqueflammarion.asso.fr e lesia.obspm.fr

Mundos Plurais.
Sentido horário: xilografia anônima de "L'atmosphére: météorologie populaire", de Camille Flammarion
(colorização digital); capas de "L'Autre Monde ou Les Etats et Empires de la Lune", de Cyrano de
Bergerac; ilustração de "La Pluralité des Mondes Habités", de Camille Flammarion; "La Tour Eiffel" de
Seurat; capas de "Introduction à la Pensée Complex" de Edgar Morin; "Human Nature and the Limits of
Science", de John Dupré e "Les Sciences e le Pluralisme", de J-H. Rosny aîné; ao centro "Le Pluralism,
essai sul la discontinuité et l'hétérogénéité", de J-H. Boex-Borel (Rosny aîné).

Fontes: copiedouble.com; covers.com; perso.numericable.fr;
iamasf.org; starzik.com; human-nature.com e jhrosny.overblog.com.

Divulgação do "Prix International d'Astronautiques", The New York Times, 8 mar 1928.
Nos destaques: Esnault-Pelterie, Rosny aîné, o termo "austronautics", menção a "Da Terra à Lua", de Júlio Verne, e
Hermann Orberth (orientador de Von Braun, o inventor do motor-foguete que levou o homem à Lua em 1969).

Fontes: www.nytimes.com

Na sequência de J-H. Rosny aîné.
Em sentido horário: capa de "Les Astronautes", 1975; Hermann Oberth e Wernher von Braun, 1956;
foguete-bomba V2, 1945; míssil nuclear Atlas, 1957; Apollo 11, 1969, e selo com Esnault-Pelterie,1967.

Fontes: jhrosnyoverblog, imageevent.com, imgur.com,
imgur.com, nasa.gov e spartacus.schoolnet.co.uk.

CAPÍTULO V
O FILME QUE
FICOU PARA
O DIA SEGUINTE

A Guerra Fria em cartaz..
Dos EUA: Este é o amanhã - América sob ataque; Isso pode acontecer aqui! Então vamos lançar A Bomba antes;
Da URSS: Nós queremos construir, não destruir; cartaz contrário ao Programa Espacial e Exército dos EUA .

Fontes: gemeideia.blogspot.com.br; wikipedia.com e gizmodo.com

Euforia atômica.
Cartaz publicitário de excursão ao local de teste atômico, anos 1950; Trinity, a primeira bomba atômica,
após 0.016 segundos de explosão, 16/07/1945; militares observando teste atômico em Nevada e cartão
postal de Las Vegas explorando turismo atômico, ambos anos 1950; cartaz do filme "Sangue de
Bárbaro", 1956 e Lee Merlin, vencendora do concurso Miss Bomba Atômica 1957, em Las Vegas.

Fontes: knpr.org; nuclearweaponarchive.org; lasvegasweekly.com, UNLV Libraries
Special Collections; veryvintagevegas.com; imdb.com e lasvegasweekly.com.

Brinquedos infantis dos EUA com temas atômicos no pós-II Guerra.
Jogo de fixar bombinhas sobre Hiroshima e Nagasaki; bombardeiro atômico; alvo cidade para
dardos "atômicos"; doces "de fogo atômico"; jogo de tabuleiro que simula negócios com a
exploração de urânio; proteção nuclear em miniatura e anel bomba atômica.

Fontes: usmilitariaforum.com; pophistorydig.com; longstreet.typepad.com;
oldtimecandy.com; museumofplay.org; gizmodo.com e tracystoys.blogspot.

Banalização da Guerra Fria em plastimodelismo, jogos e brinquedo infantil.

Fontes: scalemodelnews.com; mentalfloss.com e animecourtyard.com.

A Guerra Fria em quadrinhos. "Variation nº 4017 sur ‘le’ Theme", Moebius, 1978.
"O Sargento Chefe Jacques Aubier servia na Base Central em Angers no momento
do ataque atômico de 15 de outubro. Ele desobedeceu ao comando direto do QG Elysée,
ordenando-lhe ativar todo arsenal de mísseis nucleares. Essa atitude importante garantiria
à França a doce vingança contra seus opressores. Condenado em 20 de outubro pela Corte Marcial,
o Sargento Chefe Aubier será fuzilado ao amanhecer de 1º de dezembro ao amanhecer."

Fonte: Métal Hurlant Spécial Fin Du Monde, 1 dez. 1978.

O fim do mundo em cartaz.

Fonte: movieposters.com.

Publicidades de "O Dia Seguinte" para cinema e home video.

Notícias do fim do mundo.

Fonte: newsweek.com; tvguide.com; editora3.com.br; abril.com.br; abcnews.go.com content.time.com/time/covers e amazon.com.

Manchetes sobre as crises de 1983. Manchetes sobre o lançamento de "O Dia Seguinte", em 1983.

Fonte: Spectra Nova Filmes.

Cenas de "O Dia Seguinte".

Fonte: Spectra Nova Filmes.

Cenas de "O Dia Seguinte".

Stairway to hell.

12 Km

64 Km

Fontes: forbes.com; wired.com; nuclearweaponarchive.org; history.info; atomicforum.org e Popular Mechanics, out. 2002, arte: Paul Dimare.

10 mt

20 mt

30 mt

40 mt

50 mt

Fotos das explosões atômicas das bombas dos EUA: Little Boy (Hiroshima) 15 kt, 1945; Trinity, 20 kt, 1945; Mike, 10 mt, 1952;
Castle Bravo, 15 mt, 1954 e URSS Tsar, 50 mt, 1961; gráfico comparativo das potências e altitude dos cogumelos.

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Nuclear War Evolution.
Steve Greenberg
[após "O Dia Seguinte"].
Daily News Los Angeles,
22 nov. 1983.

O macaco como vilão.
«L'Amour», foto de Willilam Mortensen, 1935; «Le gorille et la femme», Gesmar, 1925;
Cartaz de «King Kong», Cooper e Schoedsack, 1933, e cartaz do exército dos EUA convocando
recrutas para lutar contra os alemães na I Guerra, arte de N.R. Hopps, 1917.

Fontes: 50watts.com; postercorner.com; images.ha.com e paulfrasercollectibles.com.

Dê uma chance à paz.
Chama da Paz, Parque Memorial da Paz de Hiroshima; Projeto Dubai Towers, Istvan Walker, 2003.

Fonte: jprail.com (foto de Yasufumi Nishi), www.fluxarchitecture.com.

