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Dios muevc al jugador. y este. la pie/a. 
,.Que dios dctras de Dios la trama cmpieza 

De polvo y tiempo y sucno y agonias? 
(Jorge Luis Borges. El hacedor) 

Guerras e batalhas? Isso e como jogo de 
baralho, vcrtc c reverte. 

(Joao Guimariies Rosa. Grande Sertao: Veredas) 

I. Alguns "pecados" brasileiros 
Dentro da flc<,ao brasilcira atual, Jose Roberto Torero incorpora a parodia, a 

satira e o pastiche para ehamar a aten^ao de seus leitores atraves dc um humor que 
faz references a religiao. Fazendo parte da colc?5o Plenos Pecados. uma serie de 
sete livros cujos temas sao os sete pecados capitals. Xadrez. tritco e oulras guerras 
e o segundo livro da cole<;3o. tendo como tema a ira.1 Trata-se de uma historia 
livremcnte baseada na Guerra do Paraguai. que tra^a—cm cenas relativamcnte 
curias a preparavao para ir a batalha atraves do ponto de vista de seus 
protagonistas diversos. os quais desempenham papeis ja determinados segundo o 
seu nivel social ou a sua fun?ao militar dentro do exercito. Dcsde o rei que decide 
ir a guerra—simplesmente por amor ao poder (12)—ate o soldado que tern de 
obedecer as ordens de seus superiores. mostram-se os niveis e tipos distintos da ira 
em cada personagem c como eles rcagem ante a "nccessidade" de participar da 

batalha. 
No prefacio do romance, a questao da ira e levantada com o proposito de 

mostrar que o livro nao somentc quer descrcver a ira. rnais lambent provoca-la em 
seus leitores. Ao mesmo tempo, a ira nao e culpa do leitor senao "um sentimento 

1 A colc-cao dc Plenos Pecados foi lantada a partir dc I99X pela Editora Objetiva Limitada. 
Os sctc livros da scric s3o. em ordem numcnco. os scguintes: Mai secreio. de Zucnir 
Ventura, sobre a inveja; Xadrez. iruco e oulras guerras, dc Jose Roberto Torero, sobre a 
ira: Clube dos anjos, de Luis Fernando Vcrissimo. sobre a gula; c A casa dos Budas 
dilosos. de JoSo Ubaldo Ribeiro. sobre a luxuria. Canoas e marolas. dc Joao Gilbcrto Noll, 
sobre a pregui^a, Terapia. do chileno Ariel Dortman. sobre a avareza. e O Voo da Ramha 
de Tomis Eloy Martinez, sobre a soberba. 
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divino. Deus nao mandaria diluvio, fogo e pestes se nao livesse urn bom lanto dc 
ira dentro dc si" (7). Assim. desde o comedo do romance, e possivel observar a 
importancia do papel de Dcus e a sua relayao com a ira. e como esta relayao serve 
como uma rica fontc de ideias possivcis para mserir a parodia de varios 
estereotipos tradicionais e crenyas religiosas da socicdade brasileira. 

Neste trabalho prelendo mostrar como Jose Roberto Torero utiliza a parodia do 
discurso religioso para criar urn mundo. se nao verdadeiramente blasfemo. pelo 
menos cheio dc formas leves de critica. E e com a figura divina que o autor melhor 
logra exprcssar aqueles sentimentos, que. embora sejam topicos serios para muitos 
brasilciros. dao espayo para o leitor rir e divertir-se. Sao topicos com os quais o 
brasileiro—ate sendo nao-catolico ou nao-religioso-pode identiricar-se e 
relacionar-se: a funy3o da igrcja na sociedade. o dia dos sanios, o papel dos 
sacerdotcs e outros lidercs cspiriiuais. os sermdes dogmaticos. as citayoes e as 
historias da Biblia mais populares. os dez mandamentos. as orayoes para salvar a 
alma (ou no caso da guerra. a pele). a fe. e nao menos importantcs. os pecados. 

Estabeleccr uma definiyao adequada de parodia nao e facil, e muitos criticos 
tern discutido as multiplas vertentcs do recurso parodieo na literatura. 
especialmente as diferenyas entre a parodia. a satira e o pastiche. Para Linda 
Hutchcon. a parodia e "repetition with critical distance, which marks difference 
rather than similarity" (6). e urn tipo de "trans-contextualizing" obras de arte 
airaves do proceso de "revising, replaying." e "inverting" (II).* Para ela. a parodia 

2 No caso dc Linda Hutchcon. rcconhcyo tambcm o pengo cm citar uma critica que 
principalmcnic trabalha com livros c cxcmplos nao latinoamcricanos. Ainda que da 
incorporc ideias dc muitas fontcs (literatura. pintura. arquitetura. etc.) a maioria dos 
cxcmplos vcm da America do Norte ou da Europa. Para cstc ensaio. uso a definiyao de 
parodia que ela ofercce para ter as bases para estudar o romance de Torero c nao indagar as 
multiplas formas do humor dentro do contcxto "latinoamericano" ou "brasileiro." A 
respeito disso. alguns estudos bons sobre o humor, a parodia e a ironia, enquanto tccnicas 
nanativas da epoca posmodema cspccificamcntc rclacionadas com obras latinoamericanas 
sao: Postmodernist Fiction dc Brian Mcllalc (com exemplos de Jorge Luis Borgcs. 
Guillcrmo Cabrera Infante, Alejo Carpcnticr. Julio Cortazar, Carlos Fucntcs e Gabnel 
Garcia Marque/). La parodia en la nueva novela hispanoamericana 11960-1985) dc 
Elzbicta Sklodowska (um dos melhorcs estudos sobrc ideias tais como a carnavalizayao. a 
mctaficyiio e as multiplas vertentcs da parodia. incluindo a ironia. o kitsch c o pastiche) c 
Humor, ironia y lectura: las Jronieras de la escritura literaria do mcxicano Lauro Zavala. 
Dentro do contcxto brasileiro. existe um cstudo dc Antonio Carlos Villaya: "F.I humor en la 
literatura brasilcna." Outro ensaio que traya a vcrtcntc do humor no contcxto 
latinoamericano e "Tradition and Laughter" do uruguaio Fmir Rodriguez Monegal. No scu 
artigo "("arnaval/Antropofagia'Parodia" o mcsmo Rodriguez Monegal cstabclcce as bases 
da parodia e as suas antcccdentes em Bakhtin e a importancia de Haroldo de Campos e scus 
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e "intramural" (textual) e a satire e uma forma "extramural" (uma critica social ou 
moral de uma forma extratextual) (43). Em contraste, o pastiche, para ela. 6 uma 
imitacao: "Both parody and pastiche not only are formal textual imitations hut 
clearly involve the issue of intent" (38). Dentro do contexto brasileiro. Silviano 

Santiago aclara: 
Portanto, a parddia deixa de ser parodia no momento em que ela e um 
mero recurso tccnico usado pelo jovem pocta para ter accsso a poesia. 
Nesse sentido. entao. e que Jameson vai dizer que uma das caracteristicas 
do pos-modemo sena o abondono da estetica da parodia e a aproximavao 
da estetica do pastiche {...] a estetica da parodia, a que Octavio Paz se 
referc durante todo seu livro, e a estetica da ruptura. Nesta voce enxerga o 
passado de uma maneira ironica. sarcastica, como se nao quisesse endossa-
lo. como se tudo aquilo fosse razao para o seu desprezo. A meu vcr e por 
ai que eu estaria constuindo a diferen(;a entre parodia c pastiche. A parodia 
e mais a ruptura. o pastiche mais e mais imita^ao. mas gerando formas de 
transgressao que nao s3o as canonicas da parodia. (113-17) 

Posto que o proposito deste trabalho nSo seja indagar sobrc as formas do 
humor na arte, e ncccssario estabelccer uma dcfinivao basica para entendcr as 
tecnicas e os recursos formais que o romance de Torero nos ofcrece. E possivel 
notar que o autor nao somente incorpora a vertente da parodia no seu romance. 
Algumas vezes o que faz no livro ate podcria ser chamado de um tipo de pastiche 
"leve" porque incorpora muitas formas hibridas da cultura popular. Mantenho a 
distincao de parodia porque o autor utiliza o discurso religioso atraves da obra com 
uma forca mais marcada. com preferences das tradi^oes rcligiosas e o texto 
sagrado o qual e muitas vezes parodiado na literature da Biblia. O que sim se 
pode notar e que o uso de formas "intertextuais" e "autoreferenciais" faz uma parte 
de muita da produ?ao artistica da segunda metade do seculo passado. e o livro de 

Torero claramente entra nessa vertente. 
As ideias que tenho observado ate agora relacionam-se com a fic^o brasileira 

contemporanca em varias formas. c mostram como esta literature faz parte e 
esiabelece um dialogo que vai alem do mundo puramente "literano/ entrando num 
dialogo com a propria historia do Brasil. dcpendendo da epoca na qual e escnta e 
as alusocs ao passado que quer destacar para fazer sua parodia. Por isso. o romance 
Xadrez, Iruco e outras guerras poderia ser considerado uma forma de "nova 
novela historica." mas ao mcsmo tempo e facil observar que o mais importante (o 
essencial) do relato nSo e a guerra ou as rclagdes com um pais estrangeiKx Na 
verdade. o que cstabelece uma forma universal enquanto a literature e a sociedade 

estudos sobre alguns dos macstros do modemismo brasilcno como Oswald dc Andrade 
(Sera/in: Pome Grande. 1933) c Mario dc Andrade <Macunaima. 1928). 
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e a hisioria "mitica" ou -.pica" da 

das hicrarquias ^"'" ̂^^qualquer pais do mundo ou qualquer "General" 

z:r̂  ̂ ô̂ to
Trld;~ «J*» * ̂  «—•• 

T^iSSr^"wTc5!£ « con, a sociedade 

brasilcira. 4 possivel entender porque uma colesao de livros sobre os setejpecados 
Sis chamana a a,cn?ao do publico. Mas 4 por ,sso mesmo que o ™e de 
Torero consiga locar o lado hurnorisrico em seu publieo; o aulor sabe muilo bem 
quem 4 seu publieo leilor em quesiocs funeiona.s, literinas e "cream,v Arufre 
iruco e outras guerras nSo 4 urn livro d.fic.l estilisticameme nem se podena 
considerar uma "obra prima." mas isto nao diminu, seu valor eomo literature 
porque esta cumprindo seu propositi) para seu publico. 

Assim pode-se notar como o conceito de uma sene de livros sobre os piores e 
mais graves pecados de aeordo eom a Igreja e as .radioes tcl.gio^s-abre 
espaco para ponderar o estado atual da sociedadc brasilcira. O que mais 
interessaria seria a rea?ao do publico ante o papel daqueles "pecados hoje em dia 
c como relacionam-se com as ideias "cstritas" do passado. Ou seja. as novas ideias 
mais abertas c liberais oferecem novas oportunidades a respeito da vertente ae 
humor e as suas manifestoes na litcratura. A maiona dos brasilciros tern uma 
traditfo religiosa muilo forte, mas ao mesmo tempo muila genie nao sabe porque 
segue ou pclo rnenos tenia seguir. regras que represeniam tradigdes c ideais que ja 
nao pertencem a uma realidade viavel. Qucr dizer. a velha ordem de pensamentos 
nilo prcsenta uma realidade crivel e por isso abre urn campo ferlil para o autor 
atraves da parodia e formas explicitamentc humoristicas—aproveitar c brincar com 
as mesmas condipdes que estao vivendo seus leitores. A respeito disso. Dwignt 
Macdonald nota: "A peculiar combination of sophistication and provinciality is 
needed for good parody, the former for obvious reasons, the latter because the 
audience must be homogeneous to get the point" (citado em Hulcheon 27). Para a 
gente que ainda mantem cren?as e tradi?6es fortes—que sao verdadeiramente 
religiosas c sabem porque creem no que creem—o efeito da parodia do discurso 

3 Scria bom notar que a colecao de Plenos Pecados foi encomcndada pcla Editors 
Objetiva. Entfio. cada autor tinha a liberdadc de escrever com um tema ja dcfinido. o qual. 
em termos do mercado. claramcnte teve rcpcrcursdcs com o material c as ideais 
prcscntados nos livros. Desta forma, a colcvao e uma criacao fcita por. c para o mcrcado. 
Ao mesmo tempo, cada livro tern seu proprio cstilo e forma, dependendo da cxprcssao 
creativa de cada autor ou autora. 
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religioso vai scr ainda mais forte, sc n3o ate poderia dizer. blasfcmo. Dessa forma 
o humor religioso chega a ser como uma faca de do.s gumes e faz que a parod 
socio-critica em Xadrez. truco e outras guerras provoque a ira cm seus leitores. 

II. Antes dc provocar a ira: ordenando algumas pegas do jogo 
Antes de indagar sobre a parodia e o humor no romance, e prcciso 

contextual.zar algumas das questoes basicas da cstrutura do romance para tcr uma 

doSoldado. cxis.cm vinos caphulos divcrsos c quaso ao final do h«.cow wm•mmssi 
inspiragao para o romance, mas exemplo. o uso dc secgdes 
F.nl4o.considcroouiroSrecursosma,».niert»anie;P"'e dest.ri?6cs da 

naiTa?To sejanl'fomasTuto-refcreneiais (quando diz "men lei.or" ou quando fa,a 

4 Para mais informagdes sobrc a nova novcla histbnea na America Latina. 

A m e r i c a s  Nw Historical Novel.Sc>'")^r y Q chal (pIcm,o Jabuti. 1995) c Terra 
5 Considcrando os outros romances de Tore . . se[ bons ou me|hores cxemplos 
Papagalli (1997 com }"^^uma visao da h.stona bras.lc.ra mais cxplicita. 
da "nova novcla histonca porquc oierccem,u „|(,rav guerras. 
scm o recurso da forma cichca c univcrsa • contemporanca: a 
6 Podo-se nota, quo o Hvro do a ac4o; do fonnas quo o 
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.... cjirip ninl e a relacao com a ira e os outros pecados capitals 
dos outros l.vros da sine_q ^ # djalogar com os mesmos 

dcntro do mcsmo livro). Este po „ ando diz; "Depois de tantas 

SsSSSKT— 

=r^«.̂ =snr=:=r. 
"massas" c o dcscio da editora da alrair o leilor com a forma visual do livro. e 
ncsic caso a Objctiva conseguc urn trabalho de qualidadc nesta colegao. Apesar 
dc obviamente cstar engajado com qucstocs do mcrcado c a P™d^ Par^ 
massas o livro dc Torero claramcme dialogs com uma das formas mais 
represcmadas na liieratura atraves duma parddia explicit*. o tcxlo da Uiblia e o 

discurso rcligioso. 

111. Provoquemos a ira divina? . „ 
Ncsta scvao. traparei alguns dos exemplos ma.s reprcsentativos que mostram o 

uso da parddia do discurso religiose no livro. Para comegar. na conversa entre o 
Tcnente c sua mulher. antes que ele fosse a batalha. ela Ihe da urn presente u 
tipo de colar com podcres de prote<;ao. feito por uma mulher prcta- a qual aludc a 
influences africanas ou indigenas. A mulher do Tenente d.ssc: "Ela garantiu que 
se usas isso no pesco^o. voltas vivo para mim O Tenente rcsponde: Esqucceste 
que somos crist aos?" E depois. a mulher dele coniirma: "Dois deuses valem mats 
do que urn" (28). Este dialogo mostra uma contradi<;ao entre a ereen?a monoteista 
crista c a aceitacao de "outros" deuses de outras religioes. O torn levc da rcsposta 
da mulher lembra-nos a expressao "Duas cabe<;as sao melhor que uma so" mas ao 
mesmo tempo fa/, uma critica das bases teologicas monotcistas. No proximo 
capitulo, o Sargcnto conversa com urn civil magro que quer ir ao combate. mas nao 
nasceu para o combate nem tern boa saude e nao saberia o que fazer numa guerra. 
Entio. o Sargento lhe pergunta que vai fazer o civil. Ele rcsponde^ "Rezar, e o 
Sargento. com urn torn ironico propde a frase: "Dez ave-marias nao valem uma 
bala " Entao. o civil termina a conversa com o mesmo humor do Sargento. e disse: 

7 Para mais informacdes sobrc a produ^o artistica da cultura brasilcira contemporanea. 
vcja "Aspects of the Contemporary Production of Brazilian Culture" dc Tania Pellegrini. 
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Deus escutc e responda as pekoes. r ... Muiher." Depois de 
A oarodia biblica torna-se mais expliciia no capitulo A iu 1 . 

ttr comfdo numa cs.a.agcm. c So.dado-ja considerado personagem pnncpal 

Nesie caso.'nota-se «*» o 
limitagoes do pnmciro ceu de uma COsiela. mas dc uma carro?a 
uma Eva. mas dessa ve/ a u mulher que o Soldado ve e 
que acabara de estac.onar no outro lado da rua 44). A mu ^q^ ̂  rccrutas que 

a esposa de urn senhor que v^a, ^en ^r p^p ac0mpanha o marido. quando 
precisam escrever ^ aguerra tambcm c diz ao 
podcria ter f.cado em casa. comum. mal cop.ada do livro do 
homem. "Mcu lugar e onde tu es • noema egipcio ou dc urn canto 
Ruth, cujo autor bem podera te-la copiai # tiopa cm 

persa" ,44,. Podc-ac notar a an^ntts a pared,a 
vcz de ficar segura em casa c a ^ ^ q da mulhcr abnegada. mas 

rm::iC^ **• da bib.ica *, repetida. que muitas 

~=r^:r2===ss3£ 
parodia relig.osa e o uso dos nome r6dicos. Cs quais tern conota*ocs 
personagens nomes engra?ados c m .. cxemp|0. diz: "Como mu.tos 
biblicas ou religiosas. No capitulo . s£m , • idc ncm missa. falemos ao 
desscs ditos juramentos » J vilimas" (55). Alguns dos 
menos de alguns. d.mmumdo a mjus ^ de q^ ^ ̂  ̂  Agua Benla< 

nomes mais destacados s3o. Bo™ ncarna,ao (55-56). Aqueles nomes 
Pureza. Deus Ihe Pague Excelen nunca entrarao nos livros de 
parodicos s3o somente algu enhrenomes aos curtos apelidos (?6). 
historia. que estes preferem os a s.tua.ao e os 
Outro exemplo. no seguintc capitu mro cia morte." A rcspeito disso. 
pensamentos dos soldados antes e 1 ,uslr0 n0 que s5o iguais e que todos 

* «««»* PCd'nd° ^ ̂  C 
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pro.ctao para nSo morrer. que nunca se deve confiar apenas em balas e baionelas^ 
armas Uio menos divinas e poderoaas que a benqdo de santos e bea.os (57). O 
General reza para Sao Luis, o santo "rei trances que ma.ou muitos ingleses e nao 
menos franeeses." o Coronel pede favores a San.o Inacio de Loyola que matou aid 
OS Irinta anos e depois passou a comandar os Soldados de Cnslo e o Capuao reza 

a 
sobrc um cavalo „ Sao Jorge, "um galantc sanlo que. com uma espada reluzcnte e s 

branco acabou com um dragao que devorava virgcns" (58). Mas tambem houve 
muitos outros santos que tiveram scus prcstimos solic.tados. santos que nao se 
batizaram nas aguas do Jordao-como Sao Jcronimo Emiliano, S3o Fabncio. Santa 
Joana D'Arc. Sao Federico. Santo Fdgardo e Sao Joao de Deus (58). Para fechar 
este capituio, o autor fala do ultimo exemplo. o Sao Joao de Deus. e como ele foi 
posto num hospicio. "lugar ondc vio parar muitos santos. soldados e loucos. se e 
que vale gastar tres palavras para definir tres coisas assim tao semelhantes (58). 

Em outro capituio. "O sermiio." a rela^So enire a parodia religiosa e o conceilo 
da ira torna-se mais clara. Apesar de scr uma citato longa. da um bom exemplo 
da parodia c ao mesmo tempo o nome do proprio capituio alude a uma cena 
claramentc "religiosa." na qual um lider espiritual expoe um tipo de prc-le^ao antes 
dc que os soldados fossem a batalha. O Capelao. subindo numa carro(,a para falar 
aos soldados antes de ir a guerra, diz assim: 

Meus filhos. muitos de voces devem cstar se perguntando: N3o e um 
dos mandamentos dc Deus Nao mataras? N«lo dissc Jesus que nos 
amassemos uns aos outros? N3o nos ensinou ele que. quando fossemos 
esbofeteados. dcvcriamos virar a outra face parar apanhar novamente? 

A resposta. meus filhos. e tres vezes sim. 
Entao. perguntariam voces Por que estamos indo nessa guerra? 
Por que vamos matar e ser mortos? F. por que nos ensinam todo dia a odiar 
nossos inimigos? 

Estas duvidas podem estar no cora«;ao de boa pane de vos. e. como 
duvida e uma porta aberta para a entrada do Diabo, tenho que esclarecer 
umas poucas coisas a respeito da suprcma verdade. (61) 

Agora o autor aprovcita dcstacar a cole^ao de Plenos PecaJos duma forma 
autorcfercncial. e ao mesmo tempo segue com o torn parodico quanto a religiao: 

Deus nos advene, amados filhos. a respeito de setc grandes pecados: a 
inveja. a luxuria. a gula. a avareza. a soberba. a pregui<;a c a ira. 

Todos estes pecados s2o csscncialmcnte maus e condcnaveis, exccto 
um deles, meus amados. e este um c a ira. 

A ira e o unico dos pecados que pode ser uma virtude. Nenhum dos 
atos do Pai pode ser chamado de invejoso. pregui«;oso ou avarento, nem o 
Filho pode ser acusado dc ter cometido um ato de soberba, de luxuria ou 
de gula, mas tanto um como outro iraram-se algumas vczcs. 
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Jesus irou-sc contra Judas por tcr ccnsurado a mulher que Ihe lavava 
os pes. Dcus irou-se contra AdSo e Eva e expulsou-os do paraiso. Jesus 
irou-sc contra a figuiera que nao dava frutos c a amaldiqoou. Dcus irou-se 
contra a bestialidade e mandou fogo dos c6us sobre Sodoma e Gamorra. 
Jesus irou-se contra os mercadorcs que queriam transformar o templo em 
baltiio de ncgocios. Deus irou-se contra a humanidade e mandou o 

Diluvio. 
Eis a vcrdade. minhas ovelhas: ha uma ira pecaminosa c uma ira santa. 

uma ira odiosa e uma ira justa. uma ira do Diabo e uma ira de Deus. (62) 
Com esta citavao. pode-se observar urn bom exemplo da parodia do discurso 

rcligioso que o narrador utiliza para criar um torn leve, mas ao mcsmo tempo e 
uma critica forte que incorpora tccnicas retoricas e historias da Biblia para poder 
mencionar tcmas que nao sao tao leves. O que intcressa e que c normal talar duma 
ira "divina." a qual quase parcce como uma coisa "boa" e que nem todos os tipos 
de ira sao necessariamcntc "maus." A ira nao e como os outros seis pecados 
capitais. porque Dcus mesmo demostra como parte de scu carater. 

Seguindo a mesma linha de raciocinio. no capitulo "As baionctas." o uso 
parodico do Pai Nosso e bom exemplo duma citatfo biblica que serve como fonte 
para Torero destacar o seu estilo humoristico. O Soldado. que ja andava ferido e 
que nao participou de um ataque final a um pequeno forte, decide ajudar os seus 
amigos enquanto comc\\aram a batalhar. com uma ora?ao que diz assim: 

Pai Nosso que estais no ceu. santificado seja o vosso nome. venha a nos o 
vosso reino. mas que meus amigos n3o vao para o vosso: seja feita a vossa 
vontade. assim na terra como no ceu. e seja ela que morram muitos dos 
deles e poucos dos nossos; o tiro nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai 
as mortes que causamos assim como perdoamos as que nos causam a nos; 
nao nos deixeis cair nesta batalha e livrai-nos das balas. amem. (72) 

No capitulo seguinte. "A carta." o soldado. que gosta muito da Mulher das 
Cartas (apesar de ter Marido). decide falar com ela para que Ihe escrcva uma carta 
ditada. O que o soldado quer e falar com a mulher. nao tanto fazcr uma carta. enl3o 
ele fica tristc quando o Marido aparece na porta e nao a Mulher. No processo de 
escrever a carta, chegam duas pessoas: a Mulher e o Capiiao. Entao. o Marido tern 
de atender ao bom Capitao e pede que a Mulher escreva a carta do soldado. O 
soldado fica alegrc. c e agora que o narrador destaca seu toque humoristico: "O 
Soldado viu na troca do escriv3o pcla escriva um sinal divino. uma ben<;ao. uma 
prova de que Dcus estava olhando por ele; ou. se nao Deus. pelo rnenos um anjo. 
que Deus deve cuidar apenas de rcis e generais" (75). Com este exemplo. obscrva-
se o ponto de vista do soldado (que e do "povo") e como ele pensa que Deus deve 
scr um Deus elitista que anda ocupado somentc com as pessoas mais importantes. 
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Outro exemplo da parodia do discurso religioso aparcce no capitulo chamado 
"As cinzas." Ja com alguns mortos (nao da batalha ainda) sen3o os 111 mortos de 
colera, foi nccessario entcrrar os corpos. Fntao: 

o Capelao rczou pelos cadaveres. Como eram muitos. nao podc dizer seus 
nomes, cntao falou apenas Valorosos soldados. vos ireis agora lutar nas 
hostcs de Nosso Senhor. excrcito celestial movido pcla ira divina, em 
nome do qual matareis demonios. trucidareis o Diabo e esquartcjareis o 
Mai. Vao cm paz. Filhos de Deus! Vao em paz e matai, trucidai e 
esquartcjai para que o amor reine no mundo. amem. (119) 

Neste caso. a rela^ao intertextual e claramente vinculada com o versiculo da Biblia 
de quando Deus criou o homem: "F Deus os aben<;oou. e Deus lhcs disse: 
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a" (Gen. 1.28). O uso da 
forma verbal ajuda o leitor a descobrir o intertexto: quer dizer, o ritmo da as pistas 
para que o leitor pensar nas conota<;des biblicas. 

Ate agora, so se tern notado os cxcmplos da parodia relacionada com a Igreja 
Catolica. mas o autor nao se limita a religiiio crista. E possivel notar urn tipo de 
humor mais geral no scguintc caso que incorpora outra religiao: a mu?ulmana. No 
capitulo "Os sonhos." o CapitSo. que tern alma luxuriosa. lembra-se de mulhcres 
(como sao elas. seu aspecto fisico. etc.) e pensa: "em como e superior a fc dos 
mouros. que permite quatro mulheres em vez. de uma" (125). F.sta cita^ao nao so 
critica o conceito de ter "uma mulhcr" (a cren<;a catolica) senao propoe a idcia de 
que se uma rcligao diz que esta hem ter duas ou mais mulheres. cntao ela c 
superior. Fsta compara^ao das duas rcligiocs c engra^ada porque o C'apitao 
rcalmcntc nao e religioso e somente quer mais mulheres para seu praz.er llsico e 
sensual. 

Para ja irrnos fechando a analise do discurso religioso e as vcrtentes da parodia 
e os toques humoristicos no romance, seria bom dar urn ultimo exemplo. Depois da 
batalha. dos mortos. dos feridos. e tambem da "vitoria." o General (ferido 
horrivelmcntc. mas ainda vivo) decide mudar a sua vida de "guerreiro." A imagem 
dele agora e muito diferente. e o que ele faz da urn bom exemplo de como o humor 
no romance de Torero, ainda brincando com os conccitos religiosos. abre-sc mais a 
socicdadc brasileira em geral com uma forma critica aos "pecados" que todo 
mundo comete ou as "boas a^oes" que a gente n3o faz. Ao mesmo tempo, e uma 
critica da gente de "alta" sociedade e das "aparencias" dos lideres ou dos politicos. 
Fssa vez, observa-se o uso da satira—e as suas formas consideradas —lcmbrando-
nos das catcgorias de Hutcheon. como extramural. O General, entao: 

Fez donativos a casas de orfaos. deu largas esmolas, foi imperador do 
Divino F.spirito Santo, criou cacs vadios, repugnou a bebida. censurou o 
jogo. cxaltou a familia. doou terras a igreja catolica. construiu urn templo 
protestante. mandou pintar escolas. recuperou hospitais. subsidiou asilos. 
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libertou escravos e publicou um poema a mulhcr nas bodas do ouro. No 
final das contas. conseguiu seu objetivo, quo ainda em vida tornou-se 
Duque e depois da motle virou nomc de rua. loja de armas. praya. cscola, 
alameda. hospital, sinonimo dc valentia, estayao do trem. efigic de mocda. 
time de futcbol, capitulo de livro de historia. filme mediocre e ate um 
acanhado ccmiterio numa cidade do interior, tornando-se. assim. uma meia 
divinidade. pois na dita cidade. quando querem dizer que algucm morreu. 
dizem Esse foi servir no batalhao do General. (179-80) 

IV. Julgamcntos finais 
Tem-se observado alguns exemplos de como Jose Roberto lorero incorpora a 

parodia. a sat ira e o pastiche para prender a atenyao de seus leitores atraves de um 
humor que faz refereneias a religiao. O enfoque no humor e somente uma das 
vertentes que incorpora Torero no romance e e uma das lontes mais ricas para 
destacar ideias sobre a cultura e a socicdade brasileiras. E e atraves de imagens 
religiosas que o autor consegue dialogar com seu publico leitor com coisas que na 
supcrficie pareccm leves. mas ao mesmo tempo s3o realmente fortes. A guerra e 
um caso serio. e a morte (nao necessaria ou inesperada) pode levantar muitas 
questOes da injustiya no mundo e o desejo de saber porque ha violencia e tnsteza 
na experiencia humana. Mas no caso de Torero, o humor deixa-o parodiar essas 
mesmas situayoes. mas dentro do contcxto propriamente brasileiro. Essa mistura de 
seriedade c bnncadeira faz com que seu livro nos leve pensar no mundo. nos 
papeis dos poderosos e nao poderosos na Historia e de como vivemos a nossa vida. 
Se somos religiosos ou nao. lodos nos temos fe em algo—seja em Deus ou cm nos 
mesmos. ou ate em "nada"—e c bom relletir em como o nosso futuro pode ser 
melhor. E a maioria das vezes nao e atraves de guerras ou governos ou reis que a 
vida fica melhor senSo. para alguns. atraves da leiiura dum livro humonstico e 
blasfemo que dura apenas algumas tres ou quatro horas. 

Como o mesmo livro indica. e o leitor quern tern de decidir se este livro e bom 
ou nao. se realmente provoca a ira nele ou nela. No prefacio. diz: "Enfim. so me 
resta esperar a sua. E. se realmente detestar estas paginas. rasgue-as em mil 
pedayos. Desta forma, o mesmo livro. que fez nascer a ira em voce. Ihe trara a paz 
(7). E claro que a paz que Torero nos oferece nao e a paz que a morte nas guerras c 

batalhas nos da. mas uma paz de morrer de rir. 
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