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DE MARTE, A OLHAR A AMÉRICA
VALTER MANUEL PERES ALMEIDA
“Those who came before us made certain that this country rode
the first waves of the industrial revolution, the first waves of
modern invention and the first wave of nuclear power. And this
generation does not intend to founder in the backwash of the
coming age of space. We mean to be part of it - we mean to lead
it.” - John F. Kennedy

Ficção Científica como Reescrita
Não é novidade o facto de a Bíblia ter servido de fonte para muita
da literatura norte-americana. A história do Génesis tem sido
apropriada pela América e utilizada para transformar o Americano
num Adão e a América numa espécie de Éden perfeito no Novo
Mundo.1 A associação entre a América e o sagrado tem sido por vezes
tão forte que, para muitos escritores americanos, a visão americana do
mundo é uma visão apocalíptica.2
Apocalipse é, antes de mais, o título alternativo do último livro do
Novo Testamento, o Livro da Revelação, aquele que conta uma
revelação divina a São João e que, como objectivo final, pretende
desvendar acontecimentos futuros ou até profetizar. O Apocalipse
desvenda o fim; o fim do Homem e o fim do mundo tal como nós o
conhecemos. Por outras palavras, a organização do mundo é vista
como caótica, desgovernada e sem solução, a não ser através do seu
próprio fim... para depois se refazer e do caos encontrar o logos.
Visto assim, o conceito de apocalipse tem tanto uma vertente
negativa como positiva: a correlação entre a destruição (de um velho
mundo) e a construção (de um novo mundo). Nasce assim um conflito
dialéctico entre opostos que tem regido o mundo, e que a América tem
aproveitado como princípio de um mito a que se quis associar.
1
Cf. R. W. B. Lewis, The American Adam: Innocence, Tragedy and Tradition in
the 19th Century, Chicago, University of Chicago Press, 1955.
2
Refiro-me sobretudo aos escritores do período Early American Literature tais
como Edward Taylor e Jonathan Edwards.
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