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VAMPIROS E ZUMBIS ATACAM OS CLÁSSICOS BRASILEIROS! 

 

David Lopes da Silva (UFAL – Arapiraca) 

 

Agora finalmente vocês podem [...] decidir que Chapeuzinho 
Vermelho entra no bosque e nele encontra-se com Pinóquio, ou então 
é raptada pela madrinha e posta a trabalhar sob o nome de Cinderela 

a serviço de Scarlet O’Hara, ou que ela encontra no bosque um 
domador mágico que se chama Vladimir Ja. Propp, o qual a 

presenteia com um anel encantado graças ao qual ela vai descobrir, 
nas raízes da sagrada figueira-da-índia dos tugues, o Aleph, aquele 

ponto de onde se vê todo o universo. (ECO, 2003, p.18-9) 
 

 

A comunicação propõe-se como resenha de alguns livros recentes paródicos a 

romances canônicos da literatura brasileira, tais como: Memórias Desmortas de Brás 

Cubas; O Alienista Caçador de Mutantes; Senhora, a Bruxa; A Escrava Isaura e o 

Vampiro; e Dom Casmurro e os Discos Voadores.  

Como ainda não há praticamente bibliografia sobre essas obras, sem a 

pretensão de adentrar nos fundamentos teóricos dos conceitos de paródia ou de 

adaptação, ou mesmo traçar o histórico do gênero, será feita apenas uma breve 

resenha de cada uma das obras, com bastantes citações, a fim de propiciar uma ideia 

geral de seu conteúdo e estilo, com o objetivo de refletir posteriormente sobre as 

possibilidades de inserção de obras congêneres no ensino atual de literatura. 

Em A Escrava Isaura e o Vampiro, adaptação de Jovane Nunes para o clássico 

do Romantismo Brasileiro, em suas andanças pela Europa o vilão Leôncio conhece o 

Conde Drácula em pessoa, é mordido por ele, e torna-se, não só o primeiro vampiro 

brasileiro, mas também o primeiro na história a usar bigode. Através desse tipo de 

brincadeira, no entanto, o objetivo do livro é sério: mostrar o Romantismo brasileiro 

através de uma visão crítica, criativa e lúdica. 

De volta ao Brasil, após ter matado o Senador Pestana a bordo do navio que o 

trazia, Leôncio, “o popular Rubens de Falco”, casa-se com a filha dele, Malvina, com o 

interesse de apoderar-se do negócio de criar o primeiro hemocentro brasileiro, já 

autorizado pelo Imperador Pedro II. Acreditando que “o sangue seria o ouro do futuro”, 

pois “faz mover o corpo humano que é a mais perfeita das máquinas, por que não faria 

o mesmo por este navio ou por qualquer outro tipo de engrenagem?” Os doadores, já 
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que o sangue “tem a particularidade de não nascer em lavoura ou brotar de cascatas”? 

Os escravos, evidentemente. 

Alguns trechos do livro, a fim de propiciar uma visão do estilo do texto: 

 

Leôncia Mãe, a quem Isaura chama de mãe, nada mais justo já que 
mamou na doce velha até os dezessete anos de idade, encostou-se 
na beira do banco e ouviu feliz a filha escrava tocar o concerto para 
piano número três em ré menor de Sergei Rachmaninov no berimbal 
(sic). Ao final do breve sarau, Leôncia Mãe beijou as mãos brancas 
de Isaura como se beijasse as mãos de Sivuca. Isaura disse que 
amava a mãe escravocrata, e a mãe retribuiu confidenciando que só 
seria feliz quando Isaura se casasse com um belo moço rico e 
proprietário de muitos escravos. Isaura, ali mesmo, coberta de 
emoção, disse que não se importava, já que a felicidade é aquela 
sala, com aquele frescor e o som inebriante de Rachmaninov 
executado ao berimbal. Argumentou também que o casamento com 
um jovem rico, escravocrata e filiado ao DEM (Partido Democratas) é 
um sonho distante, pois ela não passa de uma humilde escrava. 
 
Muitos são os poderes vampirescos. Eles podem se transformar em 
morcegos e voar, possuem força descomunal, podem levitar, são 
silenciosos – o que é muito bom para dar susto nos outros – e se 
alimentam de sangue. Isso todo mundo já sabe, o que muita gente 
não sabe é que existem poderes individuais. Alguns vampiros podem 
fazer coisas que os outros não podem. Depende da aptidão e do 
talento de cada um. [...] O talento de Leôncio era não ter nenhum, era 
uma tábua lisa, ali não havia nenhuma aptidão especial ou poder 
extra. Mas, teimoso e vaidoso, achava que tinha. Pensava que podia 
se transformar em qualquer animal. Sua loucura era tanta que ele 
pensava que tinha se transformado em camelo, olhava no espelho e 
via um camelo. [...] Com a clara intenção de bisbilhotar a vida do 
senador Pestana e apoderar-se da ideia da indústria do sangue, 
Leôncio resolveu transformar-se em gaivota. O senador estava no 
convés do navio, sentado numa mesa, fumando o seu charuto, 
quando Leôncio chegou batendo os braços e fazendo um grunhido 
como se fosse uma gaivota. Ele subiu na amurada do navio e ali ficou 
de cócoras. O constrangimento tomou conta do lugar. Leôncio 
pensava que era uma gaivota. O senador pensava que ele estava 
doido, um sujeito daquela idade imitando um pássaro. O senador 
levantou-se, num total constrangimento, e sem saber o que fazer 
apenas disse: 
- Até logo, viu.  Divirta-se! 
Leôncio viu o senador se afastando e pensou: esse homem é louco, 
ele conversa com gaivotas. 

  

Quando sabe da fuga de Isaura, Leôncio resolve investigar: 

 

[...] iria usar seu poder de metamorfosear-se em bicho para virar um 
boi e ficar entre os escravos, para ver se descobria algo. 



Anais do V SENALIC – TEXTOS COMPLETOS 
ISSN – 2175-4128 

Organizadores: Gomes, Carlos; Ramalho, Christina; Ana Leal Cardoso 
São Cristóvão: GELIC, Volume 05, 2014 

 

3 
 

Realização:                                                                        Apoio: 

                                    

Leôncio foi para seu quarto, falou algumas palavras em romeno e 
quando olhou para o espelho viu um boi e não a sua fisionomia. 
Pulou a janela e saiu pelo terreiro, ora comia um capim aqui, ora dava 
um mugido acolá. Os escravos e os capitães do mato, que não viam 
um boi, e sim o próprio Leôncio achavam que ele estava doido. 
‘Leôncio é chifrudo’, essa era a fofoca que corria. Ninguém tinha 
coragem de rir na frente dele ou falar para ele parar com aquele 
negócio ridículo de imitar bicho. O vampiro passou o dia inteiro como 
boi e de nada adiantou. Nem as vacas deram bola para ele.  

 

 Da mesma coleção “Clássicos Fantásticos”, a ficha catalográfica de Senhora, a 

Bruxa traz como “adaptadora” Angélica Lopes.1 Assim como as outras obras da 

coleção, há um “Aviso”, que precede o texto:  

 

Esta é uma obra de ficção baseada na obra original escrita por José 
de Alencar e publicada em 1875. 
Toda semelhança é proposital, e as diferenças também. Aqui você 
encontra uma nova versão do clássico, com todos os elementos do 
imaginário que povoam nossa literatura. 
 

 Como a obra original, esta adaptação tem também quatro partes, mas com 

títulos em nada semelhantes ao vocabulário tirado da Economia por Alencar. No 

enredo, basicamente, há o acréscimo de três personagens, as irmãs Blair, feiticeiras 

celtas que já haviam vivido 348 anos (“apesar de seu corpinho de 30”) e precisavam 

conseguir três ingredientes para poderem viver mais um ciclo de 58 anos. Esses 

ingredientes, que compunham uma “receita”, “registrada no Livro das Sombras da 

Família Blair, com caligrafia da tetratetravó Tábata Blair, que falhara em conseguir o 

último elemento, por volta de sua décima primeira renovação de vida, já com 696 anos 

extras” eram: 

 

4 lágrimas de amor, vertidas pelo mais infeliz dos amantes, instantes 
após o abandono. 
2 juras de ódio, proferidas por quem já jurou amor eterno. 
1 gota de sangue, vertida por amor, em ferimento feito por objeto de 
prata e na intenção de matar. 

 

                                                             
1 Todos os livros da coleção apresentam “um problema teórico quanto à classificação do texto. Se adaptação do 
clássico, apenas o nome [do adaptador] deveria indicar a autoria” (AZEVEDO, p.2), e não José de Alencar ou 
Machado de Assis e os adaptadores, todos com status idêntico de autores. 
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 (Tábata Blair tinha sobrevivido “à Inquisição, à fogueira e à perseguição das 

Cruzadas”, mas “acabou derrotada por um casalzinho sem graça, que se reconciliou 

na última hora”, tirando-lhe a chance de “alcançar a marca inédita de 754 anos”.) 

 As irmãs Blair alugaram um sobrado em Santa Teresa próximo a casa em que 

morava Aurélia Camargo com sua mãe viúva e o irmão Emilinho. Sempre presentes 

no dia-a-dia da família, extremamente prestativas, conseguem matar os parentes de 

Aurélia, e também seu sogro, rico fazendeiro que deixa para a nora sua fortuna, 

misturando poeira de cemitério ao café que tomavam. Utilizando-se de seus talentos, 

como poções, metamorfoses em animais e previsões do futuro, seu objetivo é 

manipular o casal Aurélia-Fernando Seixas para que passassem pelas três fases por 

que passam todos os casais – “a paixão, a desilusão e o ódio”. Vieram para o Brasil 

depois de terem vivido na França e na Islândia, apostando que “o clima quente poderia 

fazer com que os amores e traições ocorressem mais rapidamente”. 

 Tendo deixado um “boneco de palha” com um cacho de cabelo de Fernando 

costurado, debaixo da cama de sua noiva Adelaide Amaral, boneco que tinha o poder 

de “fazer com que a pessoa perca a credibilidade debaixo do teto em que o boneco 

estiver”, e dado a Seixas um relógio com um pentagrama em baixo-relevo, que 

“invertia as prioridades, fazendo com que quem o usasse preferisse a superficialidade 

aos sentimentos profundos”, além de um “colar de obsidianas astecas, que estimulava 

o lado negro das pessoas” a Aurélia, as três bruxas influenciam os personagens para 

conseguir os ingredientes que lhes darão um novo ciclo de vida. 

 O estilo do texto da adaptação não é tão ágil quanto o dos demais títulos da 

coleção, chegando às vezes a ser cansativo, apesar de algumas (poucas) tiradas mais 

bem-humoradas, como Anne Blair chamar Aurélia de “aquela pastel”, pois não passara 

a odiar Fernando depois que ele a abandonou em troca de Adelaide, já que ele teria 

feito isso “por amor”, conforme a leitura de seu pensamento. As bruxas precisavam 

que o casal passasse a se odiar, depois de ter trocado as juras de amor, para 

colherem o segundo ingrediente da poção. Conseguem isso fazendo com que Aurélia 

saiba que Fernando comprometeu-se com Adelaide pelo dinheiro que receberia como 

dote. 

 É armado, então, o plano de Aurélia de comprar Seixas por 100 contos e, na 

noite de núpcias, “vestida com uma camisola onde se lia no lado esquerdo do peito ad 

vindictam, do latim, por vingança”, são proferidas as declarações de ódio pelas duas 
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partes, momento em que “a casa inteira tremeu” e as irmãs Blair colheram “um pouco 

do ar local, ainda com a vibração das juras”, “num antiquíssimo frasco de âmbar”. 

 Já os parentes mortos de Aurélia – pai, mãe, irmão e avô – haviam se tornado 

“quatro almas penadas”, cujos “espectros transparentes” estavam colados a uma 

pintura a óleo na sala de jantar da mansão, e tentam a todo custo ajudá-la e atrapalhar 

o plano das bruxas. Para isso, descobrem que a “Amaralzinha era médium”, e podem 

assim tentar pedir para que ela alerte o ex-noivo sobre o perigo das bruxas, tarefa que 

é incumbida a Emilinho, que, no entanto, é confundido por Adelaide com São 

Valentim, o “protetor oficial dos namorados”, que depois se “materializa” atrás dos 

fantasmas “batendo os pés de forma ritmada, com expressão invocada”, mas acaba 

convencido “pelo casal Emília & Pedro que o casal Aurélia & Fernando merecia uma 

segunda chance de ser feliz”. Todavia, quando a aliada conta a Fernando sobre os 

planos das bruxas, ele pensa “que a pobre Adelaide tinha mesmo perdido o juízo 

quando fora abandonada por ele”. 

 Enquanto isso, como o “moloide” do esposo não chegava a sentir o ódio 

necessário para ferir Aurélia e derramar a gota de sangue de que precisavam, as 

bruxas tentam provocar-lhe ciúme. Eduardo Abreu, o rico pretendente que pedira a 

heroína em casamento antes de Fernando, mas que fora rejeitado porque ela já 

amava o futuro marido, é empobrecido pelas Blair, que “colocaram um ramo de 

alecrim frito no óleo de prímula no bolso do paletó do rapaz”, invertendo sua sorte e 

fazendo com que perdesse sua fortuna no jogo. Tendo chegado a tentar o suicídio, 

Aurélia sente-se tão penalizada que passa a convidá-lo para frequentar sua casa e 

dar-lhe dinheiro. 

 Nesse ínterim, sem as bruxas terem sabido, é vendida a concessão de uma 

mina de cobre que havia sido um investimento antigo de Seixas, e ele recebe o 

dinheiro com que poderá quitar sua dívida com Aurélia. Além disso, o espectro de sua 

sogra consegue entrar em contato com ele, escrevendo “bruxa” em um papel sobre a 

mesa, ao que Lourenço Camargo acrescenta, “com sua caligrafia menos rebuscada de 

homem do campo”, que Seixas deveria “comer pepino”, a fim de bloquear o acesso 

das bruxas a sua mente. Nessa noite, “assombrado pela experiência”, “o marido de 

Aurélia não conseguiu dormir direito. De medo, ansiedade e indigestão.” 

 Quando as Blair descobrem os espectros da família de Aurélia, fazem o feitiço 

de “Libertar Espíritos de Luz Presos a Assuntos Pendentes na Terra”, repetindo a 
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frase “Retornaris Donde Pertenceris”, enviando-os “direto para o Paraíso”. Mas já era 

tarde, e mesmo tendo as bruxas espalhado pela casa “dezenas de pequenas adagas 

de diversos tipos e tamanhos, disfarçadas como cortadores de papel, furadores de 

gelo, calçadeiras de sapatos, facas de frutas, alfinetes de gravata, pentes de coque e 

abotoaduras de camisa”, Fernando estava agora de sobreaviso quanto a seus planos. 

 É só devido a um golpe de sorte, espécie de deus ex machina, que o último 

ingrediente é conseguido, não o sangue de Aurélia ou de Fernando, mas o de um 

personagem secundário que é atingido por uma das duas irmãs que paquerava 

durante uma festa na véspera do dia de Finados. Já os protagonistas dão “seu 

primeiro beijo de casados” – cuja saliva produzida, “se recolhida em um frasco de 

ametista, poderia ser utilizada como o ingrediente principal da poção para a Felicidade 

Eterna no Amor”, cuja receita entretanto nunca havia sido utilizada “por pura falta de 

interesse, já que as bruxas não tinham vocação para se amarrar a ninguém” – após 

Seixas ter devolvido o cheque de 80 contos intacto, pois jamais o havia descontado, e 

20 contos em dinheiro, “com juros de 6%”, o que “rendeu um conto”, arredondando as 

quantias do original.2 

 Das três adaptações de Machado de Assis, a mais extensa é Dom Casmurro e 

os Discos Voadores, com quase 300 páginas. Um artigo de revista eletrônica faz seu 

resumo: 

 

[a obra] retém basicamente os personagens e o enredo romântico de 
Machado: a história do amor adolescente de Capitu e Bentinho, seu 
casamento e a suspeita inalienável do jovem marido de que a esposa 
o trai com o melhor amigo do casal, Escobar. A revelação do grande 
segredo – Capitu e Escobar são na realidade seres extraterrestres 
(os aquepalos) que vivem entre os humanos para protegê-los de seus 
inimigos (os anunaques), cujo objetivo é destruir a humanidade – não 
diminui os ciúmes e a repulsa de Bentinho. Ele é incapaz de aceitar 
que Capitu tivesse sido ‘programada’ para adequar-se a tudo que 
desejava numa mulher. Nem se sente apaziguado ao saber que os 
‘circuitos emocionais’ de Capitu tinham sido igualmente programados 
para amar apenas a ele, desde ‘o primeiro momento em que se viram’ 
(MANFREDI, 2010, p. 245). Os aquepalos são regidos por uma força 
superior muito rígida, a Legislatura, e Bentinho revolta-se contra a 
ideia de ser-lhe imposto o que deve sentir. (AZEVEDO, p.10) 

 

                                                             
2 No entanto, fica mantida a incoerência detectada por Flávio Kothe de que “para a quantia menor sejam contados 
juros, ao passo que, para a maior, o simples gesto de devolver o mesmo cheque deixa tudo quitado, como se não 
corressem juros nessa quantia.” (2000, p.445). Além disso, o título da adaptação não é totalmente compreensível, já 
que não é Aurélia que é a bruxa, mas as três irmãs Blair. 
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 De todos da coleção, o mais engraçado é certamente O Alienista Caçador de 

Mutantes, adaptação de Jovane Nunes, que segue o tempo todo colada ao texto 

original, desde o primeiro parágrafo: 

 

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos 
estranhos eventos se sucederam por aquela região. Em uma calma 
madrugada de janeiro, uma grande explosão iluminou o céu, sendo 
testemunhada por diversos moradores que saíram em pânico pelas 
ruas bradando ser aquele o sinal do fim dos tempos. 

 

 Após o incidente, “Itaguaí passou a ser o foco de agentes internacionais e 

estudiosos, dentre eles, um médico infectologista, o Dr. Simão Bacamarte”, que 

“recebeu do povo a alcunha de alienista – que vinha a ser uma combinação de alien 

com especialista.” 

 D. Evarista é um “tribufu” que “estudara teatro quando jovem”, mas cuja 

performance em A Noviça Rebelde “foi tão terrível que, em certo ponto, a plateia 

passou a torcer pelos nazistas”; Bacamarte tem uma “desmunhecagem notória”, usava 

sobre o lábio fino “uma camada discreta de lip gloss sabor uva”; a matraca da história 

original torna-se um “carro de som” ao qual o presidente da Câmara dos Vereadores 

devia a “reputação de perfeito afogador de ganso”.  

A Casa Verde, que tem esse nome “por alusão à cor das janelas e também ao 

que se acreditava ser a cor dos marcianos”, recebe caravanas de mutantes, “toda uma 

família de homens-gosma, homens-borracha, homens de aço” até tornar-se “esse 

Carandiru dos mutantes”, na expressão que desencadeia a “revolta do Temakis” – pois 

o barbeiro Porfírio tentara, anos antes, dedicar-se à “culinária japonesa”, tornando-se 

“incontestavelmente o pior sushiman da cidade”. 

Na Casa Verde há,  

 

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. 

 

 No entanto, o alienista dedica um cuidado especial a  

 

um deles, um rapaz chamado Alfredo, ou Alf, como lhe chamavam os 
mais chegados, [...] bastante teimoso. Possuía belas madeixas 



Anais do V SENALIC – TEXTOS COMPLETOS 
ISSN – 2175-4128 

Organizadores: Gomes, Carlos; Ramalho, Christina; Ana Leal Cardoso 
São Cristóvão: GELIC, Volume 05, 2014 

 

8 
 

Realização:                                                                        Apoio: 

                                    

castanhas que foram crescendo e se espalhando por todo seu corpo 
até que ele se tornasse algo parecido com um mascote de pelúcia. 
Mas o que realmente chamava a atenção era o formato fálico de seu 
nariz, que em muito se assemelhava a um avantajado membro 
masculino. 

 

 Dando prosseguimento a uma “vasta classificação dos mutantes infectados por 

vírus alienígena”, Bacamarte “dividiu-os primeiramente em duas classes principais: os 

bonitos e os feios”. 

 O mecânico Mateus, que gostava de contemplar a própria casa e ser ele 

mesmo contemplado, segundo o alienista, “talvez padecesse do amor das pedras”, ao 

que Crispim Soares pergunta se então “ele está no crack”. 

 Quando do retorno da viagem ao Rio de Janeiro, o que “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”, “D. Evarista foi o assunto principal dos brindes, 

discursos, versos, metáforas – chegara até mesmo aos trending topics de Itaguaí”. 

 Os dragões chamados para conter a revolta dos Temakis (que no original são 

uma força militar imperial), tornam-se “enormes, escamosos, com garras e chifres 

amedrontadores, vertendo fogo por entre os dentes afiados”. E assim por diante, 

seguindo de perto e modificando o texto de Machado, até que, no final, o alienista 

 

passeando ao longo do escritório, onde fulgurava a mais rica 
biblioteca, formada ao longo de sua vida e de suas viagens pela 
Europa, Oceania e outro continente a sua escolha. Um sobretudo de 
cor damasco, preso à cintura por uma faixa, envolvia o corpo mirrado 
do alienista. Sua pele viscosa possuía uma tonalidade amarronzada, 
pouco comum. Os pés enormes e os braços finos e desproporcionais 
eram resguardados por um par de olhos vermelhos como o sangue. 
Seu chapéu, simples e modesto, cobria a superfície calva e brilhante 
de sua cabeça, que só não era completamente lisa devido a três 
protuberâncias que brotavam, assemelhando-se a chifres. 

 

 Enfim, recolhe-se solitário à Casa Verde, onde “passou dezessete meses 

reconstruindo os destroços da [sua] nave, sem ter podido alcançar nada”, até que, 

 

em uma bela noite estrelada, homens e mulheres daquela pacata vila 
testemunharam uma nova explosão no céu, que dessa vez não 
assustou os moradores, mas os encheu de uma estranha sensação 
de alívio e saudade. 
Alguns contam que, após essa data, todas as habilidades sobre-
humanas dos cidadãos foram pouco a pouco desaparecendo, até que 
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todos voltassem a ser tão medíocres como antes, mas tal opinião é 
fundada em um boato e não há outra prova senão o boato. 
Seja como for, a espaçonave decolou com muita pompa e rara 
solenidade, e desapareceu sob o céu de Itaguaí, partindo rumo ao 
infinito. 

 

 Por último, uma obra que não pertence à coleção das anteriores, e que é a 

mais desbragada de todas: as Memórias Desmortas de Brás Cubas: o clássico 

machadiano agora com zumbis, caos e carnificina, de Pedro Vieira. 

 Na “Apresentação”, o autor afirma que 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. 

 

 Seu livro é uma  

 

“continuação” das Memórias Póstumas, tomando literalmente a 
condição do defunto autor como defunto: Brás Cubas narra o que lhe 
aconteceu depois da morte, quando escapou de seu caixão, 
transformado em um morto-vivo, espalhando caos e carnificina pelo 
Rio Antigo. 

 

 A Dedicatória: “A todos os jovens alunos que foram forçados a ler minhas 

primeiras Memórias Póstumas, dedico estas memórias como forma de retribuição.” 

 Essas são “memórias realmente póstumas”, pois “vocês não querem saber 

como a história termina? Como um morto foi capaz de registrar sua própria história? 

Eis a resposta.” 

 Misturando a invenção do emplasto anti-hipocondria (que vira “Emplasto 

Cotrim”), com o clássico filme de terror de 1968, A Madrugada dos Mortos, já que “não 

me intimido em dizer que considero George Romero um gênio maior do que Stendhal, 

Foucault ou Costinha”; vivendo “de maneira humilde, porém confortavelmente, 

contabilizando os direitos autorais das minhas Memórias prévias”, que “nunca havia de 

esperar que se tornasse tal best-seller”, a história começa com Brás comendo o 

cérebro de Prudêncio, que se levanta e murmura: “Miiiooolooos...”, o que deixa o 

narrador “intrigado com aquela demonstração de desmortice”. 

 Prudêncio tenta falar algo, mas “depois de mortos eles precisam de algumas 

sessões no fonoaudiólogo, fica meio difícil de compreender o que querem expressar”. 
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Lobo Neves tem “triscaidecafobia (sim, Leitor, a fobia ao número treze, e é evidente 

que eu procurei esse palavrão no Google)”. 

 Brás come o cérebro de personagens de diversas obras de Machado de Assis, 

como a Cartomante, Rubião, Fortunato e o Dr. Bacamarte, que passam a acompanhá-

lo em seu séquito de mortos-vivos, na “primeira Zombie Walk da história”.  

O narrador dirige-se sempre ao “Leitor” como um aluno ou ex-aluno dessa 

“palhaçada que é a aula de literatura da escola”; leitores que costumam pular a parte 

referente ao Humanitismo de seu livro e que tiveram, como “professora de literatura do 

colégio”  

 

aquela tiazinha, contando de forma obsessiva os anos que faltavam 
pra se aposentar, de cabelo ensebado e profissionalmente frustrada, 
que, obviamente, detestava literatura e nunca havia lido um livro na 
vida, fora as 50 primeiras páginas de Comer, rezar, amar ou As cinco 
pessoas que você encontra no céu. A velha ficava lá, repetindo as 
asneiras escritas em um livro didático qualquer, que por sua vez fora 
redigido por um pedagogo ignaro. ‘Pedagogo ignaro’, isso deve ser o 
paradigma absoluto dos pleonasmos. 

 

 Para esses leitores, o narrador recomenda:  

 

Esqueça o que a professora decorou e o que o pedagogo escreveu. 
Veja como a literatura [...] se torna tão agradável e excitante, 
bastando o acréscimo de uma pitada de carnificina sanguinolenta. 

 

 Carnificina que, quando o livro tiver os direitos vendidos para o cinema, já tem 

uma trilha sonora sugerida: “Queen, I want to break free”, embora  

 

as pessoas inteligentes que geram nossos produtos culturais, orgulho 
desse país varonil, torceriam os narizes para uma banda gringa 
aparecendo em uma trilha sonora nacional, reclamariam que eu 
deveria aprender a valorizar a identidade pátria e usar, sei lá, Clara 
Nunes ou Noel Rosa. Se bobear, é capaz de essas mesmas pessoas 
acharem que um zumbi não passa de um subproduto do imperialismo 
hollywoodiano e alterarem o roteiro para que eu me transforme em 
uma mula-sem-cabeça ou um exu-caveira. Brasilidade, bicho, a gente 
precisa de muita brasilidade. Odeio essa palavra. Sério, se me 
transformarem em um curupira, eu vou devorar todos eles. Depois de 
ter dado cabo nos professores de literatura. E nos pedagogos. E nos 
diretores de cinema da publicidade. 
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 Depois de chamar a atenção do Leitor para o fato de que “não há nenhuma 

mesóclise em parte alguma deste texto”, “nenhuma mesoclisesinha”, e afirmar que “do 

meu dicionário, obliterei palavras como ‘rútilo’”, o narrador resolve atualizar sua 

linguagem “a partir de um chat room na internet. Foi quando, subitamente, percebi que 

havia me tornado um analfabeto.” Tendo informado à “Sapekinha-Rj que o diminutivo 

de sapeca não se escrevia com k”, foi confrontado com “a mais gratuita hostilidade”, 

devido à resposta (que é o título do capítulo) “qm vc axa ke eh??!?!” Mesmo não tendo 

encontrado a procedência da expressão em nenhum dicionário, percebe que “aquilo 

era, de fato, português”, e pergunta à  

 

Sapequinha (grafarei com qu mesmo, pois ver aquele k espetado 
entre as duas vogais dói-me o coração) se ela gostava de literatura. 
Ela respondeu “mto loko, lek” e perguntou se eu tinha cam. 
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