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“No caso do romance mashup, o que se tem é uma releitura literária em prosa em que o texto final não apenas 

dialoga com outros textos (pressuposto de toda intertextualidade); em vez disso, essa obra romanesca híbrida apresenta 
em sua estrutura interna largas porções da materialidade textual que lhe deu origem. É por cópia e colagem do original, 
portanto, que se elabora o romance mashup, frequentemente utilizando os recursos informáticos que ganharam estatuto 
de lexia em nosso vocabulário cotidiano: Ctrl C + Ctrl V (ou controlcê controlvê na oralidade em língua portuguesa).  

“[...] não se trata no mashup apenas de adaptação em que quem (re)escreve busca em uma obra anterior elementos 
para compor uma nova obra; esta é uma espécie de (re)escritura em que o texto adaptado não é citado, ou aludido, mas 
incorporado a fim de ser misturado com estruturas textuais vindas de épocas e contextos diferentes. [...] 

“[N]o mashup, o que se tem é a fusão entre o canônico e o contemporâneo periférico, geralmente fundindo-se 
formas romanescas e elementos da cultura pop contemporânea.[...] 

“O mashup literário preza não apenas por borrar as fronteiras entre o ‘sagrado’ e o ‘profano’, o clássico e o marginal: 
suas noções implicam revolucionar a crítica literária no sentido de reavaliar a situação das produções atuais no que concerne 
aos novos gêneros textuais ainda não reconhecidos pela academia. [...]  

“Nesse diapasão, o mashup literário engendra na literatura uma nova forma de composição textual, a qual podemos 
denominá-la de zumbificação. Aqui, o zumbi metaforiza o modo de composição da narrativa, cheia de fragmentos extirpados 
e enxertados, que, recombinados com o enredo do texto-fonte, formam algo que denominamos obra-zumbi: uma complexa 
rede de (micro)estruturas acopladas formando um sistema único, mas híbrido, como o zumbi que borra os limites entre a 
morte e a vida, ou o texto que costura pedaços monstruosamente arrancados a outras obras. 

(JESUS, Ivoneide Soares dos Santos; PEREIRA, Vinicius Carvalho. Mashup em Orgulho e Preconceito e Zumbis: um híbrido 
literário em (r)evolução. Miscelânea. Assis-SP, v. 20, p. 359-376, jul.-dez. 2016.) 

* 
Classificação (provisória) dos tipos de modificação efetuados em “OACM” em relação ao hipotexto: 
 
1) substituição de “louco” por “mutante” 
 
2) anacronismos: introdução de índices do século XXI no texto do século XIX.  

Tanto pode se dar de forma gratuita, simplesmente acrescentando elemento inusitado, como pode ser atualização 
que modifica expressão ou objeto da época por outro mais moderno. 
 
3) simplificações: substituição de palavra desusada por sinônimo mais corrente 
 
4) interpolações e digressões: 
 
5) nonsense: inserção de elemento disparatado inesperado no contexto 
 
6) hipérboles: exagero despropositado 
 
7) metalinguagem: intromissão da narradora comentando o próprio texto 
 
8) elementos da cultura pop: tentativa de aproximação ao universo do leitor jovem 
 
9) sexualismo: preocupação excessiva com o sexo; predominância da sexualidade no modo de ser (Houaiss) 
 
9A) alusão a homossexualidade: 
 
----------------------------- 
 
Tente explicar o porquê das substituições seguintes: 
 
1) 
 a) “D. Evarista não era bonita nem simpática [...] Se além dessas prendas [...]” 
 b) “D. Evarista não era bonita nem simpática [...] Se além dessas qualidades [...]” 
2)  

a) “D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte e não lhe deu filhos robustos nem mofinos.” 
b) “D. Evarista contrariou as esperanças do Dr. Bacamarte e não lhe deu filhos robustos nem magricelas.” 

 



3)  
 a) “A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco.” 
 b) “A índole natural da ciência – bem como a do brasileiro – é a de não desistir nunca. Sendo assim, o nosso médico 
esperou três anos, depois quatro, depois cinco, depois trinta minutos até a pizza chegar, comeu e foi dar uma volta pelo 
quarteirão.” 
 
4) 
 a) “Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros, que 
trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs [...]” 
 b) “Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo do assunto, procurou no Google e leu na Wikipédia [...]” 
 
5) 
 a) “Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas” 
 b) “Mas a ciência, bem como a vodca e a tequila, tem o incrível dom de curar todas as mágoas” 
 
6) 
 a) “Não havia na colônia, e ainda no reino [...]” 
 b) “Não havia no país, e em toda a América Latina [...]” 
 
7) 
 a) “Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de ‘louros 
imarcescíveis’, - expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, 
segundo convém aos sabedores.” 
 b) “Simão Bacamarte compreendeu que a ciência brasileira podia se encher de glória – expressão usada por ele 
mesmo, em um arroubo de frescura doméstica, pois exteriormente era bastante enrustido, segundo convém aos 
sabedores.” 
 
8) 
 a) “Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.” 
 b) “Crispim Soares, farmacêutico da vila e um dos seus amigos mais chegados.” 
 
9) 
 a) “estipêndio” 
 b) “subsídio” 
 
10) 
 a) “D. Evarista ficou aterrada. Foi ter com o marido, disse-lhe [...]” 
 b) “D. Evarista ficou passada. Foi ter uma conversa com o marido, disse-lhe [...]” 
 
11) 
 a) “[...] disse-lhe ‘que estava com desejos’, um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo o que a ele 
parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção 
da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo.” 
 b) “[...] disse-lhe ‘que estava com desejos’, um principalmente, o de ir ao Rio de Janeiro e fazer tudo o que ele 
achasse adequado, tudo mesmo, ela insinuou cheia de segundas intenções. Faltava uma semana para o carnaval [...] Mas a 
vaga imagem mental de sua esposa usando tanguinha foi suficiente para que aquele grande homem, com a rara sagacidade 
que o distinguia, refutasse solenemente o pedido de D. Evarista.” 
 
12) 
 a) “[...] Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? [disse o presidente da Câmara]” 
 b)  “Além disso, onde já se viu meter todos os mutantes dentro da mesma casa? Aquele alienista não atende nem 
às necessidades da esposa, vai atender às do povo de Itaguaí? – debochou [o presidente da Câmara], enquanto a Câmara 
se ria da comparação. / Era sabido, entre moradores da vila, que Simão Bacamarte e a esposa tinham problemas conjugais. 
[...] D. Evarista já andava se queixando para suas confidentes da falta de atitude do marido e era quase impossível não se 
notar como a respeitável senhora se insinuava para outros homens, usando decotes obtusos que esmagavam seus fartos 
seios de uma maneira esteticamente questionável.” 
 
13) 



 a) “Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de 
que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da 
casa; mas, como tinha medo ao vigário, e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII [...]” 
 b) “Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os mutantes, pela consideração 
de que Alá lhes tira parte da humanidade para que não cometam os mesmos pecados que os homens. A ideia pareceu-lhe 
bonita e profunda, e ele a fez gravar na fachada da casa, mas, como tinha medo da reação do vigário, e por tabela, do bispo, 
atribuiu o pensamento a um respeitável católico, no caso, Mussolini.” 
 
14) 
 a) “D. Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela 
foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis” 
 b) “D. Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas, e 
todos comentavam como ela estava idêntica a um hipopótamo ornamentado. A esposa do alienista era uma verdadeira 
rainha – moma – naqueles dias memoráveis.” 
 
15)  

a) “Três dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu 
coração.” 

b) “Três dias depois, numa expansão íntima e quase homoerótica com o farmacêutico Crispim Soares, desvendou o 
alienista o mistério do seu coração.” 
 
16) 
 a) “O Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o 
inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias, depois do almoço, fazia 
regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de antíteses, de apóstrofes [...]. O vigário não queria acabar de 
crer.” 
 b) “O Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos mutantes no mundo e, menos ainda, o 
inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias, durante o almoço, destrinchava 
a comida com lâminas que saíam-lhe das mãos, rasgando-lhe a pele, e que depois tornavam ao mesmo lugar de onde vieram 
– sendo possível ainda testemunhar a cicatrização imediata da ferida por eles deixada. O vigário não podia crer.” 
 
17) 
 a) “Os loucos por amor eram três ou quatro, mas só dois espantavam pelo curioso do delírio. [...] A mania de 
grandeza tinha exemplares notáveis. [...] Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por mordomo do rei; 
outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda gente [...] 
 b) “Um deles, um rapaz chamado Alfredo, ou Alf, como lhe chamavam os mais chegados [...]. Outro mutante célebre 
era um boiadeiro de Minas, cuja mutação lhe dera poderes telepáticos. [...]” 
 
18) 
 a) “Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração; e, aceitando essa ideia ao boticário 
Crispim Soares, aceitou-lhe também dois sobrinhos, a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu, aprovado 
pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também da escrita etc.” 
 b) “Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração e, por sugestão do farmacêutico Crispim 
Soares, aceitou-lhe também dois sobrinhos, bem graciosos, que ficaram encarregados de andar sem camisa enquanto 
distribuíam comida e roupa para os internos.” 
 
19) 
 a) “[...] o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes 
principais: os furiosos e os mansos; [...]” 
 b) “[...] o nobre médico deu prosseguimento a uma vasta classificação dos mutantes infectados por vírus alienígena. 
Dividiu-os primeiramente em duas classes principais: os bonitos e os feios; [...]” 
 
20) 
 a) “Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo; analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as 
aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências; inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, 
circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na 
família, uma devassa, enfim, como a não faria o mais atilado corregedor.” 
 b) “Isso feito, começou um estudo incansável, analisava os hábitos de cada mutante, as horas em que costumavam 
manifestar seus poderes, as características marcantes, os pontos fracos etc. Fazia todo tipo de pergunta sobre a vida dos 



contaminados: profissão, costumes, circunstâncias da revelação de que eram mutantes, acidentes da infância e da 
juventude, existência ou não de arqui-inimigos, diâmetro da circunferência nasal, enfim, uma verdadeira devassa.” 
 
21) 
 a) “Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia; e ainda comendo, era 
como se trabalhasse [...]” 
 b) “Ora, todo esse trabalho consumia-lhe a maior parte do tempo. Mal dormia e mal comia – inclusive D. Evarista – 
e, ainda comendo, era como se trabalhasse [...]” 
 
22) 
 a) “Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo.” 
 b) “Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo de voltar à Terra Prometida. Ou o sonho da 
classe média de ir à Disney ou de fazer compras em Nova York.” 
 
23) 
 a) “‘[...] dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se.’ E porque era homem estudioso tomou nota da observação.” 
 b) “‘[...] dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se.’ E porque era homem estudioso tomou nota da observação. E 
escreveu em seu bloquinho: ‘the bitch is gone’.” 
 
24) 
 a) “- Oh! Mas o dinheiro que será preciso gastar! Suspirou D. Evarista sem convicção.” 
 b) “- Oh! Mas o dinheiro que será preciso gastar! Suspirou D. Evarista sem muita convicção. 
      “Estudara teatro quando jovem e chegou até a estrelar algumas pequenas produções locais. Dizem as crônicas 
que até hoje não houve performance mais constrangedora do que a de D. Evarista em A Noviça Rebelde. Segundo relatos, 
sua versão da protagonista Maria foi tão terrível que, em certo ponto, a plateia passou a torcer pelos nazistas.” 
 
25) 
 a) “Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, 
conversando com as gentes, sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heroicos.” 
 b) “Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, 
conversando com as pessoas da vila – ou Village People, como ele preferia chamá-las. Conversava sobre trinta mil assuntos, 
sobre os benefícios da lycra no vestuário masculino, sobre legumes sugestivos e tantas outras matérias, virgulando as falas 
de um olhar que metia medo aos mais heroicos. 
 
26) 
 a) “[...] acrescentou que era ‘caso de matraca’”. 
 b) “[...] acrescentou que ‘valia um carro de som’”. 
 
27) 
 a) “Sobre o lábio fino e discreto do alienista rogou a vaga sombra de uma intenção de riso [...]” 
 b) “Sobre o lábio fino do alienista, com uma discreta camada de lip gloss sabor uva, rogou a vaga sombra de uma 
intenção de riso [...]” 
 
28) 
 a) “Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir tal hipótese.” 
 b) “Mas a desmunhecagem notória do alienista, a vida de estudos que ele levava e a lista de legumes sugestivos 
que ele mesmo escolhia na feira, pareciam desmentir tal hipótese.” 
 
29) 
 a) “toda a povoação sabia enfim que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande 
homem [...]” 
 b) “toda a povoação sabia enfim que a mocinha do alienista era ele, Crispim, o farmacêutico [...]” 
 
30) 
 a) “[...] quando o alienista lhe disse que o albardeiro [Mateus] talvez padecesse do amor das pedras [...]” 
 b) “[...] quando o alienista lhe disse que o mecânico talvez padecesse do amor das pedras. 
      “- Então o senhor acha que ele está no crack? – perguntou Crispim Soares [...]” 
 
31) 
 a) “Bastilha da razão humana” 



 b) “Carandiru dos mutantes” 
 
32) 
 a) “- [...] Benedita, vê se a barra [do vestido] está boa. 
      “- Está, sinhá, respondia a mucama de cócoras no chão, está boa. Sinhá vira um bocadinho. Assim. Está muito 
boa.” 
 b) “- [...] Benedita, vê se a barra [do vestido] está boa. 
      “- Está, sinhá – respondia a empregada, de cócoras no chão –, está boa. Sinhá vira um bocadinho. Assim. Está 
muito boa. 
      “Note-se que apesar da escravidão ter sido abolida há mais de um século, as únicas novelas que chegavam a 
Itaguaí eram de época e se passavam antes da Lei Áurea. Sendo assim, era comum que as empregadas se referissem às suas 
patroas como sinhá, ou, às vezes, apenas nhá, o que causava a impressão equivocada de que ela estava sendo dengosa. 
Nhá.” 
 
33) 
 a) “- Não, não, implorava a digna senhora, quero morrer ao lado de você...” 
 b) “- Não, não – implorava –, quero morrer ao lado de você... 
      “- ‘Quero morrer ao lado de você’? – repetiu [o alienista], achando graça. – O que é isso, uma letra de pagode?” 
 
34) 
 a) [o barbeiro Porfírio faz uma proclamação ao povo:] “Itaguaienses!” 
 b) “Itaguaiensses! 
      “Itaguaiençes! 
      “Itaguaienses (?)” 
 
35) 
 a) “Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista. – Vai prendê-lo, pensou 
ele. E redobraram-lhe as angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de revolução excede a toda 
descrição possível.” 
 b) “O terror do farmacêutico ao ouvir dizer que o barbeiro ia à casa do alienista é difícil de descrever. ‘Vai prendê-
lo’, pensou ele. E suas angústias aumentaram. De fato, a tortura moral de Crispim Soares naqueles dias de revolução excede 
minhas habilidades de narradora.” 
 

* 
 

“O importante é mostrar alguma tolerância e boa vontade – explicou [o barbeiro Porfírio] enquanto percorria com 
as mãos alguns dos títulos da biblioteca [do alienista]. – Memórias Póstumas de Brás Cubas? – leu em voz alta [o barbeiro 
Porfírio] e virou-se para o médico. – É de terror? 

“- Para o senhor, certamente. 
“O barbeiro deu de ombros. Achava a literatura nacional uma bela porcaria.” (OACM, p. 92) 

 
** 

 
VIEIRA, Pedro. Memórias Desmortas de Brás Cubas: o clássico machadiano agora com zumbis, caos e carnificina. São Paulo: 
Tarja Editorial, 2010. 
 
 “Este livro se trata, obviamente, de uma paródia da obra machadiana. O propósito é apropriar-se, de maneira bem-
humorada, de contextos e personagens criados por Machado e compor uma narrativa pop e atual, de modo a atingir o 
público jovem – que tão frequentemente toma ojeriza por Machado, graças às obrigações impostas pelas aulas de literatura 
e pré-vestibulares nos ensinos médios Brasil afora.” 
 
 “A todos os jovens alunos que foram forçados a ler minhas primeiras Memórias Póstumas dedico estas memórias 
como forma de retribuição.” 
 
 “Registro essas recordações em pleno ano de 2010. [...] Vivo de maneira humilde, porém confortavelmente, 
contabilizando os direitos autorais das minhas Memórias prévias. Claro, nunca havia de esperar que se tornasse tal best-
seller. Nem que seria tão levada a sério nesses meios acadêmicos onde tanto se fala e nada se diz [...]. [A] verdade é que 
desprezo sobremaneira toda essa punheta – sim Leitor, a melhor palavra é punheta – intelectualoide que andou sendo feita 
das minhas Memórias, e desejo por meio deste retificar toda essa bullshit.” 
 



 “[...] Depois de mortos, eles precisam de algumas sessões no fonoaudiólogo, fica meio difícil de compreender o que 
eles querem expressar.” 
 
 “[...] Lobo Neves com sua triscaidecafobia (sim, Leitor, a fobia ao número treze, e é evidente que eu procurei esse 
palavrão no Google).” 
 
 “Ah, Leitor, tenho certeza que você ignora solenemente tudo sobre Humanitas. Cuidei para que a filosofia 
desenvolvida pelo meu estimado amigo Quincas Borba estivesse minuciosamente registrada em minhas primeiras 
Memórias Póstumas, mas recebi informação confiável de que vocês – os Leitores em geral – costumam pular essa parte do 
meu livro quando são obrigados a lê-lo para a palhaçada que é a aula de literatura da escola.” 
 
 “[...] Acontece que, em vez do meu próprio fandom, eu tenho teóricos. Eles me perseguem. Teóricos, o que fazem? 
Eles te dissecam.” 


