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Em Under the Dome [A Cúpula], um livro longo e entusiasmante, Stephen King

caricatura vários problemas transversais a todas as sociedades humanas. A

questão ambiental colocada pelo efeito de estufa, o problema económico da

escassez de recursos, a derrocada do Direito e da justiça perante a demagogia

retórica, relacionada com a perversão do poder político pelo seu uso privado em

vez de público, são alguns dos assuntos que King trata habilmente neste romance

bem escrito e bem estruturado.

A 21 de Outubro de um ano não especificado, um Sábado, de acordo com o

narrador, uma barreira invisível e impenetrável instala-se imperceptivelmente

sobre as fronteiras de Chester’s Mill, uma pequena cidade no Maine. Esta situação

é a causa de dois eventos que ocorrem quase simultaneamente: uma marmota que

se encontra numa das fronteiras de Chester’s Mill é cortada ao meio perante o

olhar surpreendido de Dale «Barbie» Barbara, antigo tenente do Exército;

segundos depois, um avião, pilotado por Claudette Sanders, a mulher de Andy

Sanders, primeiro representante do conselho municipal de Chester’s Mill e dono

de uma farmácia, despenha-se contra a cúpula, tanto ela como o instrutor

sofrendo morte imediata. Esta última ocorrência origina o caos, uma vez que

ninguém consegue explicar o acidente. Só gradualmente as pessoas começam a

aperceber-se do fenómeno estranho que isola a sua cidade do resto do mundo: um

homem que se dirige de carro para a cidade é impedido de embater na cúpula por

Barbie, que o avisa a tempo para parar (o condutor, contudo, não conseguindo

compreender o que se está a passar, tenta correr para a cidade ao ver o desastre de

avião, partindo o nariz contra a cúpula); o pacemaker de Duke Perkins, o chefe da

Polícia, explode-lhe dentro do peito matando-o instantaneamente quando ele se

aproxima da cúpula, que interfere com aparelhos electrónicos; outros incidentes

relacionados com a cúpula ocorrem noutras fronteiras da cidade, matando ou

mutilando várias pessoas.
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«Big» Jim Rennie, o segundo representante do conselho municipal e vendedor de

automóveis que paralelamente controla uma rede de tráfico de droga, acredita ser

o líder que a cidade precisa numa crise tão extrema. Ele assume o controlo da

força policial, nomeando um novo chefe que não é mais do que uma marioneta nas

suas mãos e recrutando para agentes policiais alguns dos jovens criminosos da

cidade. As várias crises que surgem na cidade contribuem para a ascensão de

Rennie ao poder. Essas crises podem ser agrupadas sob dois temas: o problema do

efeito de estufa originado pela cúpula, uma vez que esta impede que chova em

Chester’s Mill e faz com que o fumo, os gases e as partículas em suspensão na

atmosfera se condensem no seu interior, e a questão económica dos recursos, que

não são apenas escassos, mas que inevitavelmente chegarão ao fim se a cúpula

não desaparecer.

Aproveitando-se dos receios das pessoas, Rennie materializa um fenómeno

conhecido como «mentalidade de facção». Como James Madison (1) explica

apropriadamente:

Por facção entendo um determinado número de cidadãos, quer constituam uma maioria ou uma minoria
face ao todo, que são unidos e animados por algum impulso comum de paixão, ou de interesse, adverso
aos direitos dos outros cidadãos, ou aos interesses permanentes e globais da comunidade. (p. 161)

Madison utiliza o termo «facção» para denotar um conceito disruptivo, um

fenómeno que impede uma comunidade de viver harmoniosamente; neste sentido,

«facção» não significa o debate virtuoso de ideias diferentes num governo livre,

mas a imposição dos interesses de um grupo sobre outros grupos, quer através de

demagogia retórica quer, se necessário, pelo uso da força física. É precisamente

isto que Rennie faz na sua conquista pelo poder ao longo de todo o romance: ele

não tem quaisquer pruridos em matar pessoas quando tal, do seu ponto de vista,

se torna necessário, demoniza os seus inimigos (incrimina Barbie pelos crimes

que ele e o filho, Junior, cometeram, por exemplo), e usa o Cristianismo a seu

favor alegando que a cúpula é um acto de Deus com o intuito de castigar todos os

pecadores de Chester’s Mill.

A sucessão de acontecimentos dá a impressão de que Rennie tornar-se-ia um

ditador se quase todos os habitantes da cidade não tivessem morrido numa

explosão causada pelo confronto entre, de um lado, Sanders e Phil Bushey e, do
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outro, a força policial de Rennie. Sanders e Bushey encontram-se na posse de uma

quantidade considerável de propano anteriormente usado para produzir

metanfetamina sob a alçada de Rennie. Decidem fazê-lo explodir numa situação

que consideram de legítima defesa, visto que a força policial, sob as ordens de

Rennie, tenta readquirir o propano, com ordens para matar tanto Sanders como

Bushey caso seja necessário. Devido à cúpula, a explosão transforma-se numa

implosão, causando a morte da maioria da população. Os únicos sobreviventes são

Rennie e um dos seus comparsas, e os membros de um pequeno grupo de

resistência composto por aqueles que se tinham apercebido das verdadeiras

intenções de Rennie. Os membros deste grupo tinham, antes da explosão, fugido

para uma parte da cidade onde haviam encontrado um dispositivo que suspeitam

ser de origem alienígena e de estar na origem da cúpula.

Julia Shumway, um dos membros deste grupo de resistência, consegue estabelecer

contacto com a forma de vida alienígena e persuade-a a levantar a cúpula.

Contudo, antes de tal acontecer, alguns dos membros do grupo morrem devido à

falta de oxigénio. Os restantes sobrevivem até a cúpula ser levantada

posicionando-se junto à fronteira onde pequenas quantidades de ar, fornecidas

por ventoinhas gigantes colocadas pelo governo no exterior da cidade, penetram a

cúpula. Rennie também acaba por morrer antes de a cúpula ser levantada, uma

vez que o abrigo onde se refugia não se encontra perto de nenhuma das fronteiras

da cidade.

Pode ser defendido que este é um romance de ficção científica, uma vez que a

cúpula epónima, que cobre a cidade de Chester’s Mill, é o resultado de um agente

alienígena. Diria que esta circunstância faz com que o romance seja, no máximo,

uma obra de ficção científica apenas formalmente, ou seja, trata-se de um romance

de ficção científica apenas na medida em que aquilo que desencadeia o enredo,

assim como a sua resolução, deve-se a actos de formas de vida alienígenas. O

enredo, no entanto, no que diz respeito à sua substância, não se relaciona

minimamente com fenómenos do espaço sideral. Nem tão pouco com o

sobrenatural, outro dos géneros favoritos de King. Se se ignorar a natureza do

evento que está na origem da provação dos cidadãos de Chester’s Mill, assim como

da salvação de um punhado dos seus habitantes, torna-se evidente que a história

de King é o mais terrena possível.
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Os objectivos caricaturais de King são atingidos através da divisão clara das

personagens entre «os bons» e «os maus», os primeiros representados por

Barbie, Shumway e os restantes membros do grupo de resistência, e os últimos

por Rennie e a sua quadrilha. A única personagem cuja vida mais se assemelha

àquela de um ser humano comum é Sanders. Perturbado pela morte da mulher,

Sanders começa por estar do lado de Rennie, mas vai-se gradualmente

apercebendo que as medidas de Rennie são auto-subservientes e destrutivas.

Sanders é a personagem que representa o que é humano, uma vez que a sua vida é

pintada em tons de cinzento; todas as outras personagens são representações de

ideias sobre «o bem» e «o mal».

Tal não significa que as personagens do romance sejam superficiais; bem pelo

contrário, ao longo da história há desenvolvimento de carácter e auto-descoberta

em quantidades apreciáveis, à medida que as pessoas vão descobrindo aquilo de

que são verdadeiramente capazes numa situação de crise extrema. O que não tem

lugar é o tipo de redenção convencional, aquele em que alguém está perdido na

vida devido aos muitos erros que cometeu e que por fim expia os seus pecados

ascendendo à posição de herói. Em Under the Dome, os bons e os maus são sempre

bons e maus respectivamente, com a já mencionada excepção de Sanders, que

usufrui de um carácter moral híbrido; os acontecimentos do enredo não são mais

do que ocasiões para que cada personagem revele a sua personalidade verdadeira.

Os bons desenvolvem o seu carácter praticando boas acções, enquanto os maus

desenvolvem o seu carácter tornando-se gradualmente cada vez piores.
 

Esta divisão explícita entre pessoas boas e más serve os propósitos caricaturais de

King, como mencionei acima, porque permite uma análise das dinâmicas societais

numa comunidade isolada sob coacção extrema. A estratégia de King é, num

sentido, a mesma estratégia de Sócrates na República: Sócrates pretende erguer

uma cidade para descobrir onde nela se encontra a justiça. Se isso puder ser feito,

então tornar-se-á mais fácil identificar onde se encontra a justiça em cada ser

humano individual, uma vez que a cidade funcionará como um modelo em grande

escala da alma humana. Em Under the Dome, a escala é invertida: King pega nas

dinâmicas do mundo e recria-as no interior de uma cidade pequena. Tal como a

cidade ideal de Platão amplifica a escala de observação do funcionamento da alma
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humana, Chester’s Mill contém todos os problemas mundiais adaptados à sua

escala. Esta redução em tamanho, contudo, intensifica os problemas societais:

menos espaço significa mais complicações, e por isso o efeito de King é o mesmo

de Platão, visto que ambos criam um lugar em que o indivíduo pode ser melhor

observado tanto no seu funcionamento interno quanto nas relações com os seus

pares.

O cenário ambiental de Under the Dome permite a King mostrar aquilo que a seu

tempo ocorrerá em grande escala no planeta: para além de outras consequências

já bem conhecidas, as temperaturas tornar-se-ão demasiado elevadas para a

subsistência da existência humana e a poluição tornar-se-á demasiado intensa

para que seja possível respirar normalmente. A destruição da cidade e a morte da

maior parte dos seus habitantes prenuncia o destino mais plausível da Terra se a

situação ambiental não se alterar rapidamente para melhor. Quer seja com uma

explosão — que se transformará numa implosão devido ao efeito de estufa — ou

devido a qualquer outra circunstância é imaterial: a mensagem de King é que a

vida irá perder gradualmente todos os seus confortos devido ao modo como os

humanos tratam o ambiente.

No que diz respeito à situação política criada em Under The Dome, gostaria de

chamar a atenção para o facto de parecer existir uma tendência para as sociedades

primitivas adoptarem uma forma democrática de governo, tal como observado por

J.L Gillin (2):

É muito interessante observar que a democracia tem as suas raízes no passado distante. (…) Uma série
longa de guerras mundiais, incidentes à construção de estados, obscureceu a democracia das sociedades
primitivas. (…)

Se nos recordarmos que as sociedades primitivas são pequenos grupos de pessoas unidas por laços de
sangue em vez de ideais políticos, ou residência num território comum, teremos pouca dificuldade em
reconstruir a vida desse período inicial e em ver na fonte a democracia em funcionamento e a evoluir por
entre os primeiros tipos de sociedades. Todos eles eram grupos tribais. Quer efectiva ou ficcionalmente
os membros desses grupos estavam ligados uns aos outros. Os maiores grupos sociais nestes tempos
eram compostos por umas centenas, ou no máximo uns milhares, de indivíduos. (p. 705)

Chamo a atenção para esta citação porque há alguma propensão para ver as

sociedades pós-apocalípticas como sociedades primitivas. O que ocorre em

Chester’s Mill é um acontecimento apocalíptico. Pode não ser visto enquanto tal,

uma vez que o resto do mundo permanece inalterável, mas sob o ponto de vista

dos habitantes de Chester’s Mill tudo aquilo que eles conheciam antes do
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aparecimento da cúpula, incluindo as bases do Direito e da ordem, desaparece

repentinamente de facto, embora, psicologicamente falando, comece a desaparecer

apenas gradual e lentamente. Isto significa que, contrariamente ao que se poderia

supor, acontecimentos apocalípticos não submergem os seus sobreviventes numa

sociedade primitiva, ou em grupos de sociedades primitivas. Na verdade, King já

lidou com este tema anteriormente no romance The Stand [A Dança da Morte] (3),

onde há uma conversa entre as personagens Glen Bateman e Stuart Redman que

demonstra claramente que, para King, os sobreviventes de um apocalipse não

acabam por formar sociedades primitivas. Bateman é o primeiro a falar:

— Supõe que temos a Comunidade A em Boston e a Comunidade B em Utica. Elas sabem da existência
uma da outra, e cada comunidade sabe das condições do acampamento da outra comunidade. A sociedade
A está em boa forma. Vivem em Beacon Hill no colo do luxo porque por acaso um dos seus membros é um
reparador da Con Ed. Este tipo sabe o suficiente para pôr a funcionar de novo a central eléctrica que
abastece Beacon Hill. (…) Então, em Boston, está tudo a correr às mil maravilhas. Há calor para combater
o frio, luz para poderes ler à noite, refrigeração para poderes tomar o teu Whisky com gelo como um
homem civilizado. (…)

Sociologicamente falando, provavelmente tal grupo tornar-se-ia comunitário por natureza. Sem
hipóteses de ditadura. O solo mais fértil para a ditadura, condições de falta, necessidade, incerteza,
privação… simplesmente não existiriam. Decerto que Boston acabaria por voltar a ser governada através
de um sistema de assembleia legislativa.Mas a Comunidade B, lá em Utica. Não há ninguém para pôr a
central eléctrica a funcionar. Os técnicos morreram todos. (…) Um tirano assume o poder. Envia alguém a
Boston com um pedido. Enviarão eles o seu técnico de estimação lá a Utica para os ajudar a pôr a central
eléctrica a funcionar outra vez? (…) O que é que a Comunidade A faz quando recebe esta mensagem?

— Enviam o tipo? — pergunta Stu.
— (…) não! Ele pode ser detido contra a sua vontade (…). Talvez ameacem as pessoas de Boston com

uma ogiva nuclear. (pp. 344-5)

Depois de Stuart fazer notar o quão rebuscado é que uma comunidade que não

consegue pôr a sua central eléctrica a funcionar seja capaz de usar um míssil

nuclear, Bateman conclui o argumento que está a tentar fazer:

(…) há muitas armas convencionais disponíveis. É esse o ponto. Está tudo à mão de semear, à espera de
ser apanhado. E se as Comunidades A e B tiverem ambas técnicos de estimação, podem magicar uma
espécie de troca nuclear amadora à conta da religião, ou da territorialidade ou de alguma diferença
ideológica mesquinha. Pensa nisto, em vez de seis ou sete poderes nucleares mundiais, podemos acabar
com sessenta ou setenta deles aqui mesmo nos Estados Unidos continentais. Se a situação fosse
diferente, estou certo de que haveria lutas com pedras e paus afiados. Mas a questão é, todos os velhos
soldados desapareceram e deixaram os seus brinquedos para trás. (p. 345)

Estas passagens de The Stand estão relacionadas com Under the Dome porque, neste

último, as condições para um governo tirânico mencionadas no primeiro existem

realmente, mas especialmente porque o cenário pós-apocalíptico de The Stand,

que é mundial, dá lugar a que uma das suas personagens pense que as sociedades
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pós-apocalípticas serão tudo excepto primitivas em termos de mentalidade e

tecnologia. É isto que acontece em Under the Dome, e é por esta razão que a

sociedade que se formaria dentro das fronteiras de Chester’s Mill se a maioria dos

seus habitantes não tivesse morrido e se a cúpula não tivesse sido levantada não

seria primitiva, e portanto as considerações de Gillin não se aplicariam (as

relações de sangue exclusivas características de uma sociedade primitiva, referidas

por Gillin, também não se verificam em Chester’s Mill). Politicamente falando,

Under the Dome mostra-nos duas forças centrífugas que simplesmente não

ocorrem nas sociedades primitivas: a força que luta para manter uma qualquer

forma de governo democrático, provavelmente uma democracia directa devido ao

número de habitantes, opõe-se à força que instiga a um governo ditatorial porque

as condições são difíceis e é preciso que alguém tome decisões difíceis cujas

consequências sejam imediatas. Rennie faz o seu melhor para conseguir prosperar

sob estas condições. Se ele teria sido bem-sucedido permanece um mistério,

embora todos os indícios dados por King apontem nesse sentido, caso a explosão,

aliada aos problemas ambientais, não tivesse entretanto destruído a comunidade.
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