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As propostas de reflexão aqui reunidas em torno de diferentes tipos 
de narrativa policial abarcam questões como conceitos de cultura erudita 
e de massa, relações entre crítica e mercado, cânone e margens, além da 
possibilidade de investigação da própria sociedade através de enredos 
e personagens. O viés da ficção policial constitui uma das modalidades 
para se pensar a violência e a construção desse imaginário que cerca e 
amedronta especialmente os habitantes das grandes cidades.  

O gênero policial já atingiu significativo grau de maturidade dentro 
do sistema literário, na medida em que logrou relativa autonomia, fruto, 
entre outros fatores, do grande consumo por parte do público leitor.  Nas 
últimas décadas, por exemplo, são constantes os textos de detetive – seja 
seguindo o cânone, seja subvertendo-o – que se encontraram entre os 
mais vendidos no mercado.  Dentre esses fenômenos, destacam-se as 
produções de escritores brasileiros, fato que revela um florescimento das 
narrativas policiais em nossas letras.  Além de algumas dessas obras terem 
se tornado verdadeira mania, em determinado momento, ultrapassando, 
portanto, o universo restrito dos aficionados pelo gênero, não se pode 
deixar de ressaltar o fato de que contos e romances policiais constituem, 
não raramente, obras de importante fruição na formação do jovem leitor.  
Além disso, certo é que o gênero policial erige-se esteticamente a partir de 
procedimentos bastante específicos; vai daí que, em sua multiplicidade, 
existe um código que sela a perenidade ou não das obras que fazem parte 
de tal gênero.  Estudar as histórias de detetive é, portanto, enveredar por 
um universo próprio e que arregimenta um critério todo particular de 
qualidade artística.  Malgrado tais fatos, é inegável que a academia ainda 
não confere a esses textos a mesma amplitude de reflexões e análises 
ofertadas a produções ditas mais “nobres”.

A coletânea de artigos que ora se apresenta pretende conjugar 
trabalhos acerca das mais variadas vertentes do gênero policial e, dessa 
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maneira, contribuir para o aprimoramento da sua fortuna crítica.  Para 
isso, pretende levar em consideração obras produzidas por escritores de 
diferentes origens étnicas e culturais, em suas diversas interfaces, desde as 
produções denominadas de “clássicos” do gênero, elaboradas quando de 
seu nascedouro, no século XIX, até as publicadas contemporaneamente.  
Nesse amplo espectro temporal, obras que se estruturam em torno de 
elementos recorrentes do romance policial – como a figura do detetive 
e a presença do enigma – merecem especial interesse, visto que, de uma 
forma ou de outra, pode-se notar um intrincado relacionamento entre 
este formato e o dispositivo folhetinesco dos novecentos.  Por outro lado, 
também pretende dar voz aos trabalhos que analisam obras que rompem 
com o cânone detetivesco.  Narrativas policiais escritas sob a égide do 
pastiche e da paródia, por exemplo, constituem objetos de interesse para 
discutir possíveis sentidos que viabilizaram a proliferação do gênero nos 
mais diferentes suportes.

A ideia deste projeto temático surgiu com uma proposta de 
simpósio para o II Congresso Internacional da Faculdade de Letras da 
UFRJ (II CIFALE), que aconteceu em 2013. Oito autores aqui elencados 
participaram daquele encontro. Outros se juntaram posteriormente ao 
grupo empolgados com a possibilidade de contribuir com pesquisas para 
enriquecer a parca produção crítica brasileira sobre o gênero policial. 
Além disso, é importante ressaltar que o debate acerca das narrativas 
policiais ultrapassa as fronteiras das discussões de caráter estético ou 
sobre a engrenagem do sistema literário nos dias atuais. O imaginário 
da violência urbana vem sendo alimentado por narrativas e imagens que 
nos chegam pelos meios de comunicação, os quais propagam discursos 
diversos que alimentam o medo. A violência e seu controle estão na base 
de nossas políticas públicas.
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A presente coletânea se compõe de doze artigos de pesquisadores 
ligados a diferentes instituições de ensino. Esses artigos estão distribuídos 
por quatro partes, levando em conta as questões levantadas por seus 
autores e os pontos de convergência dessas questões.

A parte I, intitulada “Investigações sobre o gênero e a linguagem”, 
é composta por dois artigos em que se desenvolvem discussões 
metalinguísticas e se problematizam características formais e linguísticas 
das narrativas policiais. O texto de Carina Lessa, “Entre o halterofilismo 
mental e a escrita corrida – uma leitura de Os espiões, de Luis Fernando 
Verissimo”, analisa a estratégia escolhida pelo escritor para tratar do 
embate entre boa e má literatura, discutir de onde vem a perenidade ou 
não das obras literárias – sejam elas de gênero policial ou não – e chamar 
atenção para uma faceta  do romance policial: efetivar-se como literatura. 
No texto de Veríssimo, o narrador-personagem, formado em Letras e 
funcionário de uma editora, costuma jogar vários originais no lixo sem 
lê-los. Eis que numa terça-feira recebe um envelope branco. Endereçado 
com letras trêmulas, chama sua atenção. O título do texto é um nome: 
Ariadne. Algo que poderia ser autobiográfico ou confessional. Uma 
mulher diz querer se vingar do que tinham feito com ela e seu amante 
para, posteriormente, cometer suicídio. E assim começa a trajetória de 
espionagem inspirada em John Le Carré. Verissimo transforma esse 
jogo de espionagem não só num suspense sobre o futuro de Ariadne, 
mas também em vestígios teóricos sobre a condição da literatura 
contemporânea. Diante de Os espiões, é interessante pensar sobre uma 
espécie de paradoxo criado por Veríssimo: o fato de o gênero policial, 
ainda marginalizado pela academia, abraçar, como principal tema, a 
investigação da condição literária. O segundo artigo desta primeira 
parte, “A leitura dos lapsos − experiência e linguagem em Fantasmas, de 
Paul Auster”, de Rafaela Scardino, se propõe a estudar os processos de 

http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2009/12/18/novo-romance-de-verissimo-investiga-a-condicao-literaria/
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fragmentação e flutuação subjetiva que integram a construção ficcional 
de Fantasmas, segunda narrativa da Trilogia de Nova York. Nos três textos 
que compõem A trilogia, o escritor norte-americano  faz uso da tradicional 
estrutura das novelas de detetive, subvertendo-as: o que se busca não é a 
solução de um crime, mas o questionamento da linguagem e, através da 
escrita, a tentativa de instaurar uma configuração subjetiva. Diante disso, 
a autora explora o debate com a estrutura mesma da tradição narrativa 
em que se inscreve o texto, de modo a discutir as relações estabelecidas 
com a linguagem e, assim, interrogar a possibilidade de transmissão da 
experiência, problematizada literariamente.

A parte II, que se intitula “O sequestro do detetive e o comando 
de outras vozes”, reúne textos em que a figura detetivesca, central nos 
romances policiais clássicos, é substituída por outra voz que assume o 
foco narrativo e que pode ser a do próprio criminoso. No primeiro 
artigo desse grupo, “Mapeando pistas falsas: uma leitura do romance O 
seminarista, de Rubem Fonseca”, Ana Cristina Viegas se propõe a analisar 
os diálogos que a narrativa fonsequiana estabelece tanto com estruturas 
canônicas do gênero policial, quanto com a tradição romanesca brasileira 
do século XIX. Como ocorre em outros livros do autor, a violência em 
O seminarista constitui pretexto para que, através de reflexões sobre 
a linguagem, verdades estabelecidas sejam colocadas sob suspeita 
por se tratarem de formações discursivas historicamente construídas. 
Além disso, abandona-se a perspectiva de uma cidade partida, tão 
frequentemente veiculada pela mídia, visto que a questão da violência é 
muito mais complexa e transcende a fronteira das diferenças de classes 
sociais. Da formação religiosa do ex-seminarista que assume a narrativa, 
restam apenas fragmentos de textos em latim que permeiam a narrativa 
do criminoso, a qual põe em xeque certezas morais, éticas, estéticas e 
desconstrói estereótipos sociais. Em “Um enigma indecifrável em um 
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romance não muito policial”, Claudia Almeida apresenta uma análise 
de Journal d’Hirondelle,  da escritora belga Amélie Nothomb, conhecida 
pela grande vendagem alcançada por seus livros. De acordo com Claudia 
Almeida, Journal d’Hirondelle não se configura claramente como um 
romance policial. As personagens se alternam nos papeis de criminosos 
e vítimas sem abrir espaço para o detetive. Em trama que se tece em 
movimentos oscilatórios de afastamento e aproximação da estrutura 
canônica da narrativa detetivesca, o leitor se depara com um texto que 
requer outras caracterizações para o gênero policial. Levando em conta 
a escassez de personagens detetivescas heroicas em narrativas literárias 
brasileiras, o artigo “O Fascínio do Crime: João do Rio e as Raízes da 
Literatura Policial no Brasil”, de Julio França e Pedro Sasse, adota a  
categoria crítica Ficção de Crime, de John Scaggs, para demonstrar que 
as narrativas de thriller criminais possuem raízes profundas em nossa 
literatura e toma a produção literária de João do Rio como exemplo 
pioneiro dessa tendência. Além disso, sustenta que o Suspense Criminal, 
categoria crítica baseada no conceito de crime novel, de Julian Symons, 
é a principal forma da Ficção de Crime no Brasil. Nessas produções, o 
protagonismo não é dado nem ao detetive, nem ao desvelamento do 
enigma, mas ao criminoso em si, aos atos que este comete e aos motivos 
que o levaram a tal. Ao considerar os folhetins e as crônicas de crime no 
Brasil na segunda metade do século XIX e no início do século XX como 
predecessores do Suspense Criminal entre nós, os autores elegem João 
do Rio como um dos primeiros nomes a inaugurar essa vertente em sua 
forma plena com o foco nos crimes e nas atrocidades a que está submetido 
o homem urbano. No artigo “O sol se põe em São Paulo: teatro de sombras 
e seres fora do lugar”, Pedro Armando de Almeida Magalhães, baseando-
se na Tipologia do romance policial, de Todorov, tece considerações sobre 
como a representação de uma São Paulo sombria aproxima o texto de 
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Bernardo Carvalho do gênero policial em vários aspectos. Entretanto, 
a busca pela solução de um enigma é empreendida por um narrador-
protagonista que não é realmente um detetive, apesar de agir como tal.

A parte III, “Leitores como testemunhas”, congrega os textos em 
que a figura do leitor é colocada no centro do palco. Estão incluídos, 
nessa categoria, personagens leitores, o público consumidor dos textos 
policiais e também os leitores especializados, ou seja, a crítica. O artigo 
“Entre mímesis e simulacro, entre real e ficcional: A invenção de Morel 
e A pele que habito”, de Ana Amélia Gonçalves, om base nas noções de 
mímesis (Luiz Costa Lima) e de simulacro (Jean Baudrillard), aborda a 
questão da multifacetação do ficcional na contemporaneidade a partir 
de uma ficção que se auto-invalida através de dois artifícios: a inserção 
de elementos do “mundo real” no “mundo ficcional” e a transgressão 
do acordo ficcional. Tais elementos são postos em relevo em uma obra 
literária, A invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, e em uma obra 
cinematográfica, A pele que habito, de Pedro Almodóvar, filme baseado 
livremente no romance policial Mygale, do escritor francês Thierry 
Jonquet. O artigo de Ana Claudia Abrantes Moreira, intitulado “Uma 
encenação de leitura em Romance negro, de Rubem Fonseca”, ao percorrer 
um caminho de leitura no conto em questão, leva em conta o fato de 
que o leitor de ficções policiais já apresenta uma postura de curiosidade 
frente às pistas que o texto oferece ou frente àquilo que ele considera 
pistas. A partir da fundamentação sustentada nas posições de autores 
como Todorov, Antoine Compagnon e Vera Follain Figueiredo, a autora 
procura postular que, devido à reversibilidade de papéis presente em 
vários contos de Rubem Fonseca – associação entre detetive e narrador, 
o qual também se coloca como leitor − o conto Romance negro figura 
não só como uma narrativa policial, mas como uma encenação de leitura. 
Em “A recepção crítica do romance policial no Brasil”, Sabrina Baltor de 
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Oliveira faz um levantamento de críticos consagrados que se voltaram 
para o gênero policial no Brasil, embora chame atenção para o fato de 
que grande parte de nossa crítica literária ainda se mantenha presa ao 
estereótipo de gênero limitado e comercial. Entre os nomes estudados 
pela autora, encontram-se Otto Maria Carpeaux, Raimundo Magalhães 
Júnior e, especialmente, Paulo de Medeiros e Albuquerque, o primeiro 
a investigar as origens desta literatura em nosso país. Ao final de um 
breve histórico, Sabrina de Oliveira conclui que a crítica, ao menosprezar 
grande parte da produção do romance-folhetim – que abarca diversos 
gêneros populares como é o caso do policial – deixou de lado um universo 
de textos que ainda não foram devidamente analisados. Caberia aos 
novos pesquisadores enveredar por esses caminhos e construir uma nova 
fortuna crítica do romance brasileiro.

Finalmente, a parte IV, “O caso das narrativas periféricas”, é 
composta por artigos nos quais a narrativa policial produzida fora dos 
centros formadores do cânone assume novos contornos políticos e 
sociais. Também se encontram nesse grupo as narrativas produzidas por 
grupos historicamente marginalizados, como os textos policiais de autoria 
feminina. O artigo “Anotações sobre os primórdios da autoria feminina 
no romance policial brasileiro”, de Jorge Marques, recorda o pioneirismo 
de Lúcia Machado de Almeida no universo da narrativa policial em 
nosso país. Se Rachel de queiroz e Dinah Silveira de queiroz, anos antes, 
haviam colaborado para a criação coletiva de O mistério dos MMM, é 
apenas com O escaravelho do diabo, livro publicado originalmente em 
1956, que a literatura brasileira vê surgir uma narrativa policial solo de 
autoria feminina. O objetivo do artigo, além de resgatar a memória dessa 
intelectual, é analisar os procedimentos estéticos que utiliza ao estruturar 
a supracitada narrativa que, juntamente com O caso da borboleta Atíria, 
forma o que podemos denominar de “romances policiais do mundo dos 
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insetos”. Outrossim, é importante ressaltar que, durante décadas, as duas 
obras em questão foram das que alcançaram imensa popularidade entre os 
jovens leitores de faixa escolar. O artigo também aponta fatores que levaram 
essas narrativas a congregarem tamanho apelo durante tanto tempo. Ainda 
que, nos últimos anos, as histórias de Lúcia Machado de Almeida não 
venham mais encontrando tanto eco, o autor destaca a importância de se 
resgatar essa memória para a história do romance de enigma no Brasil. Em  
“A periferia como matéria do roman noir em obras francesas 
contemporâneas”, Geraldo R. Pontes Jr. apresenta o tratamento da 
criminalidade crescente na periferia francesa por novos autores que vivem na 
própria periferia, de origem árabo-islâmica, assim como franco-franceses 
que também se debruçam sobre a questão. O artigo examina como entre 
os autores que são filhos da diáspora pós-colonial essa escrita distingue-
se de uma produção rotulada como periférica e voltada para questões de 
identidade, a literatura beur, já que no gênero policial não insistem na  
autoafirmação biográfica. Ao mesmo tempo, mostra que esses autores 
não deixam de dialogar com a crítica política e social pertinente àquela 
corrente. No último trabalho, de Márcio de Pinho Botelho, “Junior, um 
detetive em La ciudad ausente”, se debruça sobre o papel da narrativa 
policial dentro do romance La ciudad ausente, do escritor argentino  
Ricardo Piglia, levando em conta o fato de que os textos piglianos são 
marcados pela reflexão acerca do gênero policial, em especial sua 
variação norte-americana, o noire ou hard-boiled. O artigo expõe como 
Piglia se apropria do policial noire, utilizando para isso a figura de Junior,  
jornalista e personagem principal da trama, articulando a matriz 
proposta por Dashiel Hammet e por Raymond Chandler à tradição 
literária argentina. Tal leitura aponta para o viés político que o escritor dá 
ao seu texto, pois, ao estabelecer este diálogo entre universal e particular,  
a principal referência nacional de seu texto é a de Rodolfo Walsh, escritor 
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e jornalista argentino que mesclou o gênero policial ao jornalismo 
investigativo, produzindo textos poderosíssimos como Operação massacre. 
De acordo com Márcio Botelho, o texto de Piglia se relaciona diretamente 
ao contexto de pós-ditadura pela qual passava a Argentina, um momento 
de profunda desesperança política, em que a perspectiva de que os 
perpetradores do terrorismo de Estado não seriam punidos indicava o 
fim definitivo das utopias sustentadas pela geração dos anos 1960 e 1970. 
Em meio a essa atmosfera de derrota o detetive não poderá promover a 
justiça. Porém, resta ao investigador a missão de salvaguardar um espaço 
para a memória, assegurando que os crimes não sejam esquecidos.

Além dos doze artigos, compõem o livro duas entrevistas com 
escritores brasileiros contemporâneos – Flavio Carneiro e Raphael 
Montes – que se dedicam à criação de narrativas policiais. Com esta seção, 
procurou-se captar um pouco do olhar desses leitores do gênero policial 
que também se aventuram a produzi-lo. Uma síntese teórica e crítica do 
que foi discutido e problematizado nos doze artigos.

Trata-se de algumas entre várias perspectivas através das quais se 
pode analisar o gênero policial no cenário contemporâneo. O grupo aqui 
reunido teve a oportunidade – talvez a ousadia − de expor experiências de 
leitura e reflexões sobre esse gênero tão lido e ainda tão pouco estudado 
no Brasil. que essa publicação ajude outros leitores a elucidar alguns 
enigmas ou, pelo menos, a vislumbrar novas pistas.

Ana Cristina Coutinho Viegas
Geraldo Pontes Jr.

Jorge Luiz Marques
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Parte 1

Investigações sobre o
gênero e a linguagem
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Entre o halterofilismo mental e a escrita  
corrida, uma leitura de Os espiões,  

de Luis Fernando Verissimo

Carina Lessa

É o esqueleto que nos traz de pé, certo, mas 
ele não informa nada, como a gramática é a  

estrutura da língua mas sozinha não diz 
nada, não tem futuro. As múmias conversam 

entre si em gramática pura. Sou um gigolô 
das palavras. A gramática precisa apanhar 

todos os dias para saber quem é que manda. 

 
Luis Fernando Verissimo

Os espiões, de Luis Fernando Verissimo (2009), narra a história 
de um homem formado em letras que vive uma vida pacata, quase 
deprimente, de um profissional de Letras mal pago e desvalorizado - sem 
coragem de revelar os originais de seu próprio livro. Enquanto isso, o 
livro Astrologia e amor: um guia sideral para namorados, de Fulvio Edmar 
(um dos personagens), faz sucesso. O narrador joga ao lixo os originais de 
péssima qualidade que, pior do que as múmias, nem sequer comunicam 
algo em gramática pura: enunciam sentenças quase ininteligíveis.

Ariadne, a grande incógnita do livro, afirma no texto ter o nome 
inspirado no quadro de Giorgio De Chirico, alvo da paixão obsessiva 
de seu pai. O que o próprio pintor qualifica de pintura metafísica trará 
também para esta personagem o mistério e a impulsão para o sonho. Além 
disso, na mitologia grega, Ariadne ajuda Teseu a sair do labirinto após a 
morte do Minotauro. Em Os espiões, Verissimo joga esse fio onírico para o 
narrador-personagem como forma possível de recuperá-lo da paradoxal 
estagnação camaleônica na qual se encontrava. O que não se esperava 

http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2009/12/18/novo-romance-de-verissimo-investiga-a-condicao-literaria/
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2009/12/18/novo-romance-de-verissimo-investiga-a-condicao-literaria/
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era que no fim deste labirinto romanesco a palavra grega para seduzir 
tomaria o sentido de destruir.

Como um bom gigolô, Verissimo transforma esse jogo de 
espionagem não só num suspense sobre o futuro de Ariadne, mas também 
em vestígios teóricos sobre a condição da literatura. A ansiedade do leitor, 
sobre o mistério da mulher, funde-se ao desejo de descobrir no fim do 
labirinto o futuro literário do narrador-personagem.

Aqui, mais uma vez, as palavras apanham: A má literatura é a 
literatura em estado puro, intocada por distrações como estilo, invenção, 
graça ou significado, reduzida apenas ao ímpeto de escrever, à compulsão, 
como afirma Dubin, um dos espiões, amigo do editor. Reparemos a 
ironia e humor, típicos de Verissimo, na escolha da palavra distrações. 
O narrador-personagem e editor confessa que quase se deixa sucumbir 
pelo encantamento de Ariadne: “Todos nós merecíamos pertencer à 
irmandade dos que escrevem só por querer (...) com ou sem talento. 
No entanto, o que sabemos é que, nas palavras do nosso gigolô ou de 
Dubin: a literatura ou gramática pura não dizem nada, não têm futuro” 
(VERÍSSIMO, 2009, p.84).

Mitologia grega, De Chirico, Le Carré e ainda Sylvia Plath são 
visitados de forma particularmente encantadora. O olhar para o passado 
artístico traz um novo sabor às pistas do romance de Veríssimo. Sylvia 
Plath, poeta americana que se suicida aos trinta anos, revela-se uma das 
chaves principais para o enigma a ser decifrado. Um vaivém entre escrita 
corrida, motivado pelo impulso da escrita, e amor à arte parece apresentar 
o sabor ideal da boa narrativa.

Logo no início do romance, o narrador-personagem organiza-
se com seus colegas de trabalho e de bar para o resgate de Ariadne.  
O processo cômico de investigação começa com a viagem dos homens de 
dentro (jargão utilizado constantemente no romance policial); primeiro 
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Dubin e depois o professor Fortuna vão para Frondosa, onde mora a potencial 
escritora. Enquanto esses homens apreendiam informações e vivenciavam 
as mais loucas e misteriosas situações na pequena cidade, o editor recebia 
capítulo por capítulo o romance de Ariadne. Imaginava-se como Dionísio 
indo resgatar a triste mulher de pedra do quadro de De Chirico.

Com a chegada do quinto capítulo, o narrador finalmente tem 
acesso ao possível mistério da morte do amante secreto. Tudo convergia 
para o final dramático, mas faltava o suicídio. “Morrer é uma arte como 
qualquer outra, e um bilhete de suicida sem suicídio é um prólogo sem 
livro, um exemplo extremo de literatura imprestável. Mero halterofilismo 
mental” (VERÍSSIMO, 2009, p.98), que é como o personagem professor 
Fortuna descreve toda a literatura moderna. O livro só ficaria “pronto” 
com o suicídio. Tal perspectiva, muito além de impulsionar a ida do editor 
a Frondosa, faz refletir sobre o próprio fazer literário contemporâneo que, 
por vezes, torna-se uma ginástica cerebral, vazia de uma história bem 
contada ou que, em contrapartida, abandona o estilo impulsionado por 
um narcisismo feroz e sem cabimento.

Uma literatura, talvez, em perigo, como afirmou Todorov em 
ensaio dos anos 1970, publicado aqui em 2009. Fadada a desaparecer 
contra o fundo da gaveta em função do exercício técnico exacerbado. 
Todorov diz que:

A Literatura não nasce no vazio, mas no centro de um 
conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles 
numerosas características; não é por acaso que, ao longo 
da história, suas fronteiras foram inconstantes. Senti-me 
atraído por essas formas diversas de expressão, não em 
detrimento da literatura, mas ao lado dela. Os textos que 
lia – relatos pessoais, memórias, obras históricas, teste-
munhos, reflexões, cartas e textos folclóricos anônimos - 
não partilhavam o status de ficção com as obras literárias, 
e isso porque descreviam diretamente os eventos vividos; 
no entanto, do mesmo modo que a literatura, esses textos 
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me faziam descobrir dimensões incógnitas do mundo, me 
tocavam e me incitavam a pensar. Em outras palavras, o 
campo da literatura se expandiu para mim, porque passou 
a incluir, ao lado dos poemas, romances, novelas e obras 
dramáticas, o vasto domínio da escrita narrativa destina-
da ao uso público ou pessoal, além do ensaio ou reflexão. 
(2009, p.22-23)

Os espiões, bem como algumas outras obras de cunho policialesco, 
remete-nos sim a um mundo cheio de truques e malabarismos envolventes 
que podem nos levar a pensar no fato de estarmos inseridos numa 
escrita de massa e, é claro, não escapa da marginalização deflagrada pela 
academia e meandros universitários. No entanto, devemos ter em mente 
que qualquer modelo escrito está condicionado à categoria de boa ou má 
escrita, boa ou má literatura, mas não é o gênero que faz esse valor e, sim, 
o modo como cada desbravador debruça-se sobre a escrita. A Gramática 
precisa apanhar para revelar a boa literatura, seu estado puro é mero 
halterofilismo mental desprovido de graça e encanto. 

A narrativa de Os espiões revela uma complexidade literária cheia de 
personagens alegóricos da atual condição da literatura e dos profissionais de 
letras. Um editor amargurado que tenta se metamorfosear, metaforicamente, 
em camaleão. Um escritor de um livro sobre astrologia de grande sucesso. 
Uma autora de livros de pensamentos também tem um grande sucesso. Um 
professor de letras diz ter lido os gênios da literatura e da filosofia e constrói 
teorias das mais loucas: tanto Dostoievski quanto Machado de Assis teriam 
inclinações tântricas, dessa forma despertaria o interesse da plateia. Dentre 
outros personagens, inclusive Ariadne, que direcionam o leitor por um 
caminho labiríntico de humor. Na saída ou final, há um tom um tanto negro 
e irreverente. O que pode se dizer é: aqui os espiões acabam por colocar, 
literalmente, no caixão, as múmias escritoras. Tudo numa linguagem na 
qual o esqueleto de maneira nenhuma pode nos informar.
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O grupo de espiões é composto por três figuras muito peculiares: 
O narrador – revisor de texto em uma Editora, na qual recebe os 

originais e resolve se embrenhar pelo mistério. Ao contrário do romance 
policial clássico, este agente secreto será o foco principal da narrativa e 
não os homens que estão investigando o caso, à moda de John Le Carré.

Dubin – professor em um cursinho pré-vestibular – primeiro 
homem dentro, que se entrega à ficção e a vive intensamente.

Professor Fortuna – sempre cético e observador, acredita desde o 
início que a narrativa de Ariadne é apenas ficcional. 

Logo no início do romance, é interessante destacar um fragmento 
metalinguístico do romance de Verissimo, no qual os três conversam 
sobre a estatura do romance policial:

Um debate reincidente entre nós era se livros policiais e de 
espionagem podem ser boa literatura. Eu dizia que sim, o 
Dubin não tinha certeza e o professor não tinha dúvida: era 
lixo. Ele reagia às minhas evidências em contrário com sons 
de desprezo. Graham Greene? Bó! Rubem Fonseca? Blech! 
Raymond Chandler? Acht!. (2009, p.13)

Não podemos negar que a investigação tirou aquele profissional de 
Letras de um mundo parasitário para elevar-se ao encanto do mistério. 
Um mistério envolvido pelo mito grego de Ariadne. O labirinto trouxe 
renovação, afinal, não será essa uma das funções da Literatura? Todorov, 
um dos grandes pensadores da literatura policial, diria que sim.

Seguindo a descrição clássica de romance policial, de acordo ainda 
com Todorov, mas no seu mais antigo “Tipologia do romance policial”, 
publicado em 1970, em As estruturas narrativas, a clássica narrativa de 
enigma oferece sempre duas histórias distintas. Nas palavras de Simeão: 

(...) a do crime – concluída antes do início da outra 
– e a do inquérito. Nesta, pouca coisa acontece e os 
personagens encarregados da descoberta do criminoso, 
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apenas observam e examinam os indícios deixados pelo 
assassino, não realizando nenhum tipo de ação fora dos 
limites da racionalização lógica. O relato da investigação 
geralmente fica a cargo de um companheiro do detetive, 
como, por exemplo, o Dr. Watson que narra as aventuras 
do mais famoso detetive de ficção Sherlock Holmes, que só 
apareceria nos fins do século XIX. Nesse tipo de narrativa, 
o enredo se arma com base em cenas progressivas de 
suspense que desencadearão, ao final, na descoberta do 
criminoso. Durante a investigação, porém, nada que ponha 
em risco a integridade física do detetive poderá acontecer. 
Esta é uma das regras do gênero que postula a imunidade 
do detetive. Uma vez que os personagens nesse momento 
não agem, mas tiram conclusões sobre uma ação passada, a 
narrativa é elaborada em forma de memória, diminuindo, 
em princípio, as possibilidades do detetive ser atacado ou 
morrer no desenrolar da estória. A estrutura básica de todo 
romance de enigma clássico serão essas características de 
cada uma das duas estórias, estrutura esta que enfatizará, 
não o crime da primeira estória, mas a forma de investigação 
do detetive sobre a ação passada e a forma de condução do 
inquérito da segunda estória. (2005, p.38)

Verissimo segue algumas dessas premissas. No entanto, como 
escritor pós-moderno, e ainda de acordo com o caráter de sua obra como 
um todo, irá satirizar muitos desses clichês policialescos. Ele rompe com 
os limites de racionalização lógica, na medida em que, por meio do riso, 
os personagens espiões irão se meter nas maiores trapalhadas já vistas em 
romances dessa categoria. Como já fora dito, o relato da investigação fica 
a cargo do agente secreto, que será principal na trama em que os detetives 
são postos em segundo plano.

 Apesar disso, podemos verificar o âmago da tradição dos livros 
policiais, mesmo que por meio da profanação – que aqui obviamente se 
faz de modo positivo, tal qual a indicada por Agamben, segundo o qual 
“profanar não significa apenas abolir e cancelar as separações, mas aprender 
a fazer delas um uso novo, a brincar com elas” (2007, p.34). Aliás, o impulso 
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da profanação aparece constantemente pela fala do professor Fortuna e se 
evidencia pela renovação de clássicos que vão além do romance policial 
– envolvendo poetas, filósofos e mitos. Afinal, a profanação não é uma 
das armas secretas da Literatura? Pois aqui, a morte anunciada – típica do 
romance policial – jamais aconteceu, está perdida nos poemas de Silvia 
Plath, que foram escritos por Ariadne em forma de narrativa. O crime a ser 
desvendado, na verdade, se tratava de um plágio e, ao mesmo tempo, pura 
ficção. Aquela ficção que nos motiva e nos faz reagir.

De outro ponto de vista, podemos pensar o romance de Verissimo 
dentro de uma lógica do gênero policial brasileiro muito em voga neste 
século XXI. Em tempos em que há uma movimentação para ativar essa 
linha de escrita literária no Brasil, o escritor Luiz Biajoni diz:

(...) pra qualquer lugar que se olhe no Brasil tem sacanagem, 
sexo, e humor, piada. Porque não teria num livro policial? 
A ideia é fazer um romance moderno, contemporâneo, ágil, 
realista na medida do crível (embora a realidade sempre 
supere a ficção – um clichê válido), mostrando as pessoas 
como elas são e pensam. E que tenha alguma relevância no 
cenário atual. (2014, p.35)

No Brasil há uma pluralidade de enervações que seguem a escrita 
investigativa, portanto não se pode apontar uma linha mestra ou tradicional 
do gênero. Talvez, nesse sentido, Rubem Fonseca tenha sido o único a 
encabeçar uma forma, digamos assim, que atraiu adeptos desde a década 
de oitenta, na qual o realismo feroz – para utilizar um conceito de Antonio 
Candido – estava em voga. Uma literatura que ansiava ser do contra:

Contra a escrita elegante, antigo ideal castiço do País; contra 
a lógica narrativa, isto é, a concatenação graduada das partes 
pela técnica da dosagem dos efeitos; finalmente, contra a 
ordem social, sem que com isso os textos manifestem uma 
posição política determinada. (CANDIDO, 2003, p.12)
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Fora desse percurso traçado por Rubem, outras linhas seguem 
dispersas e sem coesão no sentido de movimento e de caminho traçado, mas 
todas parecem seguir uma antiga tendência, já gasta, que Candido apontou 
como sendo propícia do momento ditatorial que afligia os escritores da 
década de oitenta. Um caminho que recusava os valores tradicionais da 
literatura e, muitas vezes, da família burguesa, junto com isso o equilíbrio 
das proporções também veio vazado pelo descontrole das formas:

é possível enquadrar nesta ordem de ideias o que 
denominei “realismo feroz”, se lembrarmos que além disso 
ele corresponde à era de violência urbana em todos os 
níveis do comportamento. Guerrilha, criminalidade solta, 
superpopulação, migração para cidades, quebra do ritmo 
estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – 
tudo abala a consciência do escritor e cria novas necessidades 
no leitor, em ritmo acelerado. (CANDIDO, 2003, p.212)

Sendo assim, pensando a distância da ditadura e, ao mesmo tempo, 
os novos movimentos sociais que se enunciam, seria interessante pensar a 
leveza e o riso de Verissimo como uma nova forma de reinventar o gênero 
policial investigativo. Uma maneira que, a meu ver, vem sendo buscada 
por alguns jovens escritores do gênero, como é o caso de Raphael Montes, 
aclamado pelo seu Suicidas, publicado em 2012. Os novos autores parecem 
lançar mão ao encontro daqueles elementos que Candido já reclamava 
em fins do século XX: “Beleza, Graça, Emoção, Simetria, Harmonia” 
(2003, p.214). Itens, antes essenciais à arte e, em consequência, à literatura 
e que foram abandonados. Talvez, caiba refletir mais além do caráter de 
literatura ou não do gênero policial. Talvez, caiba pensar novos rumos para 
a Literatura como um todo, uma nova forma de readaptá-la aos moldes 
do novo mundo, do novo país. Neste sentido, talvez ainda, caiba mais 
graça, tropeço, incerteza e sentimento humanista – aquele que motivou 
o narrador-personagem de Os espiões a reagir, seguindo uma nova trilha, 
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saindo do fundo da gaveta para resgatar uma jovem moça do suicídio. 
A epígrafe de Os espiões diz: “O que amarei se não for o enigma?” 

Frase de Giorgio De Chirico – um pintor fascinado pelo enigma de 
Ariadne. Pergunta que deveria pairar sobre todos os profissionais de 
letras. Não só aos críticos, mas aos escritores preocupados com o excesso 
estético, com o umbiguismo claustrofóbico, ou ainda, com a cópia, que 
só pode levar ao desaparecimento contra o fundo.
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A leitura dos lapsos: experiência e linguagem 
em Fantasmas, de Paul Auster

Rafaela Scardino 

A obra literária de Paul Auster inclui diversos artigos críticos, 
traduções e coletâneas de poemas publicados antes de seu primeiro, e 
mais conhecido, texto de ficção, A trilogia de Nova York. Na tentativa de 
delinear o conjunto de questões proposto pelo autor, cabe determo-nos 
em um de seus primeiros textos em prosa, o autobiográfico A invenção da 
solidão, publicado em 1982.

Considerado um mapa para o trabalho ficcional de Auster, o livro 
está dividido em duas partes: a primeira, “Retrato de um homem invisível”, 
é uma reflexão sobre Sam Auster, pai do escritor, cuja morte inesperada 
proporcionou-lhe uma herança que lhe permitiu dedicar-se inteiramente 
à literatura. Tema fundamental em toda a obra, a tentativa de compreensão 
da figura paterna liga-se, nesse livro, à conexão estabelecida por Auster 
entre a morte do pai e sua sobrevivência, ou seja, a possibilidade de 
continuar escrevendo. 

A segunda parte de A invenção da solidão, “O livro da memória”, 
trata da busca pela narrativa de um eu objetificado pelo uso da terceira 
pessoa do discurso. Para Dennis Barone, um dos principais estudiosos 
da obra de Auster, o texto constitui “um livro de conexões observadas e 
interpretadas, mas não codificadas” (1995, p.23).

Ao tentar descrever a relação de seu pai com o mundo à sua 
volta, Auster escreve que “o mundo ricocheteava nele, se espatifava de 
encontro a ele, às vezes aderia a ele – mas nunca entrava” (1999, p.13). 
Essa impermeabilidade é uma das principais características a constituir 
os personagens dos romances do escritor. Fecham-se para o mundo, 
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propiciando um estado de fragmentação subjetiva ao pôr em circulação 
tantas identidades quantas forem necessárias para evitar o acesso a qualquer 
coisa que não a superfície de uma subjetividade que buscam esvaziar a todo 
custo. A escrita, possibilidade de contato com essa subjetividade, é, ela 
também, de difícil acesso, pois as palavras não podem ser concebidas como 
janelas transparentes a ligar o interior do sujeito ao exterior, os significantes 
e significados apresentam-se desconectados, já não traduzem de maneira 
límpida e eficiente os pensamentos daquele que escreve. 

Como dito anteriormente, muitos dos principais temas da obra de 
Auster estão já traçados em A invenção da solidão, que é considerada sua 
ars poetica. Estão aí a flutuação identitária, a preocupação com o acaso, a 
busca pelo pai e o questionamento da possibilidade de escrita de um eu, da 
narrativa que deriva da compreensão da vida de uma pessoa. No excerto 
abaixo, o que temos é a admissão da iminente falência de tal intento:

Lentamente, vou compreendendo o absurdo da tarefa de 
que me incumbi. Tenho a sensação de tentar ir a algum 
lugar, como se eu soubesse o que quero dizer, mas quanto 
mais longe vou, mais seguro me sinto de que o caminho 
rumo ao meu objetivo não existe. Tenho de inventar a 
estrada a cada passo e isso significa que nunca posso ter 
certeza de onde me encontro. Uma sensação de andar em 
círculos, de sempre voltar atrás pelo mesmo caminho, de 
partir em várias direções ao mesmo tempo. E mesmo que 
eu consiga fazer algum progresso, não estou nem um pouco 
convencido de que vá me levar aonde penso estar indo. Só 
porque vagamos sem rumo no deserto não significa que 
exista uma terra prometida. (AUSTER, 1999, p.40-41)

A invenção da solidão discute a possibilidade de se falar de um 
outro, de contar uma vida, partindo do pressuposto de que a percepção 
que alguém tem de si mesmo advém do olhar do outro, necessário para a 
“aquisição de um eu”. A invenção proposta pelo título do volume coloca-
nos diante de questões relacionadas à pós-modernidade, visto haver, no 
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mundo contemporâneo, a necessidade de escolha e invenção de uma 
tradição, bem como de uma memória, a partir de um sistema de signos 
ao qual se deve atribuir significados. A memória, no texto de Auster, não é 
apenas um “lugar, como um prédio, uma série de colunas, cornijas, portais” 
(AUSTER, 1999, p.94) onde buscar um sujeito coerente, dotado de tradição 
fortemente assentada e acessível, que possa lançar luz à compreensão do 
eu. Ao contrário, ao buscar as vozes de outros que o compõem, ao tentar 
inventar outros que lhe possibilitem a narrativa de sua própria vida, esse 
sujeito, palimpséstico, dá-se conta de seu descentramento.

O que se busca não é a solução de um crime, mas o questionamento 
da linguagem e, através da escrita, a tentativa de instaurar uma configuração 
subjetiva. Em Fantasmas, segunda narrativa da Trilogia, o detetive Blue, a 
princípio, acredita viver uma relação sem conflitos com a língua, sendo as 
palavras consideradas transparentes, escreve o narrador, “e até agora nunca 
impediram sua visão, nem sequer pareciam estar ali” (AUSTER, 1999, p.163).

A relação de Blue com a linguagem é, a princípio, uma relação sem 
conflitos. Contratado para vigiar Black – um homem que aparentemente não 
faz nada, “uma espécie de vazio, um buraco na textura das coisas” (AUSTER, 
2004, p.161) ––, o detetive deve escrever relatórios semanais sobre o caso:

Seu método consiste em se ater aos fatos manifestos, relatando 
os acontecimentos como se cada palavra etiquetasse com 
precisão a coisa mencionada, e não se perder em especulações. 
Para Blue, as palavras são transparentes, grandes janelas 
colocadas entre ele e o mundo, e até agora nunca impediram 
sua visão, nem sequer pareciam estar ali. Ah, existem ocasiões 
em que o vidro fica um pouquinho manchado e Blue precisa 
limpá-lo em um ponto ou outro, mas, assim que encontra a 
palavra certa, tudo se esclarece. (AUSTER, 2004, p.163)

Esse modo de se relacionar com as palavras – que traduz, para Ilana 
Shiloh, “nostalgia por uma visão de mundo racionalista, que pressupõe 
uma unidade fundamental entre linguagem, consciência e realidade” 
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(2002, p.38) – é própria do universo dos romances de detetive, nos quais 
o investigador deverá, em sua busca pela verdade, encontrar a “ideia que 
fará todas essas coisas [objetos e fatos] se encaixarem e ganharem sentido” 
(AUSTER, 2004, p.14).

Para Ricardo Piglia, o detetive particular é uma das maiores 
representações modernas da figura do leitor. é importante ressaltar que 
não se trata apenas da leitura de modo figurado, como na expressão “ler 
as pistas”, mas leitura de textos impressos. E nos lembra que, no primeiro 
texto do gênero, “Os crimes da rua Morgue”, já a cena inicial se dá numa 
livraria, lugar onde o detetive, Dupin, encontra-se com aquele que irá 
narrar seus feitos e, efetivamente, configurar o gênero. 

Uma conexão interessante estabelecida por Piglia é certa 
continuidade que se estabelece entre o gótico, representado pelos contos 
de terror, gênero também exercido por Poe, e as histórias de detetive. 
“Continuamos discutindo sobre os mortos e a morte”, escreve, “mas o 
criminoso substitui os fantasmas” (PIGLIA, 2006, p.76).

No texto de Auster, no entanto, não é possível identificar um 
criminoso. Na verdade, sequer é possível identificar um crime: não 
sabemos as razões pelas quais Blue deve vigiar Black, personagem descrito, 
como já dissemos, como “uma espécie de vazio, um buraco na textura das 
coisas” (AUSTER, 2004, p.161). E, quando deve escrever sobre o caso, 
Blue, para quem as palavras sempre cumpriram seu papel de transmitir 
com fidelidade os fatos, não pode contar com o saber, a experiência, 
de casos passados: “é como se suas palavras, em vez de relatar os fatos 
e os assentar de forma palpável no mundo, os induzisse a desaparecer” 
(AUSTER, 2004, p.163):
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De repente ocorre a Blue que não pode mais se fiar nos 
velhos procedimentos. Pistas, averiguações, a rotina de uma 
investigação – nada disso vai importar daqui para frente. 
Mas então, quando tenta imaginar o que vai substituir essas 
coisas, não consegue chegar a lugar nenhum (AUSTER, 
2004, p.163)

Em Fantasmas, no decorrer do caso Black, Blue se dá conta de que 
a escrita, possibilidade de contato com a subjetividade, é de difícil acesso, 
pois as palavras já não podem ser concebidas como janelas transparentes 
a ligar o interior do sujeito ao exterior; os significantes e significados 
apresentam-se desconectados, já não traduzem de maneira límpida e 
eficiente os pensamentos daquele que escreve.

Derivados dos romances de detetive, os romances de espionagem 
são, poderíamos dizer, sua contrapartida pública, quando é toda uma 
sociedade, e não apenas um homem, que precisa ser vigiada. Em seu livro 
La fiesta vigilada (2007), o escritor cubano Antonio José Ponte, ao analisar 
o romance Nosso homem em Havana (1958), de Graham Greene, traça 
paralelos entre o trabalho do espião e do ficcionista, pois o personagem 
de Greene, Wormold, sem qualquer treinamento, ou escrúpulos, escreve 
relatórios ficcionais sobre figuras desimportantes com as quais tem 
contato em Havana.

Sem fatos aos quais se ater, Blue, de modo semelhante a Wormold, 
começa a inventar histórias possíveis que expliquem o caso. quando 
vai escrever seu relatório semanal, pensa na possibilidade de incluir as 
histórias que criou para si mesmo,

(...) mas Blue muda de ideia, percebendo que essas histórias 
na verdade nada têm a ver com Black. Afinal, isto não é a 
história da minha vida, diz ele. Tenho de escrever sobre ele, 
e não sobre mim mesmo (AUSTER, 2004, p.164)
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Outra contiguidade estabelecida por Ponte é a que existe entre 
fantasma e espião, que pode ser aplicada, também, ao detetive particular. 
Fantasmas são estruturas virtuais, invisíveis, porém paralelas, contíguas a 
outras, que não têm, entretanto, efetividade empírica. Espiões – detetives 
– e fantasmas se negam a desaparecer, pois,

(...) persistem por serem feitos de medos essenciais. Para 
seguirem vivos, lhes é suficiente alguma fronteira. E nossa 
faculdade de considerar perigosa toda alteridade, nossas 
suspeitas cifradas ao outro lado de qualquer limite, nos 
fariam supor novos fantasmas e novos agentes secretos.

Caiu um muro, mas quantas fronteiras não permanecem de pé. 
A eletricidade não faz marcar de uma outra maneira o perene 
contraste entre claridade e sombra. Por isso, fantasma e espião 
continuam vindo, visitando-nos, desde os nacionalismos e 
desde a morte.1 (PONTE, 2007, p.40. Tradução minha)

Ricardo Piglia nos adverte sobre a importância exercida pelo medo 
do outro na constituição do gênero, ao afirmar que “[o] primeiro suspeito 
é o outro social, aquele que pertence à minoria que rodeia o mundo 
branco, no interior do qual estão se desenvolvendo as versões paranoicas 
daquilo que a ameaça supõe” (2006, p.82):

A tensão entre o enigma e o monstro é trabalhada 
continuamente pelo gênero. O enigma: aquilo que não se 
entende, o que está trancado; o puro dentro. O monstro: 
aquilo que vem de fora, do outro lado da fronteira, e cuja 
voz é estrangeira; o outro puro. No interior de uma cultura, 
diz o gênero, existe uma dupla fronteira assinalada pelo 
enigma e pelo monstro. O enigma se interroga a partir de 
dentro quanto ao sentido da cultura. O monstro assinala a 
fronteira e a ameaça externa. (2006, p.82)

1 No original: “Persisten por estar hechos de miedos esenciales. Para seguir vivos, tienen 
suficiente con alguna frontera. Y nuestra facultad para entender como peligrosa toda alteridad, 
nuestras sospechas cifradas al otro lado de cualquier límite, nos harán suponer nuevos fantasmas y 
nuevos agentes secretos.// cayó un muro, pero cuántas fronteras no permanecen en pie. La electricidad 
no hace más que marcar de otra manera el perenne contraste entre claridad y sombra. Por lo que 
fantasma y espía continúan viviendo, visitándonos, desde los nacionalismos y desde la muerte”. 
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Assim, Blue e Black, ao tornarem-se fantasmas um do outro, 
desaparecendo um no outro, tendo a fronteira que separa suas 
subjetividades borrada sem que possam estabelecer vínculos subjetivos 
que lhes devolvam a noção de identidade, subvertem, mais uma vez, 
as convenções das novelas de detetives tradicionais. No entanto, como 
fantasmas, precisam um da validação conferida pelo olhar do outro para 
que possam saber de sua própria existência; precisam, ainda, de algum 
tipo de limiar, de fronteira, ainda que tênue. Em um de seus encontros, 
Black diz a Blue que é um detetive particular contratado para vigiar um 
homem que, sentado em seu quarto, escreve. quando perguntado se o 
homem sabe que está sendo vigiado, responde:

é claro que sabe. Este é o xis da questão, não é? Ele tem de 
saber, senão nada faz sentido.

Por quê?

Porque ele precisa de mim, explica Black, ainda olhando 
para o lado. Precisa dos meus olhos olhando para ele. 
Precisa que eu prove que ele está vivo. (AUSTER, 2004, 
p.199)

Ao final do texto, quando vai ao apartamento de Black, onde 
estariam os papéis escritos por este, Blue encontra apenas cópias dos 
relatórios semanais que enviou a White, o homem que o contratou.

Refletindo sobre sua situação,

[Blue] sente-se como um homem que foi condenado a ficar 
em um quarto lendo um livro pelo resto da vida. Isto é 
muito estranho – estar vivo apenas pela metade, na melhor 
das hipóteses, ver o mundo apenas através das palavras, 
viver apenas por intermédio da vida do outro. Mas se o 
livro fosse interessante, talvez a coisa não parecesse tão 
má assim. Ele seria colhido pela história, por assim dizer, 
e pouco a pouco acabaria esquecendo-se de si mesmo. No 
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entanto, esse livro não lhe oferece nada. Não tem nenhuma 
história, nenhuma intriga, nenhuma ação – nada senão um 
homem sozinho dentro de um quarto escrevendo um livro. 
é tudo o há nele, entende Blue, e não deseja tomar parte 
disso. Mas como sair? Como sair do quarto que vem a ser o 
livro que vai continuar a ser escrito por todo o tempo que 
ele ficar no quarto?2 (AUSTER, 2004, p.186)

Blue poderia enquadrar-se na categoria de detetives criados pelos 
hard-boiled norte-americanos que, ao contrário dos investigadores dos 
romances policiais ditos clássicos, busca resolver crimes envolvendo-
se em aventuras, brigas e, muitas vezes, na produção de novos crimes. 
Vejamos um trecho da narrativa em que são descritos os métodos de 
trabalho do personagem: 

Blue gosta de ficar andando de um lado para o outro, 
fazendo coisas. Não sou do tipo Sherlock Holmes, dizia 
para Brown, toda vez que o patrão lhe dava um trabalho 
especialmente sedentário. Me dê alguma coisa em que eu 
possa cravar os dentes. (AUSTER, 2004, p.155)

Ricardo Piglia escreve que, nos hard-boiled, “parece não haver outro 
critério de verdade que a experiência: o detetive se lança, cegamente, ao 
encontro dos fatos, se deixa levar por acontecimentos e sua investigação 
produz, fatalmente, novos crimes” (2001, p.60).

A descrição inicial de Blue parece corroborar essa imagem de detetive: 

Até onde sua memória consegue lembrar, Blue sempre se 
moveu rápido pela superfície das coisas, detendo a atenção 
nessas superfícies apenas com o intuito de percebê-las, 
captando uma e depois passando para a seguinte, e sempre 
teve prazer em experimentar o mundo dessa forma, 
pedindo das coisas apenas que estivessem ali. (AUSTER, 
2004, p.160)

2  O tema do quarto fechado é também fundador do gênero. é interessante notar que 
atravessa todos os textos da Trilogia, cuja terceira parte é intitulada, justamente, O quarto fechado.
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Para Ricardo Piglia, a partir dos hard-boiled,

(...) o detetive deixou de personificar a razão pura. Assim, 
enquanto no policial clássico tudo é resolvido a partir 
de uma sequência lógica de hipóteses e deduções com o 
detetive imóvel, representação pura da inteligência analítica 
[...], no policial norte-americano a prática parece ser o 
único critério de verdade: o investigador se lança às cegas 
ao encontro dos fatos, deixa-se levar pelos acontecimentos 
e sua investigação produz, fatalmente, novos crimes. 
O deciframento avança de um crime para o seguinte; a 
linguagem da ação é falada pelo corpo, e o detetive, mais 
que descobertas, produz provas. (2006, p.92)

Dessa forma, “a prática parece ser o único critério de verdade”, 
encerrando na experiência (e em sua possibilidade de transmissão) o valor 
do conhecimento do detetive. Nos velhos tempos, Brown ensinou a Blue 
tudo o que sabia. Seus ensinamentos, no entanto, não podem ajustar-se 
ao caso Black, é preciso que Blue crie novas formas de saber, distantes do 
imediatismo da experiência corporal representada pelos hard-boiled. Piglia 
afirma que o “o detetive propõe a tensão e a passagem entre o homem de 
letras e o homem de ação” (2006, p.83). Em Fantasmas, em todos os textos 
da Trilogia, podemos acrescentar, propõe-se uma nova tensão: a experiência 
que se constituiu até aquele momento, o saber que se acumulou a partir da 
prática será questionado. A experiência mesma da linguagem, com cujo 
poder de transmissão se pôde contar até o momento, será desestabilizada. 
O romance de detetive se torna fantasmagoria.

Até então, Blue tendia a considerar as palavras “etiquetas” 
placidamente atreladas a seus significados, fossem eles objetos, ações 
ou sentimentos: a linguagem e a experiência estavam profundamente 
atreladas, sendo impossível imaginar qualquer falha na sua 
correspondência. Privado dos fatos e da serventia de seus conhecimentos 
anteriores, sua experiência, Blue encontra-se em situação de profundo 
desconforto e incerteza: quando a fragmentação está em toda parte, não 
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apenas a linguagem se torna flutuante, mas também e, consequentemente, 
a possibilidade de transmissão da experiência e as formas de habitar o 
espaço e lhe conferir sentido.

A pulverização da história e a adoção de um tempo simultâneo, 
achatado, acarretam uma suposta valorização da espacialidade, em 
nosso tempo, que mascara seu aniquilamento. O espaço, para a pós-
modernidade, só pode ser valorizado no que tem de múltiplo, fluido e 
flexível, ou seja, em se permitir explorar em porções muito pequenas de 
tempo, conduzindo à sua aniquilação. Vejamos o que nos diz zygmunt 
Bauman a esse respeito:

A “instantaneidade” aparentemente se refere a um movimento 
muito rápido e a um tempo muito curto, mas de fato denota a ausência 
do tempo como fator do evento e, por isso mesmo, como elemento no 
cálculo do valor. O tempo não é mais o “desvio na busca”, e assim não mais 
confere valor ao espaço. A quase-instantaneidade do tempo do software 
anuncia a desvalorização do espaço. (2001, p.136-137)

Da mesma forma, as subjetividades são compreendidas não como 
uma construção linear, desenvolvida historicamente, mas como múltiplas 
possibilidades construídas e destruídas segundo a necessidade imposta 
pelo espaço, sem a possibilidade de unificação entre selves passados e 
presentes. Para os sujeitos contemporâneos, escreve Krishan Kumar,

(...) não há mais expectativa de um desenvolvimento 
contínuo por toda a vida [...], o self pós-moderno considera-
se uma entidade descontínua; como uma identidade, ou 
identidades, constantemente construídas e reconstruídas 
em tempo neutro. (1997, p.157)

A perda do passado histórico conduz, também, à perda do 
real, pois o contato com a realidade se dá através de construções 
estereotipadas, formuladas, na maioria das vezes, a partir de outras 
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construções, reproduções de uma imagem de real inacessível ao sujeito. 
O desaparecimento da história constitui, no dizer de Fredric Jameson,

(...) o modo como todo o nosso sistema social 
contemporâneo começou, pouco a pouco, a perder sua 
capacidade de reter seu próprio passado, começou a viver 
num presente perpétuo e numa perpétua mudança que 
oblitera o tipo de tradições que todas as formações sociais 
anteriores, de um modo ou de outro, tiveram que preservar. 
(1993, p.43)

Sempre em fuga múltipla, os personagens de Paul Auster vivem em 
um tempo suspenso, que exclui qualquer possibilidade de futuro, anula o 
passado e conduz a uma vida em episódios a fim de evitar consequências 
que extrapolem o tempo mínimo e flutuante de sua duração, uma 
situação de “presente contínuo”. O parágrafo inicial de Fantasmas encena 
cosmogonicamente essa suspensão temporal de que fala Bauman:

No princípio existe Blue. Depois vem White, e depois vem 
Black, e antes do começo existe Brown. Brown o instruiu, 
ensinou os macetes para ele e, quando Brown envelheceu, 
Blue assumiu. é assim que começa. O lugar é Nova York, o 
tempo é o presente, e nem um nem outro jamais vai mudar. 
(AUSTER, 2004, p.151)

Uma possível sequência temporal (“No princípio existe Blue. 
Depois vem White, e depois vem Black, e antes do começo existe Brown”) 
é interrompida quando o narrador afirma que “o tempo é o presente”, 
ainda que, logo depois, nos informe a data precisa do encontro de Blue 
e White: “é o dia 3 de fevereiro de 1947”3 (AUSTER, 2004, p.152). Para 
John zilcosky (1998), a superficialidade do presente experimentado pelos 
personagens de Fantasmas extermina qualquer senso de passado, o que 

3  Não raramente, verificamos na obra de Paul Auster índices ficcionais que podem ser 
correlacionados com sua biografia, a que se pode ter conhecimento tanto através de entrevistas 
quanto de seus textos de caráter autobiográfico. A data agora destacada corresponde ao dia do 
nascimento do escritor.
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torna indiferente saber o dia do começo do caso (e da história) e sua 
duração: “Blue, é claro, nem imagina que o caso vai se prolongar durante 
anos” (AUSTER, 2004, p.152).

O tratamento da estrutura temporal – o texto é escrito 
predominantemente no presente do indicativo – é uma prova de que 
Fantasmas “tanto estabelece quanto subverte a convenção do romance de 
detetive clássico” (SHILOH, 2002, p.58).

Outro dado de subversão é a falta de movimento: nos romances policiais 
“tradicionais”, a fábula consiste no processo, cronológico e sequencial, da 
descoberta do crime até a sua resolução. Em Fantasmas, sequer podemos 
identificar o crime4: “o enredo de Fantasmas é atemporal. Está suspenso 
num eterno presente, uma qualidade acentuada pelo tempo gramatical da 
narração. E esse eterno presente é imóvel” (SHILOH, 2002, p.59).

O esvaziamento temporal evidenciado no texto (um presente 
imutável, destemporalizado) não pode dissociar-se do espaço irrelevante 
de que falamos anteriormente. Na narrativa de Auster, a busca de um “lugar 
nenhum”, inserido nesse aplainamento do tempo, separado da história, não 
produz desdobramentos mas, isto sim, um instante que retira do tempo as 
noções de “para a frente” e “para atrás” (BAUMAN, 1998, p.113), exigindo 
dos sujeitos apenas a movimentação incessante, sem saber o que fazer 
quando, parados, devem enfrentar o contato consigo mesmos.

4  Uma das regras do romance policial estabelecidas por S. S. Van Dine, e compiladas por 
Tzvetan Todorov (1970, p.100), é que o “romance deve ter no máximo um detetive e um culpado, 
e no mínimo uma vítima (um cadáver)”. Em Fantasmas, não podemos claramente designar Black 
como culpado pois não sabemos se há crime, nem por que deve ser vigiado.
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Mapeando pistas falsas – uma leitura do ro-
mance O seminarista, de Rubem Fonseca

Ana Cristina Coutinho Viegas

Nos primeiros capítulos do romance O seminarista, de Rubem 
Fonseca, o leitor se depara com uma sequência de crimes executados e 
narrados freneticamente pelo matador profissional José, o qual se prepara 
para a aposentadoria. A narrativa, porém, ganha outra dimensão, quando 
esse matador de aluguel se transforma em alvo das perseguições. Em 
lugar de um detetive ético e incorruptível, o próprio assassino toma as 
rédeas da investigação e, na luta por sua sobrevivência, precisa reavaliar 
os crimes que havia cometido de forma mecânica. A narrativa do 
criminoso em primeira pessoa põe em xeque certezas morais, éticas e 
estéticas. Em tempos em que a formação do gosto resulta da redundância 
e da resignação vendidas especialmente pelas mídias audiovisuais, este 
artigo, privilegiando uma leitura pelo viés do foco narrativo e partindo de 
um breve histórico dos romances policiais canônicos, se propõe a trilhar 
um caminho de pistas falsas a fim de discutir o caráter desconstrutor do 
romance de Rubem Fonseca.

Um breve histórico apontaria, no século XIX, o cenário propício 
para o surgimento da narrativa policial com seu detetive-herói, tendo 
em vista a popularização da imprensa, o estabelecimento das cidades 
industriais, o surgimento da polícia e a concepção do criminoso como 
um inimigo público. Fundamentados no pensamento positivista, os 
primeiros detetives coletavam pistas e as organizavam em uma cadeia de 
raciocínio lógico.

Embora o romance à Sherlock Holmes conte com leitores cativos até 
os dias de hoje, por volta de 1930, ganha força nos EUA o romance noir, 
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que abandona características básicas do primeiro, como a moralidade 
convencional, o otimismo e o detetive infalível. Ao humanizar o detetive, 
o romance noir subverte a tradição cartesiana do gênero até aquele 
momento e se torna um divisor de águas na história do romance policial, 
abrindo caminho para questionamentos e críticas acerca do homem e da 
sociedade, transformando-se, de acordo com Sandra Reimão, em uma 
espécie de “romance de costumes contemporâneo” (1983, p.83).

Dashiell Hammet criou o detetive mais emblemático do noir, Sam 
Spade, que apareceu pela primeira vez naquele que viria a ser o seu romance 
mais famoso, O falcão maltês (1930). Spade tornou-se o paradigma de um 
novo tipo de detetive, isto é, um idealista disfarçado sob uma máscara de 
cinismo, que lutava contra a corrupção na sociedade e buscava a verdade 
acima de tudo. Rude, deselegante e sempre envolvido com mulheres, 
Spade opõe-se aos detetives do romance de enigma clássico. 

Em termos de estilo narrativo, a inovação mais significativa trazida 
pelo romance noir diz respeito ao fato de que a maioria das narrativas se 
desenrola ao mesmo tempo em que a ação. Não há, como no romance de 
enigma, a narração em retrospectiva de um caso previamente solucionado. 
O romance noir aponta para um mundo complexo em que o detetive já não 
tem certeza alguma de que haverá uma solução possível para o mistério. A 
ausência do narrador-memorialista mostra que não há garantia de sucesso 
na investigação ou mesmo da imunidade física do detetive. Além disso, não 
há uma verdade final indiscutível, a interpretação proposta pelo detetive 
é uma entre outras possíveis. As noções de culpa e crime são difusas e o 
detetive não consegue imputar toda a responsabilidade a um único culpado. 

Um dos pontos centrais do romance noir vem a ser a crítica ético-
político-social que realiza. Através de seu detetive e das tramas em que este 
se envolve, Hammett mostra o quanto o mundo do crime se relaciona à 
sociedade capitalista. O espaço da narrativa policial é o urbano, com seu 
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submundo expresso metaforicamente ou não, onde se põe a nu a hipocrisia 
dos valores que regem os relacionamentos em nossas sociedades burguesas: 
o dinheiro, a prostituição, o crime, as diferentes formas de violência. 

O viés recepcional ajuda a entender o porquê de o romance noir 
não ter substituído o romance de enigma e, consequentemente, ambos 
continuarem convivendo no século XXI. é que esses dois tipos de 
narrativas se destinam a leituras distintas. O romance de enigma atua no 
campo do raciocínio quase matemático de superdetetives que, a partir da 
soma de muitas pistas, revelam à plateia o culpado, enquanto o romance 
noir atua na esfera de uma percepção crítica do mundo que nos cerca. 
é justamente desse modelo de romance policial que se aproximam as 
narrativas de Rubem Fonseca.

Em entrevista concedida nos anos 70, o próprio escritor afirma que:

A verdade do escritor é instintiva. Daí a sua vantagem sobre o 
cientista, porque ele tem essa visão que não está comprometida 
com nenhuma fórmula. O escritor pode dar-se ao luxo de usar 
o seu instinto e, graças a isso, acaba prevendo a ação latente 
de forças subterrâneas não pressentidas pela maioria. (Rubem 
Fonseca apud VISÃO, 1975, p.35)

Como salienta Vera Lúcia Follain de Figueiredo, em seu livro Os 
crimes do texto e a ficção contemporânea, diante da descrença numa 
história capaz de reconciliar o homem e o mundo, o romance policial, 
bem como a autobiografia e o romance histórico, constituem subgêneros 
retomados na contemporaneidade com o objetivo de apontar como:

(i)lusórias as certezas sobre as quais eles se erigiam: a de 
um mundo ordenado e transparente, a da unidade coerente 
do eu e a do sentido teleológico da trajetória do homem. 
Chama-se atenção para o fato de veicularem um “discurso 
da verdade” autoritário e excludente. (2003, p.86) 
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Como exemplos desse abandono da busca da verdade empreendida 
pela dedução lógica, podemos citar dois romances dos anos 80, Bufo 
& Spallanzani e A grande arte, cujas personagens optam pelo caminho 
da ficção que se realiza como releitura de textos alheios, como jogo 
intertextual criativo e irônico. Diante da impossibilidade de chegar à 
palavra original, confere-se ao ato de narrar a tarefa de construir uma 
versão verossímil.

Bufo & Spallanzani configura a história da não escritura de Bufo 
& Spallanzani. As várias tentativas de criação desse romance desfilam 
ao longo da narrativa. O próprio projeto do livro – com toda a imensa 
quantidade de anotações – é inteiramente apagado no computador. Em 
A grande arte, para desvendar uma série de assassinatos de prostitutas, 
Mandrake – máscara ilusionista do Dr. Paulo Mendes – envolve-se numa 
complicada rede de corrupção e, ao fim, cético, admite a impotência de 
sua ação detetivesca.

Outro aspecto de muita relevância na obra de Rubem Fonseca é o 
fato de que a violência não se reduz a questões de luta de classes. Em plenos 
anos 70, o autor publica o conto “O cobrador”, no qual a voz narrativa é 
a de um sujeito que se revolta contra a opressão social: “Odeio dentistas, 
comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, 
essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito” (FONSECA, 
1994, p.491). Contudo, publica também “Passeio noturno”, parte I e II, 
em que o narrador, um empresário da alta burguesia, usa seu carro para 
atropelar e matar pessoas como uma forma de catarse:

Bati em Ângela com o lado esquerdo do para-lama, jogando 
o seu corpo um pouco adiante, e passei, primeiro com a 
roda da frente – e senti o som surdo da frágil estrutura 
do corpo se esmigalhando – e logo atropelei com a roda 
traseira, um golpe de misericórdia, pois ela já estava 
liquidada, apenas talvez ainda sentisse um distante resto 
de dor e perplexidade. quando cheguei em casa minha 
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mulher estava vendo televisão, um filme colorido, dublado. 
Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso, ela disse. 
Estava. Mas já passou. Agora vou dormir. Amanhã vou ter 
um dia terrível na companhia. (FONSECA, 1994, p.402)

Célia Pedrosa, em um dos primeiros estudos acadêmicos sobre a 
obra de Rubem Fonseca, trabalha com o conceito de “hiper-realismo” e 
destaca o fato de que a agressão assim como o sexo, na medida em que se 
tornam exacerbados e presentes em situações imprevistas, funcionando 
mesmo como espetáculo ou jogo, são colocados como válvula de escape. 
Em função disso, as personagens, que podem ser enquadradas em função 
de estereótipos sociais normalmente opostos – a alta burguesia, a classe 
média e o proletariado – tornam-se equivalentes (PEDROSA, 1977). 
As histórias de sexo e violência sem nenhuma postura crítica aparente 
sucedem-se no mesmo nível da literatura de massa vendida em qualquer 
livraria, supermercado ou banca de jornal. Parece haver uma intenção 
em acentuar essa semelhança. Por trás da aparente alienação, contudo, 
constata-se a existência de uma conotação crítica silenciosa, como se as 
lentes da arte possibilitassem às retinas fatigadas visualizar contornos 
distintos nos fragmentos cotidianos. 

Ao nos determos em uma produção mais recente, o romance O 
seminarista, publicado em 2009, logo nas primeiras páginas, o leitor 
se vê diante de uma sequência de crimes executados e narrados em 
ritmo frenético por um matador profissional, José, que se prepara para 
se aposentar e levar uma vida pacata. Flávio Carneiro, em texto sobre 
romance de Marçal Aquino, faz uma comparação que é bastante pertinente 
para tratar do livro de Rubem Fonseca:

(...) este início abrupto está perfeitamente de acordo com 
o que será narrado. O efeito é o de literalmente invadir a 
página em branco que o leitor tem em mãos, o que equivale 
a invadir sua imaginação sem pedir licença e aí se instalar 
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por algum tempo. Ou, para dizer de outro modo, é como se 
o leitor estivesse caminhando calmamente pela margem de 
uma ferrovia e de repente alguém, de dentro de um trem em 
alta velocidade, o alcançasse pelo colarinho, o jogasse para 
dentro e só o liberasse na última, ou quem sabe penúltima, 
estação. (2005, p.158)

A narrativa, entretanto, ganha outra dimensão, quando esse 
matador de aluguel se transforma em alvo das perseguições. Como ocorre 
em outros livros do autor, a violência em O seminarista constitui pretexto 
para que, através de reflexões sobre a linguagem, verdades estabelecidas 
sejam colocadas sob suspeita por se tratarem de formações discursivas 
historicamente construídas. Além disso, a questão da violência ganha 
dimensões mais complexas e transcende a fronteira das diferenças de 
classes sociais. Em vez de guetos, o que se apresenta, sem maniqueísmo, 
são grupos que convivem no mesmo espaço geográfico da grande cidade 
regidos por relações de poder e pela agressão resultante de instintos 
humanos. Desvelam-se estereótipos sociais. Da formação religiosa do ex-
seminarista que assume a narrativa, restam apenas fragmentos de textos 
em latim e a pontualidade: “Todo ex-seminarista é pontual, há coisas que 
ficam gravadas na gente como marcas de ferro em brasa nas ancas de um 
cavalo.” (FONSECA, 1994, p.148).

Antes de trilharmos um caminho de pistas falsas a fim de discutir o 
caráter desconstrutor desse romance, cabe destacar o jogo intertextual que 
é proposto pelo próprio título ao remeter o leitor ao livro homônimo de 
Bernardo Guimarães. O diálogo com a literatura brasileira do século XIX, 
período de formação do romance brasileiro e do público leitor para esse 
romance, vem a ser uma característica recorrente na obra de Rubem Fonseca. 
Ao revisitar clássicos românticos como Joaquim Manuel de Macedo, José 
de Alencar e Álvares de Azevedo, apropria-se de temas caros à literatura do 
período a fim de reafirmar seu próprio projeto estético e, ao mesmo tempo, 
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redimensionar questões da sociedade brasileira contemporânea. No caso 
de O seminarista, o diálogo se dá excepcionalmente com um romance de 
caráter regionalista no qual são exploradas tensões tipicamente românticas 
entre espiritualidade e sensualidade.

O seminarista, um dos romances mais populares de Bernardo 
Guimarães em sua época, conta a história de um jovem, Eugênio, que 
cresceu com a filha de uma agregada da fazenda de seus pais, Margarida, 
que era também afilhada destes, e, com o passar do tempo, o carinho pela 
amiga de infância transforma-se em amor puro, inocente e correspondido 
pela menina. Chegando a idade escolar, os pais de Eugênio o colocam 
em um seminário, acreditando na vocação do menino para padre. No 
início, Eugênio apenas lamenta a distância que será obrigado a manter 
de Margarida. Alguns anos mais tarde, quando ambos assumem o seu 
amor, o rapaz passa a lamentar de fato a formação religiosa. No internato, 
acredita que Margarida se casou, história contada pelos pais e sustentada 
pelos padres com a finalidade de fazê-lo se dedicar ao que acreditavam ser 
a sua vocação. Já formado, volta à fazenda do pai e é chamado para ouvir 
a confissão de uma jovem que se encontra à beira da morte. Depara-se, 
então, com Margarida e descobre que foram separados pela mentira do seu 
próprio pai. Como os sentimentos românticos são indomáveis diante das 
regras sociais, os jovens se entregam ao amor que sentem um pelo outro. 

Margarida encostou a cabeça ao ombro de Eugênio; este 
envolveu-a em um abraço.

− Um momento de suprema felicidade! ... depois o inferno! 
que importa! ...

Este brado de blasfêmia, que se erguia do coração do padre, 
sussurrou-lhe apenas pelos lábios.

Ao bafo ardente da paixão sensual na alma de ambos se havia 
apagado o lume da razão. (GUIMARÃES, 2003, p.148)
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Dias depois, quando vai rezar uma missa, ainda sentindo-se culpado 
pelo que fizera, Eugênio vê-se novamente diante de Margarida na igreja, 
mas desta vez morta dentro de um caixão. A narrativa se encerra no 
momento em que Eugênio enlouquece na frente da multidão: 

(...) viram-no com assombro arrancar do corpo um por um 
todos os paramentos sacerdotais, arrojá-los com fúria aos 
pés do altar e, com os olhos desvairados, os cabelos hirtos, 
os passos cambaleantes, atravessar a multidão pasmada e 
sair correndo pela porta principal. Estava louco... louco 
furioso. (GUIMARÃES, 2003, p.152)

Caso o leitor se proponha a fazer uma análise comparativa entre 
as duas narrativas, encontrará pontos de contato, entre os quais está a 
loucura diante da morte da mulher amada. Em O seminarista, de Rubem 
Fonseca, José é acometido de uma fúria incontrolável e sai cometendo 
uma série de assassinatos: 

Eu ainda estava meio de porre quando entrei em casa. Mas 
o porre passou num segundo. Kirsten estava sentada na 
cadeira da sala, morta, com um tiro no peito. Eu nunca 
havia chorado na minha vida, mas ajoelhei-me ao seu lado, 
deitei a cabeça no seu colo e chorei, uivando como um 
animal selvagem. (2009, p.169)

O sentimento de culpa, o remorso, a noção religiosa de pecado, ao 
contrário do compromisso com a pontualidade, não ficaram “gravados” 
nesse ex-seminarista: 

Toda semana eu ia ao cemitério onde Kirsten estava 
enterrada e colocava flores na sua sepultura. 

Muitos meses se passaram desde que ela morreu. O 
delegado não me indiciou por nenhuma das mortes, livrei-
me da polícia (...)
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Na parede da sala do meu apartamento eu olhava um 
quadro com uma foto ampliada de Kirsten. Eu a amaria 
para sempre. Amor aeternus. (FONSECA, 2009, p.177) 

O amor romântico, que é eterno e transcende a morte, se faz 
presente no romance de Rubem Fonseca. Diferente, contudo, da 
narrativa romântica em terceira pessoa, as primeiras páginas do romance 
fonsequiano apresentam uma série de crimes narrados pelo próprio 
matador profissional com a intenção de tornar evidente o seu bom 
desempenho nessas execuções. Nesse primeiro momento, o leitor parece 
assistir a um filme de ação no qual as imagens se sucedem com muita 
rapidez. O autor, de certa forma, faz uso de estereótipos vendidos pelas 
mídias audiovisuais que formam o gosto do público pela redundância. 
Além disso, o leitor está diante de assassinatos movidos por uma violência 
abstrata na medida em que esse matador profissional até mesmo evita 
informações sobre a identidade das vítimas e o que motivou esses crimes. 

A violência segue outros rumos a partir do momento em que José, 
o narrador-protagonista, passa a narrar a perseguição de que é alvo. 
Os antecedentes dos crimes tornam-se importantes, já que se trata da 
identificação dos indivíduos que o ameaçam. O narrador é o mesmo, 
porém sua percepção dos fatos é outra. Nesse caso, o raciocínio lógico 
não está a serviço da justiça, mas da própria sobrevivência do criminoso.

José é também o nome do assassino de aluguel do conto “O anjo da 
guarda” (FONSECA, 1997). Contrariando as expectativas, José mata Jorge, 
o mandante do crime, e salva a vida da mulher que deveria assassinar, 
porque nela projeta a imagem materna. Indivíduo atomizado, resta-lhe, 
apenas, a nostalgia de uma origem (FIGUEIREDO, 2003, p.42). Embora 
sem o desejo de retorno a essa origem, a imagem terna da mãe também 
está presente em O seminarista: 
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Nesse mesmo dia decidi tomar várias providências. A primeira, 
mudar de nome. é fácil comprar uma identidade falsa, carteira 
com retrato, tudo. Mas o meu primeiro nome não abandono, 
não vou deixar de ser José, é o nome que minha mãe me deu, 
até hoje me lembro da voz dela me chamando carinhosamente, 
“José, José”. (FONSECA, 2009, p.35)

Retomando o diálogo com o século XIX, o protagonista do romance 
de Bernardo Guimarães tinha um “vivo gosto pela poesia” (GUIMARÃES, 
2003, p.38), assim como José, no capítulo 2, também revela um gosto 
especial pela leitura de poesia. Logo em seguida, entretanto, levado pelo 
apelido de um indivíduo que deveria ser eliminado, procura em sua estante 
o Frankenstein, de Mary Shelley. Trata-se de um romance que permanece 
bastante popular até hoje e que explora o mito do duplo, um dos temas 
caros à prosa romântica, embora não se restrinja a esse período histórico e 
cultural. Na literatura, o duplo é, muitas vezes, apresentado como uma outra 
parte do “eu”, como em O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson. 
Eugênio é o religioso e o pecador que se deixa levar por seus desejos. José 
é o matador profissional e o sujeito que se deixa dominar por uma paixão.

Muitas pessoas devem achar estapafúrdio um sujeito que 
matou por encomenda uma porção de pessoas ser dominado 
por sentimentos dessa natureza. Para falar a verdade, eu 
também me considerava incapaz de uma emoção tão 
profunda, sentia tesão pelas mulheres, e admiração, mas 
paixão nunca sentira antes (...). (FONSECA, 2009, p.56)

Pode-se pensar ainda no seminarista de Bernardo Guimarães como 
um duplo desse ex-seminarista do século XXI. 

Desde os primeiros livros de Rubem Fonseca, o ponto de vista 
constitui um elemento fundamental para tratar a verdade como uma 
construção discursiva composta por diversos elementos entre os quais 
se encontram as subjetividades. Não é por acaso que, logo no início do 
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segundo capítulo de O seminarista, José declara que sua “memória já 
não é tão boa como antigamente” (FONSECA, 2009, p.13). Esse dado 
funciona também como uma espécie de antecipação das dificuldades 
que serão experimentadas por esse indivíduo no momento em que tiver 
que traçar um mapa dos crimes cometidos e chegar à solução do enigma. 
Sendo assim, o fechamento do foco narrativo no criminoso que começa 
a ser perseguido e, portanto, passa a ocupar o lugar de vítima, resulta em 
trilhar, juntamente com o leitor, caminhos de pistas que podem ser falsas.

Eu estava inteiramente perdido. Não tinha ideia de onde partia 
a ameaça, desconfiava de ziff, mas ele havia obtido o disco, 
estava livre. Talvez pensasse que o despachante – desculpe 
Gunther, mas para mim você é o Despachante mesmo depois 
de morto – fizera uma cópia. (FONSECA, 2009, p.149)

Perdidos, narrador e leitor só poderão chegar juntos à decifração 
dos enigmas assim como nas narrativas exemplares do gênero policial nos 
moldes de Agatha Christie e Conan Doyle. Por outro lado, os problemas com 
a memória afastam esse narrador dos detetives que apresentam, na solução 
dos mistérios, um grau de exatidão matemática acima da média humana.

é importante ressaltar ainda que, de modo geral, a violência na obra 
fonsequiana não está restrita à narrativa dos crimes, os quais funcionam 
como armadilhas para o leitor, isto é, armadilhas da própria linguagem, 
lugar em que se constroem os textos que justificam as ações. 

Além disso, José é um narrador homônimo do escritor. De acordo 
com Vera Follain de Figueiredo, uma das obsessões de Rubem Fonseca 
seria “confundir as imagens do escritor e do assassino, reiterando a ideia 
da obra de arte como crime perfeito e do texto como local do crime, a que 
ele próprio, como ficcionista, sempre retorna” (2003, p.174). Nesse local, 
estão todas as obras de cuja leitura se apropriou para construir seu projeto 
literário. Nesse local, também está um seminarista do século XIX à espreita.
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Um enigma indecifrável em um  
romance não muito policial

Claudia Maria Pereira de Almeida

Definitivamente, não há nada além de livro 
de viagens ou histórias policiais. Narra-se 

uma viagem ou um crime. Que outra coisa se 
pode narrar?

Ricardo Piglia

A provocação de Ricardo Piglia parece ecoar na produção literária 
de Amélie Nothomb. Embora a autora belga não restrinja suas narrativas 
aos tipos indicados pelo escritor e ensaísta argentino, podemos identificar 
crimes, mistérios e deslocamentos como temas recorrentes em sua obra.

Amélie Nothomb inicia sua carreira de escritora em 1992, com o romance 
Hygiène de l’assassin. Desde então, publica, infalivelmente, um livro por ano. 
Em diversas entrevistas, a autora afirma escrever de 3 a 4 livros anualmente e 
escolher qual será publicado. As sobras seriam deixadas em caixas, mas sem a 
intenção de serem utilizadas: “Tomei medidas testamentárias para que meus 
romances inéditos não sejam publicados postumamente. é assim: eles não 
estavam destinados à luz.”5 (NOTHOMB, 2008, s.p.) 

A recepção dessa produção literária é fortemente influenciada pela 
imagem criada pela própria escritora. A capa dos romances – sempre com 
uma foto da autora –, o uso de roupas exclusivamente pretas em suas 
apresentações - muitas vezes com chapéus pouco discretos na mesma 
cor – e a recorrente identificação de dados autobiográficos em seus 
textos – a infância no Japão, o retorno a esse país após a conclusão do 
curso universitário e a anorexia são alguns exemplos – constituem traços 
5  Salvo indicação nas referências bibliográficas, as traduções foram feitas por mim e os 
originais são apresentados em nota: J’ai pris des mesures testamentaires pour que mes romans inédits 
ne soient pas publiés après ma mort. C’est ainsi: ils n’étaient pas destinés à la lumière.
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marcantes dessa imagem. A estes, podemos acrescentar outros, não 
menos importantes, desenhados pelo mercado editorial e pela imprensa 
especializada: uma certa expectativa em relação ao romance anual, a 
bestselerização midiática imediata dos livros publicados e a discussão 
a respeito do local de nascimento – Japão, como afirma a escritora, ou 
Bélgica, como defendem alguns críticos. Tintas e rabiscos que traçam o 
retrato da personagem Amélie Nothomb.

A obra literária não é determinada por esses elementos, mas 
também não passa incólume. Alguns volumes merecem destaque pela 
organização da trama, pela elaboração textual ou pela temática. Podemos 
citar, por exemplo, Hygiène de l’assassin (1992) – que recebeu os prêmios 
Alain Fournier e René Fallet – Stupeur et tremblements (1999) – Grande 
Prêmio do Romance da Academia Francesa – e Ni d’Ève di d’Adam (2007) 
– vencedor do Prêmio de Flore. Outros romances despertaram menos 
interesse, sobretudo, por uma irregularidade de construção que leva o 
leitor a identificar altos e baixos. Este é precisamente o caso do texto que 
nos serve de corpus neste artigo, Journal d’Hirondelle (2006). 

O livro apresenta aspectos bastante interessantes, como, por exemplo, 
o mistério em torno do diário de uma adolescente e a ressensibilização 
provocada pela escrita. Mas, a naturalidade de apresentação de algumas 
sequências narrativas chama a atenção para lacunas que levam o leitor a 
aceitar ou questionar a falta de explicações. 

Trata-se da estória de um motoboy que sofre uma decepção 
amorosa e decide, então, tornar-se totalmente insensível, buscando, para 
isso, matar os cinco sentidos. Logo em seguida, perde o emprego. Em um 
encontro casual, consegue um novo trabalho: matador de aluguel. Tudo 
corre bem até o dia em que recebe como tarefa assassinar uma família 
e, pela primeira vez, também roubar um objeto, a pasta de trabalho que 
pertencia ao homem assassinado. Nessa pasta, encontra-se o diário de 
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uma adolescente, motivo de outro crime. A vida do matador de aluguel e 
a trama se modificam bruscamente a partir desse momento.

Journal d’Hirondelle, como já dissemos, não é um dos melhores 
livros da escritora belga, mas sua leitura é intrigante. A dimensão reduzida 
certamente contribui para que, ao chegar ao ponto final, o leitor tenha 
perguntas não respondidas e a impressão de que talvez houvesse uma 
continuação (o que não ocorreu). A escolha desse corpus para nossa reflexão 
se deve, principalmente, à percepção de um ambiente policialesco que se 
instaura na segunda metade do texto, embaralhando pistas e colocando a 
escrita e a leitura no cerne do crime. Interessa-nos estudar, justamente, os 
vieses que apresentam a leitura como crime e cura e a escrita como remição.

O ROMANCE POLICIAL

Em seu estudo sobre o romance policial, Todorov (1978) identifica 
três tipos desse gênero: romance de enigma, romance noir e romance 
de suspense. Sinalizando que a caracterização desses tipos apresenta 
diferenças, de acordo com os teóricos que a propõem, o pensador búlgaro 
organiza e expõe sua própria síntese.

O romance de enigma se caracterizaria pela existência de duas 
estórias: a do crime e a da investigação. Essa segunda estória é marcada pela 
análise de pistas que levarão à descoberta do assassino. Assim, a clareza 
de explicações e a verossimilhança são fundamentais para o encaixe das 
peças. Se esse procedimento não for respeitado, a solução do enigma é 
prejudicada, o que descaracterizaria o tipo de romance em questão.

Todorov ainda destaca que, no romance de enigma, a segunda estória, 
que narra a investigação do crime, também explica a própria existência do 
livro: durante o percurso de esclarecimento do crime, o narrador indica de 
que modo e por qual motivo teve conhecimento do caso.

O romance noir, segundo tipo analisado, geralmente apresenta 
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apenas uma estória, a do crime, cuja ação coincide com a narração. Na 
verdade, as duas estórias do romance de enigma se fundem em uma no 
romance noir: crime e investigação são narrados ao mesmo tempo em 
que ocorrem. O mistério, elemento fundamental do primeiro tipo, perde 
importância. No romance noir, a violência é tema recorrente: massacres, 
encontros sangrentos, amores bestiais são algumas manifestações 
facilmente encontradas nesse tipo. Assim, a investigação é perigosa e o 
detetive corre riscos sérios e bastante reais.

O terceiro tipo, o romance de suspense, tem características dos 
dois anteriores: como o romance de enigma, apresenta duas estórias, 
mas, ao contrário deste, a investigação não é somente o esclarecimento 
de um mistério; como no romance noir, os riscos da investigação estão 
permanentemente presentes. O interesse do leitor não se restringe à 
resolução do enigma, mas também ao futuro dos personagens.

Todorov não pretende esgotar as possibilidades do gênero com essa 
classificação. Na verdade, reconhece que há romances que escapam ao 
conjunto de características elencadas. Assim, esclarece o pensador:

O que fazer dos romances que não entram na minha clas-
sificação? Não é um acaso, me parece, se romances como os 
que acabo de mencionar são habitualmente julgados pelos 
leitores como situados na margem do gênero, como uma 
forma intermediária entre o romance policial e o romance. 
Todavia, se essa forma (ou outra) se torna o gênero de liv-
ros policiais, isso não seria um argumento contra a classifi-
cação proposta; como já disse, o novo gênero não se consti-
tui necessariamente a partir da negação do traço principal 
do antigo, mas a partir de um complexo de propriedades 
diferente, sem preocupação em formar com o primeiro um 
conjunto logicamente harmonioso.6 (1978, p.19)

6  Que faire des romans qui n’entrent pas dans ma classification? Ce n’est pas un hasard, me 
semble-t-il, si des romans comme ceux que je viens de mentionner sont jugés habituellement par le 
lecteur comme situés en marge du genre, comme une forme intermédiaire entre le roman policier 
et le roman tout court. Si toutefois cette forme (ou une autre) devient le germe d’un nouveau genre 
de livres policiers, ce ne sera pas là un argument contre la classification proposée; comme je l’ai déjà 
dit, le nouveau genre ne se constitue pas nécessairement à partir de la négation du trait principal 
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O espaço intermediário a que se refere Todorov não é exclusivo 
do caso descrito. O próprio teórico, ao estudar a questão dos gêneros 
discursivos (1980), destaca interseções e margens que problematizam 
caracterizações rígidas. As transformações pelas quais vem passando 
o romance policial desde seu surgimento7 corroboram não apenas essa 
posição, mas, também, as estreitas relações que os gêneros mantêm com 
a sociedade em que são praticados.

Na contemporaneidade, o gênero mantém sua vocação de alcançar 
um grande leitorado. Além dos canônicos Agatha Christie, Arthur Conan 
Doyle e Georges Simenon, Patricia Cornwell, P.D. James e Dan Brown 
são alguns autores – dentre um quantitativo significativo – cujos livros 
alcançam números de vendagem impressionantes. Assim, romance policial 
e best-seller são expressões que, frequentemente, se referem ao mesmo texto.

Amélie Nothomb, como já dissemos, é uma escritora cujo sucesso 
é fortemente apoiado na vendagem de seus livros. Não seria surpresa 
que o gênero policial fosse, pois, uma de suas escolhas. Entretanto, a 
matriz clássica de crime, detetive, investigação e resolução não é utilizada 
integralmente pela autora. Na verdade, desde o início de sua carreira 
literária, podemos perceber uma aproximação do romance policial, sem 
que possamos identificar uma real entrada no gênero.

Em seu livro de estreia, Higiene do assassino, até a metade do 
texto, não há crime nem indício que haverá, a não ser pelo título. Trata-
se da estória de um prêmio Nobel de Literatura, Pretextat Tach, que, 
devido a um câncer raro, tem apenas dois meses de vida. O escritor, 
de temperamento ácido e vida reclusa, aceita, ainda que a contragosto, 
conceder quatro últimas entrevistas a quatro jornalistas escolhidos por 

de l’ancien, mais à partir d’un complexe différent, sans souci de former avec le premier un ensemble 
logiquement harmonieux.
7  Considerando a temática do volume em que se insere este artigo, optamos por reduzir 
as apresentações históricas a respeito da constituição do romance policial que, certamente, são 
encontradas em outros textos deste livro.
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seu secretário a partir de critérios que confirmam o gênio insuportável 
de Tach e anunciam as dificuldades que enfrentarão os selecionados: não 
são permitidos representantes de jornais estrangeiros, revistas femininas, 
jornais politizados, canais de televisão, revistas médicas e jornalistas 
negros. Cada entrevistador comparece sozinho à casa de Tach para a 
entrevista. Nas três primeiras, os procedimentos e as reações são muito 
semelhantes: o escritor humilha os repórteres que saem psicologicamente 
destroçados. A quarta entrevistadora tem uma postura diferente das de 
seus colegas: ela de fato leu toda a obra do escritor e empreendeu pesquisas 
sobre sua vida. A leitura arguta dos livros e a apuração biográfica são 
fatores determinantes para que não apenas tenha êxito como também 
consiga a confissão de um assassinato cometido por Tach quando ainda 
era adolescente. A investigação é premiada com o reconhecimento do 
assassino e a detetive será convencida pelo próprio escritor a assassiná-lo.

O romance não se apresenta, pois, como policial, mas reúne várias 
características pertencentes ao gênero. Amélie Nothomb incorpora esses 
elementos ao seu texto sem transpor os limites que o fariam entrar no 
âmbito do romance policial, flertando com o gênero sem de fato, assumi-
lo. Assim, desde seu primeiro livro publicado, identificamos um ambiente 
policialesco que se instaura a partir da metade do texto. Procedimento 
semelhante é seguido em Journal d’Hirondelle, sobre o qual refletiremos 
mais detalhadamente a seguir. 

O AMbIENTE POLICIALESCO

Tendo como base a síntese de Todorov, podemos identificar, em 
Journal d’Hirondelle, elementos presentes nos três tipos de romance policial, 
bem como aspectos que poderiam afastar o texto desse gênero.
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Do primeiro tipo de romance policial mencionado por Todorov, o 
romance tem apenas uma característica: o enigma. Entretanto, não se trata de 
descobrir o assassino, mas sim de entender a importância de um objeto banal. 
As duas estórias – crime e investigação –, que também são importantes na 
caracterização desse tipo de romance, são incipientes e insuficientes para que 
o texto seja classificado como um romance de enigma.

Journal d’Hirondelle apresenta narrativas de vários crimes, já que o 
narrador-personagem se torna matador de aluguel. Na maioria das vezes, 
duas ou três linhas são suficientes, pois o narrador não se detém em detalhes 
que lhe são indiferentes. Contudo, o último crime que comete recebe 
tratamento diferente. Nesse momento, a narrativa explicita impressões 
e olhares. Na verdade, dois crimes são narrados: o parricídio cometido 
pela adolescente que será cognominada Hirondelle e o assassinato da 
família. Não há enigma a ser desvendado em relação aos homicídios: o 
leitor acompanha o assassino e tem as mesmas informações. O enigma, 
que não será desvendado, se refere ao diário da adolescente. 

Em todas as missões que Urbano, narrador e personagem, recebera, 
o objetivo era tão somente a morte dos “clientes”. Mas a nova missão é 
diferente: é preciso matar todos os que estiverem na casa – para que não 
haja testemunhas –, ter certeza de que a família toda – pai, mãe e três 
filhos – foi morta e também pegar a pasta do pai. Youri, o contato de 
Urbano, esclarece: “Mas eu lembro que há um detalhe desta vez: você 
não recebe nada se não trouxer a pasta do ministro. Esse é o verdadeiro 
objetivo da operação”8 (NOTHOMB, 2006, p.65).

A novidade não causa estranhamento nem ao personagem nem ao 
leitor, pois, além do mistério em torno da Organização que contratava os 
assassinatos, sendo a vítima um ministro, seria plausível que documentos 
importantes e secretos estivessem na pasta. A chacina para obter apenas 
8  Mais je te rappelle qu’il y a une subtilité, cette fois: tu ne gagnes rien si tu ne rapportes pas 
la serviette du ministre. C’est le but véritable de l’opération.
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esse objeto condiz com os parcos relatos acerca dos métodos do chefe e 
com trabalhos anteriores executados por Urbano.

Após cumprir a missão, Urbano lê os documentos e chega à conclusão 
que “a única coisa fascinante que continha a pasta era o caderno”9. 
(NOTHOMB, 2006, p.78) Incapaz de resistir à curiosidade, vai não apenas 
ler, mas também roubar o diário: a pasta será entregue sem esse documento.

Essa atitude será severamente punida, pois o chefe percebe que a 
pasta não contém o que esperava. O matador será perseguido e preso por 
colegas de profissão por ter ocultado o que procurava o chefe. Mas, por 
que o diário de uma adolescente teria motivado o assassinato de cinco 
pessoas, incluindo a própria autora? O que estaria escrito que justificasse 
a busca frenética e sangrenta? Ao terminar a leitura do romance, o leitor 
continua sem respostas para essas perguntas.

A construção desse enigma mantém a curiosidade do leitor, mas dificulta 
a elaboração de hipóteses plausíveis, já que os trechos do diário transcritos 
pelo narrador confirmam a banalidade da escrita da adolescente. Tentando 
seguir as escassas e frágeis pistas de que dispõe, o leitor acaba percebendo que 
o narrador se concentra no objeto e nos efeitos que a leitura provoca. Dessa 
forma, o enigma se volatiliza, cedendo lugar ao relato das transformações 
psicológicas do narrador e afastando o romance da classificação de Todorov.

Uma outra característica de Journal d’Hirondelle poderia aproximá-
lo do romance noir, segundo tipo indicado pelo pensador búlgaro.  
A decisão de se tornar matador de aluguel é tomada após uma decepção 
amorosa que leva o narrador a buscar a total insensibilidade. Em relação 
a alguns sentidos, ele consegue sucesso, mas alguns odores e sons ainda são 
percebidos de forma intensa. A partir de um determinado momento, o narrador 
também sente falta de sexo e busca na masturbação a solução. Sem conseguir 
resultados, ele acredita que a insensibilidade que vinha desenvolvendo talvez 
fosse irreversível. Contudo, o primeiro assassinato muda suas perspectivas:
9  L’unique chose fascinante contenue dans la serviette était le cahier.
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À noite, eu o peguei em frente ao edifício em que ia encon-
trar a amante. Fiz dois buracos perfeitos na cabeça. Foi aí 
que o milagre aconteceu. (...) 

Se eu tinha gozado até os dentes, era porque tinha conse-
guido o que procurava há meses: o novo, o inominado, o 
inominável.10 (NOTHOMB, 2006, p.26-27)

A partir dessa primeira experiência, os assassinatos são seguidos de 
cenas de masturbação que não são narradas em detalhes. Na verdade, o 
narrador focaliza sensações e suas gradações. O prazer que experimenta 
em matar é um gatilho para um gozo que não é prolongado na escrita. 
Urbano não recupera a sensibilidade perdida de forma integral, pois 
continua sem sentir emoções. 

Algumas descrições entremeadas com tentativas de análises filosóficas 
beiram o grotesco e destacam uma certa amoralidade do narrador:

O pior são os miolos. Não dá para descrever as manchas de 
gordura de tanto que marcam. O cérebro é puro sebo e o 
sebo nunca é limpo. Além disso, se não tirar a mancha na 
primeira tentativa, pode ter certeza que não sai nunca mais.

Tudo isso confirma minha metafísica: o corpo não é ruim, 
é a alma que não presta. O corpo é o sangue: puro. A alma 
está nos miolos: é gordura. O sebo do cérebro é que inven-
tou o mal.11 (NOTHOMB, 2006, p.61)

Ainda nesse viés, destacamos a descrição da refeição após o 
assassinato da família do ministro:

10 De nuit, je le cuiellis devant l’immeuble où il allait rejoindre sa maîtresse. Je lui trouai la 
tête en deux coups de cuiller à calibre. C’est là que le miracle eut lieu. (...) 
Si j’avais joui jusqu’aux dents, c’était parce que je m’étais offert ce dont j’avais besoin depuis des 
mois: du nouveau, de l’innommé, de l’innommable.
11 La cervelle, c’est pire. Les taches de graisse, ça n’a pas de nom tellement ça marque. Le cer-
veau, c’est du pur gras, et le gras n’est jamais propre. En plus, si on n’a pas la tache du premier coup, 
on peut être sûr qu’on ne l’aura jamais. 
Tout cela confirme ma métaphysique: le corps n’est pas mauvais, c’est l’âme qui l’est. Le corps c’est le 
sang: c’est pur. L’âme c’est la cervelle: c’est de la graisse. C’est le gras du cerveau qui a inventé le mal.
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Matar não dá fome de qualquer coisa. (...) Sempre observei 
que matar me dá desejo de comer carne fria. (...) 

Na geladeira, peguei o frango assado que tinha deixado 
separado. Era uma ave pequena com membros magros, um 
jovem cadáver de costas, com braços e pernas recolhidos. 
Excelente escolha.

O que gosto no frango é a carcaça. Devorei então atraves-
sando tudo para chegar ao osso. Cravei os dentes: embria-
guez de fazer estourar nas mandíbulas a ossatura salgada 
e apimentada. Nenhuma articulação resistiu. Tornei-me 
dono das cartilagens recalcitrantes, do ossinho da sorte que 
tentava ser mais esperto, das costelas tão finas que qualquer 
um teria desdenhado, menos eu, graças ao meu estimável 
método: a violência.12 (NOTHOMB, 2006, p.79-81)

A insistência na crueza dos detalhes poderia aproximar a narrativa 
de um romance noir, mas não incluí-la nessa categoria. Além de 
permanecerem dentro de limites comportados para esse tipo de romance, 
essas descrições são salpicadas: o narrador demonstra ter prazer em 
enriquecer sua imagem com características que o confirmariam como um 
indivíduo transgressor, para quem o assassinato é fonte de prazer. Em 
alguns momentos, esse prazer parece estar concentrado, mais do que nas 
narrações, no ato de escrever, anunciando, de certa forma, o final do texto.

No que diz respeito ao terceiro tipo estudado por Todorov, o romance 
de suspense, pelo menos um aspecto do Journal d’Hirondelle poderia ser 
destacado: o interesse do leitor em relação ao futuro do personagem.

Depois de entregar a pasta, sem o diário da adolescente, Urbano 
considera que essa missão está encerrada. A leitura do diário, a lembrança 
do olhar da jovem antes de morrer e a construção imaginária do que 

12 Tuer ne donne pas faim de n’importe quoi. (...) J’ai toujours observé que tuer donne envie de 
manger de la viande froide. 
Dans le réfrigérateur, je saisis le poulet rôti que j’avais prévu. C’était une petite volaille aux membres 
maigres, un jeune cadavre sur le dos, bras et jambes repliés. Excellent choix.
Ce que j’aime dans le poulet, c’est la carcasse. Je dévorai donc à travers tout pour parvenir à l’os. J’y plan-
tai les dents: ivresse de faire éclater sous ses mâchoires l’ossature salée et poivrée. Aucune articulation ne 
me résista. Je me rendis maître des cartilages récalcitrants, du bréchet qui tentait de jouer au plus fin, des 
côtes si minces que quiconque les eût dédaignées, sauf moi, grâce à mon estimable méthode: la violence.
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teria acontecido se ele a tivesse conhecido ocupam o tempo do matador. 
Entretanto, o mandante do crime continua buscando o documento que 
falta. Ao retornar de uma nova missão que ele não conseguiu realizar, 
Urbano se vê diante de um apartamento totalmente revirado e um 
significativo “Até breve” escrito com pasta de dentes no espelho do 
banheiro. O rapaz, que já havia decidido mudar de nome e se chamar 
Inocêncio, pega a mochila e parte. No dia seguinte, cai na armadilha da 
organização criminosa para a qual trabalhava e, somente nesse momento, 
tem a confirmação que a morte da família do ministro tinha como objetivo 
o diário da adolescente. é trancado em uma sala e aí terminará, sem que o 
leitor saiba qual será o seu final.

Nas últimas vinte e cinco páginas, as mudanças radicais de 
comportamento – teria o matador realmente mudado de vida? – e os 
riscos que corre o narrador – Inocêncio será morto? – mantêm o suspense.

Assim como na categorização de Todorov, o suspense é um aspecto 
importante no Journal d’Hirondelle. Contudo, o pouco espaço que lhe é 
dedicado, a ausência de um crime e de sua investigação não nos autorizam 
a classificar o texto como romance de suspense. 

As características dos três tipos de romance policial que identificamos 
no Journal d’Hirondelle não são suficientes para reconhecer o texto dentro 
desse gênero, principalmente, por uma oscilação recorrente no que 
concerne ao foco da narrativa: entre sentimentos pessoais e relatos de 
suas missões, o narrador alterna o olhar e prioriza seu percurso pessoal. 
Assim, os elementos que poderiam configurar um romance policial criam 
o que poderíamos chamar de ambiente policialesco. No início, o romance 
se anuncia como um relato pessoal, mas a partir da descoberta do diário 
da adolescente, esse ambiente se instaura. O leitor se vê diante de um 
enigma e acompanha o suspense em relação ao que acontecerá com o 
narrador. Enigma e suspense que não se referem a um assassinato, como 
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na grande maioria dos romances policiais, mas, sim, ao roubo de um 
diário. Esse crime, excessivamente banal para sustentar o gênero, se revela 
um elemento deflagrador de uma sequência de reflexões e transformações 
que recolocam o matador de aluguel nos parâmetros sociais que havia 
rejeitado. Mas, talvez, roubar o caderno não seja o maior crime.

O CRIME

O narrador de Journal d’Hirondelle inicia sua narrativa como um 
relato pessoal que se anuncia autobiográfico. As mudanças que promove, 
sobretudo o nome e uma certa visão de mundo, sugerem também um 
percurso autoficcional. Desde o começo, o ethos construído no discurso 
destaca o isolamento social desse indivíduo que se autodenomina Urbano 
(sem indicar seu nome verdadeiro). A escolha do nome aponta para uma 
referência espacial que não é gratuita: na urbe, o leque de estímulos 
contribui para uma invisibilidade que se mostrará fundamental no 
caminho escolhido pelo narrador.

A busca pelo isolamento, por um suicídio sensorial, é eficaz para 
atravessar a crise provocada pela decepção amorosa que sofrera, mas não 
como comportamento definitivo. Na verdade o “desligamento” que fizera 
torna-se um problema de difícil solução: “Passado o alívio, comecei a me 
entediar bastante. Pensei em reacender o interruptor interno e percebi que 
não era possível. Fiquei preocupado”13 (NOTHOMB, 2006, p.10). Buscando 
uma saída, percebe na carreira de assassino um caminho para a recomposição 
das conexões sensoriais perdidas e para o estabelecimento de novos contatos. 

As buscas e insatisfações de Urbano destacam perdas identitárias 
(nome, profissão de motoboy) e apagamentos sociais (não há menção a 
parentes, amigos ou vizinhos), que são aspectos importantes do romance 
policial: “Nessa modalidade de narrativa, talvez como em nenhum outro 
13  Passé le soulagement, je me mis à m’ennuyer ferme. Je songeai à rebasculer le commutateur 
intérieur et m’aperçus que ce n’était pas possible. Je m’en inquiétai.
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conjunto específico de formas literárias, a subjetividade problemática do 
homem e a feição fragmentária da urbe se encontram, se alimentam e se 
completam” (FREITAS, 2004, p.68).

Contudo, a diluição das características do gênero e uma economia 
de detalhes nas descrições esfumam a imagem da cidade. Paris não 
se mostra em esquinas, ruas ou edifícios. Urbano atravessa de moto o 
perímetro citadino sem observar o que está a sua volta, sem interagir na 
cidade, sem ser, de fato, urbano. 

As experimentações para construir gostos e sensações trazem o 
foco para o indivíduo que se torna sujeito ao descobrir um uso prazeroso 
e financeiramente recompensador para a habilidade de acertar o alvo. O 
dinheiro recebido em seus trabalhos parece não ter emprego imediato: 
nenhuma mudança – moradia, bens de consumo ou projetos – acusa o 
aumento de renda. Já em relação às sensações observadas e buscadas, o 
narrador não poupa descrições. Relatando seu percurso de aprendizagem 
do prazer, Urbano reforça o ethos do isolado, pois não compartilha 
emoções e percepções com ninguém.

As limitações do prazer individual são constatadas ao conhecer 
Hirondelle. A coragem e a decisão da adolescente impressionam Urbano 
e a leitura de seu diário o faz desejá-la.

De acordo com a avaliação do narrador e com os trechos 
que transcreve, esse diário é absolutamente comum: a jovem narra 
sentimentos e impressões. No entanto, o impacto dessa leitura lhe mostra 
uma nova forma de prazer proporcionada pela leitura. O indivíduo que 
havia se tornado insensível é fortemente abalado pelas percepções de 
Hirondelle: “Eu que tinha tanta dificuldade para experimentar as mais 
simples emoções, a ideia desse frio atingiu meu corpo. Meu coração 
ficou apertado”14 (NOTHOMB, 2006, p.86). A descrição do frio que 
14  Moi qui avait tant de mal à éprouver les émotions les plus ordinaires, l’idée de ce froid 
m’atteignit au corps. J’en eus le coeur étreint.
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sentia a jovem, muito mais metafórico do que real, é capaz de atravessar 
as barreiras até então intransponíveis de Urbano. A leitura foi, assim, de 
importância crucial para a ressensibilização do personagem.

Refletindo sobre o alcance da literatura, Todorov cita o pensador 
inglês John Stuart Mill:

Em sua Autobiografia, publicada logo em seguida a sua morte 
em 1873, John Stuart Mill conta a séria depressão que sofre-
ra aos vinte anos de idade. Tornou-se “insensível a qualquer 
prazer e a qualquer sensação agradável, em um desses mal-es-
tares em que tudo o que agrada em outros momentos torna-se 
insípido e indiferente”. (...) Esse mal-estar se prolonga durante 
dois anos. Depois, pouco a pouco, se dissipa. Um livro que 
Mill leu por acaso nesse momento desempenha um papel par-
ticular em sua cura: é a coletânea de poemas de Wordsworth. 
Ele encontra, aí, a expressão de seus próprios sentimentos sub-
limados pela beleza dos versos.15 (2007, p.69-70) 

Embora o diário da adolescente não possa ser comparado aos 
versos do poeta inglês, podemos perceber que, em ambos os exemplos, a 
leitura casual de um texto marca um momento decisivo na recuperação da 
capacidade de sentir plenamente e transforma definitivamente seu leitor. Em 
Journal d’Hirondelle, até o momento da leitura do diário o narrador relatava 
suas experiências como assassino profissional, como Urbano; a partir desse 
instante, o foco narrativo se desloca e se concentra no objeto – o diário – e no 
indivíduo produto dessa leitura, Inocêncio. O ritmo da narrativa se acelera e 
todas as ações convergem para a busca ou para a proteção desse objeto.

A leitura desse diário tem consequências graves. O primeiro a 
fazê-la, o ministro, pagou com a própria vida a invasão de privacidade. 

15  Dans son Autobiographie, publiée au lendemain de sa mort en 1873, John Stuart Mill 
raconte la sévère dépression dont il a été l’objet dans sa vingtième année. Il est devenu “insensible à toute 
jouissance comme à toute sensation agréable, dans un de ces malaises où tout ce qui plaît à d’autres 
moments devient insipide et indifférent”. (...) Cet état douloureux se prolonge pendant deux ans. Puis, 
petit à petit, il se dissipe. Un livre que Mill lit par hasard à ce moment joue un rôle particulier dans sa 
guérison: c’est un recueil de poèmes de Wordsworth. Il y trouve l’expression de ses propres sentiments 
sublimés, par la beauté des vers.
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Segundo Philippe Lejeune, o hábito de escrever um diário corresponde a 
uma “delegação de poder: cada indivíduo tem de administrar a si mesmo” 
(2008, p.259). Assim, a atitude drástica da adolescente, ao matar seu pai, 
representava um esforço desesperado de preservação de si mesma.

O segundo a ler o texto, Urbano, também morre. O sujeito insensível, 
que assassina por prazer, desaparece. Em seu lugar se constitui um outro, 
de nome não menos significativo – Inocêncio –, que se deixa conquistar 
por uma andorinha incauta que invade seu apartamento.

Na verdade, a leitura do diário é o primeiro passo de um percurso que 
conduz à escrita. O segundo passo, a ida ao cemitério Père Lachaise enterrar 
o pássaro ao lado do túmulo de Gérard de Nerval, anuncia o caminho 
irreversível que vai tomar o narrador, tornando-se ele mesmo um escritor.

O diário se configura como um grande enigma no texto: motivação 
de vários crimes, esse objeto comprova seu valor ao se tornar o portal 
de transformação de Urbano em Inocêncio. Embora o conteúdo descrito 
pareça não corresponder à amplitude do alcance do objeto, é preciso 
lembrar que um diário não se restringe ao texto. Simbolicamente, “é um 
vestígio: quase sempre uma escritura manuscrita pela própria pessoa, com 
tudo o que a grafia tem de individualizante.” (LEJEUNE, 2008, p.260).

Com essas pegadas e marcas, o narrador constrói a personagem que 
lhe pertence, pois só existe em seu imaginário, e que se torna sua única 
razão de viver. Com tão pouco material para construí-la e temendo perdê-
la, decide devorar o diário. Mais do que destruir o objeto desejado pelo 
mandante do crime, ele o incorpora: o que havia restado de Hirondelle 
está nas entranhas de seu assassino arrependido. O texto se une à carne.

O último a ler o diário termina a narrativa vivo, mas não sabe por 
quanto tempo assim permanecerá, já que é prisioneiro da Organização para a 
qual trabalhava. O objeto que havia sido motivo de várias mortes desaparece, 
mas outro toma o seu lugar: Inocêncio usa as páginas em branco do caderno 
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para contar sua estória. Assim, o texto se prolonga em um outro gênero: 
Inocêncio não escreve um diário, mas sim um romance. De certa forma, a 
leitura do diário, crime que (ainda?) não foi punido com a morte é remido 
com a escrita, com a narrativa de seus crimes e de sua transformação.

Journal d’Hirondelle não se configura claramente como um romance 
policial, mas sua trama é tecida em um movimento oscilatório de 
afastamento e aproximação desse gênero. Entre crimes, enigma e suspense, 
o leitor se vê diante de um texto curioso que permanece inconcluso. 

O contraste entre a banalidade do objeto e os assassinatos cometidos 
para obtê-lo complica o trabalho do leitor para criar hipóteses ou, pelo 
menos, uma hipótese satisfatória. Complicação esta que contribui para 
manter o interesse, pois “o fascínio exercido pelo crime na narrativa 
policial moderna não se deve à violência do ato criminoso, mas ao 
mistério que o envolve, ao desafio à lógica racional suscitado por aquilo 
que se oculta” (FIGUEIREDO, 2013, p.3).

Essa dificuldade para elaborar suposições – talvez compartilhada 
pela própria autora – certamente é um dos elementos que reposicionam 
o foco narrativo na direção dos efeitos provocados pela leitura, sobretudo 
na transformação do narrador. Além de se recuperar, o narrador, leitor do 
diário, decide escrever. 

No ambiente policialesco instaurado no romance, a busca por um texto 
e a morte dos que o leram indevidamente nos fazem pensar no tecido textual 
como uma teia em que os personagens se alternam nos papeis de criminosos e 
vítimas, retecendo os fios sem abrir espaço para o detetive, figura indispensável 
do romance policial. Talvez por isso o enigma nunca seja resolvido.
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O Fascínio do Crime: João do Rio e as Raízes 
da Literatura Policial no brasil

Julio França e Pedro Puro Sasse

O PROTAgONISMO DO CRIMINOSO

Uma das características mais fundamentais da narrativa policial é o 
protagonismo do detetive. Do Auguste Dupin de Allan Poe, passando pelo 
emblemático Sherlock Holmes das histórias de Conan Doyle, até o Sam 
Spade de Dashiel Hammett, seja como herói ou anti-herói, o investigador 
tornou-se uma figura arquetípica dessas histórias tão populares na 
literatura moderna ocidental. 

No Brasil, desde pelo menos o início do século XIX, a temática 
do crime se fez presente em nossa literatura, atraindo sempre muitos 
leitores16. Contudo, a escassez de narrativas com a presença de 
personagens heroicas detetivescas ao longo do século XIX e início do XX 
levou a crítica a postular que o gênero policial só poderia ser percebido 
em nossa literatura em meados do século passado. Trata-se, pois, de uma 
questão intrigante: por que a literatura brasileira apresentaria tão poucos 
exemplares de narrativas detetivescas, tendo uma produção tão ampla de 
Ficção de Crime? 

Propomos neste ensaio enfrentar o problema por outra perspectiva. 
Nossa hipótese é a de que o protagonismo do detetive deu lugar, em 
nossa literatura, ao do criminoso. Os exemplos são muitos, e ocorrem 
em períodos diversos: Memórias de um condenado (1882-3), de Aluísio 
Azevedo, Os crimes do monstro Febrônio (1927), de M. Splayne, O cobrador 

16 Para uma ideia da importância das narrativas de crime em nossa literatura, ver o livro 
de Alessandra El Far (2004) Páginas de sensação: literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro 
(1870-1924), e a tese de doutorado de Ana Gomes Porto (2012) Novelas sangrentas: literatura de 
crime no Brasil (1870-1920).
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(1979), de Rubem Fonseca, O matador (1995), de Patrícia Melo, apenas 
para citar alguns. A partir desta constatação, propomos a utilização da 
categoria crítica Crime Fiction17 para demonstrar que as narrativas de 
thriller criminais têm raízes profundas na narrativa literária brasileira. 
Para tanto, tomaremos a produção literária de João do Rio como ilustração 
dessa literatura do gênero no Brasil.

ROMANCE POLICIAL E FICÇÃO DE CRIME

Na epígrafe escolhida por John Scaggs (2005) para abrir o volume 
dedicado ao romance policial da prestigiada série The New Critical Idiom, 
o detetive Sughrue, personagem do ficcionista americano James Crumley 
sintetiza a tensão entre as vertentes do gênero: “O discurso intelectual 
é ótimo, cara, mas no meu negócio, o que vale é a violência e a dor”18 
(CRUMLEY, 2001, p.303).

Mas de que tipo de violência e de que tipo de dor nos fala Sughrue 
– ou melhor, Crumley, autor de brutais romances hard-boiled? As invasões 
bárbaras de Roma, os horrores da escravidão ou os terrores das duas grandes 
guerras não faziam parte, certamente, de seu repertório. Ele tem em mente 
uma forma específica de violência e de dor, abundante no seio das grandes 
cidades, e, até hoje, um dos males humanos de mais difícil controle: o crime. 
Para John Scaggs e toda uma tradição crítica da Ficção de Crime, o crime, 
e não a sua investigação, é a essência desse gênero de difícil classificação, 
normalmente chamado, em língua portuguesa, de gênero policial. 

O crime se faz presente na narrativa ocidental pelo menos desde 
o Antigo Testamento, passando pelas tragédias clássicas e os registros 
do Newgate Calendar, em fins do século XVIII. Mas é somente a partir 

17  Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “Ficção de Crime”.
18  Salvo indicação nas referências bibliográficas, as traduções foram feitas por mim e os 
originais são apresentados em nota. No original: Intellectual discourse is great, man, but in my busi-
ness, violence and pain is where it’s at.
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do século XIX que a Ficção de Crime começa a ser pensada como um 
gênero literário com características próprias, a ponto de, nos dias atuais, 
podermos identificar, ao menos, quatro subgêneros: a Detective Fiction, o 
Hard-boiled Mode, o Policial Procedure e o Crime Thriller.

Para Scaggs, pode-se falar em uma sequencialidade entre os três 
primeiros subgêneros, que formariam um contínuo evolutivo da narrativa 
investigativa. O primeiro deles, a Detective Fiction19, costuma ter sua 
origem identificada com quatro obras de Edgar Allan Poe – “The murders 
in the Rue Morgue” (1841); “The mystery of Marie Rogêt” (1842); “The 
gold-bug” (1843); e “The purloined letter” (1844). Em relação às histórias 
de crimes anteriores a ela – como, por exemplo, as histórias do Newgate 
Calendar, que veremos um pouco mais adiante –, os contos do escritor 
norte-americano apresentavam como novidade o foco no encadeamento 
causal dos eventos que redundavam no crime, de modo a encorajar “o 
leitor a imitar o detetive, e repassar as causas e seus efeitos, e, ao assim 
fazê-lo, tentar responder a questão central de todas as histórias de 
mistério e detecção de crimes: quem é o culpado?”20 (SCAGGS, 2005, p.34. 
Tradução nossa). O foco no mistério e na detecção do autor do crime era 
tão fundamental nesses enredos que, nos anos 1930, cunhou-se o termo 
Whodunnit, para descrever esse tipo de narrativa. (SCAGGS, 2005, p.35).

Outro elemento fundamental da Ficção Detetivesca é o perfil da 
personagem investigadora. Tanto Auguste Dupin, o detetive das histórias 
de Poe, como seus sucessores possuíam duas características importantes: 
em primeiro lugar, eram perfeitas “máquinas de observação e raciocínio”, 
palavras do Dr. Watson para descrever a genialidade de Sherlock Holmes 
(DOYLE, 1981, p.161); além disso, não eram membros oficiais do corpo 

19  Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “Ficção Detetivesca” para nos referir 
a este subgênero.
20  (...) the reader to imitate the detective, and to retrace the causative steps from effects back 
to causes, and in so doing to attempt to answer the question at the heart of all stories of mystery and 
detection: who did it?. 
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policial, mas detetives amadores que, eventualmente, colaboravam nas 
investigações mais desafiadoras.

Enquanto a Inglaterra vivia a era de ouro das histórias de detetive 
no período entre guerras, a Ficção de Crime americana assumiu novos 
moldes com as chamadas Hard-boiled21 ou Noir novels22. Em Black Mask 
(1923), Dashiell Hammett criou um tipo de investigador frio, inflexível 
e sagaz, que viria dar forma ao herói típico da literatura de crime dos 
Estados Unidos do entreguerras. Esse novo detetive não se caracterizava 
nem pelo racionalismo nem pelo comportamento metódico do agente 
de investigação da Ficção Detetivesca: vivendo em uma cidade corrupta, 
violenta e decadente, onde as noções de justiça e ordem se dissolveram, 
esse novo herói é um personagem menos idealizado. Construído de forma 
realista, o detetive, ainda que mantenha sua função de agente da ordem, 
ganha traços anti-heroicos, incorporando a linguagem das ruas, e tendo 
seu caráter afetado pelas mazelas do vicioso ambiente que o circunda (Cf. 
SCAAGS, 2005, p.55-59).

Nas Narrativas Noir, além da significativa mudança na caracterização 
do protagonista, há uma importante mudança do foco narrativo. O típico 
narrador homodiegético – como o não nomeado amigo de Auguste 
Dupin, o Dr. Watson para Sherlock Holmes, ou o Capitão Hastings para 
Hercule Poirot – dá lugar a um narrador autodiegético. Scaggs dirá que o 
private-eye transforma-se, assim, também num private-I, o que intensifica 
a quebra da idealização, pois o leitor passa a ter acesso aos pensamentos 
da personagem, e, consequentemente, à sua insegurança, fragilidades e 
fissuras de caráter.

21  O termo foi cunhado a partir da descrição que Dashiell Hammett (1992, p.85) faz, em 
Red Harvest (1929), do detetive Continental Op: “hard-boiled, pig-headed guy”.
22  Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “Narrativa Noir” para nos referir a este 
subgênero.



75< sumário

A terceira vertente da ficção de crime de caráter investigativo é a 
das policial procedures23. Nessas narrativas, a mudança mais visível é a 
caracterização do investigador: em vez do detetive amador da Ficção 
Detetivesca, ou do detetive particular das Narrativas Noir, o protagonismo 
agora cabe ao policial em si. Nas palavras de Scaggs (2005, p.88-89), trata-
se de uma transição de um cenário em que o detetive privado exercia a 
função de proteger e restaurar a ordem, para um em que a polícia, como 
parte de um aparato público, atua de modo vigilante.

Não fosse a quarta e última vertente, seria plenamente possível 
denominar o gênero policial como Ficção Detetivesca, uma vez que os três 
subgêneros apresentados têm, como elemento comum, a presença de um 
ou mais investigadores como protagonistas. Contudo, o Crime Thriller24 
rompe com esse padrão: as narrativas de Suspense Criminal não se encaixam 
na evolução cronológica estabelecida por Scaggs, sendo uma espécie de 
ramificação paralela a das narrativas investigativas. O protagonismo, 
contudo, não é dado nem ao detetive, nem ao desvelamento do crime, mas ao 
criminoso em si, aos atos que este comete e aos motivos que o levaram a tal. 

As características mais relevantes desta vertente foram apresentadas 
por Symons, ao descrever o que ele chama de Crime Novel:

1. Baseia-se na psicologia dos personagens, ou em uma 
situação limite que redunde, inexoravelmente, em vio-
lência;

2. Não há detetives, ou, se há, eles possuem um papel 
secundário na trama;

3. A ambientação é decisiva para a atmosfera e para o tom 
da história, e, frequentemente, está inextricavelmente 
associada à própria natureza do crime cometido;

23  Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “Narrativa Policial” para nos referir a 
este subgênero.
24  Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “Suspense Criminal” para nos referir 
a este subgênero.
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4. Há normalmente uma forte perspectiva de crítica so-
cial na narrativa;

5. Os personagens são a base da narrativa, e suas histórias 
de vida importam inclusive após o cometimento do 
crime. (1993, p.191-193)

A utilização da categoria Suspense Criminal permite refletir sobre 
o gênero policial no Brasil sob um novo ponto de vista, que dialoga não 
apenas com a Ficção Detetivesca, mas também com a ficção realista e até 
mesmo como o gênero do horror e seus correlatos. Possibilita também 
compreender suas características numa perspectiva comparatista tanto 
sincrônica quanto diacrônica, dentro de uma linha que tem seu início 
nas histórias de criminosos famosos do século XIX e se estende até a 
contemporaneidade, popularizada pelo cinema em grandes obras como 
The Godfather (1972), Scarface (1983) e The Silence of the Lambs (1991).

A subdivisão da Ficção de Crime proposta por John Scaggs permitirá, 
pois, demonstrarmos que se a Ficção Detetivesca só se consolida no Brasil 
em meados do século XX, as narrativas de Suspense Criminal têm raízes 
profundas em nossa literatura. 

SObRE A FICÇÃO DETETIVESCA NO bRASIL

O conto “Se eu fosse Sherlock Holmes”, do livro homônimo de 
Medeiros e Albuquerque é considerado um dos primeiros exemplares 
da literatura policial no país. é posterior apenas a O mistério (1920), de 
autoria do mesmo escritor, em parceria com Coelho Neto, Viriato Corrêa 
e Afrânio Peixoto (cf. COSTA, 2002, p.771), e publicado pela editora de 
Monteiro Lobato.

Como já ressaltou Sandra Reimão, a forma de produção de O mistério 
era indicativa do estatuto de puro entretenimento da literatura policial no 
país. “Cada autor escrevia seu capítulo e o próximo (...) deveria continuar 



77< sumário

daí, sem um planejamento detalhado prévio, nem a possibilidade de uma 
revisão uniformizada final” (2005, p.14), o que conferia à própria escrita 
um forte caráter lúdico.

Apesar do caráter descompromissado e parodístico desse primeiro 
exemplar de Ficção Detetivesca no país, o simples fato de se haver 
escrito um conto nesses moldes no Brasil dos anos 20 revela que, à parte 
o preconceito contra o gênero, esse tipo de literatura circulou entre os 
literatos da época – convém lembrar que Medeiros de Albuquerque, 
Coelho Neto, Viriato Corrêa e Afrânio Peixoto eram membros da ABL. 
No que tange à recepção, desde os primeiros anos do século XX já havia 
traduções das aventuras de Sherlock Holmes no país. A publicação das 
histórias de Conan Doyle no formato de folhetins permitiu que o detetive 
britânico ganhasse rápida e efetiva divulgação entre os leitores brasileiros. 
Não tardou para que o romance policial americano entrasse também 
no mercado editorial nacional, e antes da metade do século a temática 
abundava em revistas, livros, e filmes estrangeiros.

As publicações nacionais, porém, se resumiam a algumas poucas 
obras. De acordo com a cronologia estabelecida por Reimão (2005), 
durante a primeira metade do século, são pouquíssimas as obras que se 
aproximam do que se poderia categorizar como um romance policial de 
fato. Somente após os anos 50 a literatura policial produzida no Brasil 
experimentou uma progressiva, ainda que lenta, expansão no mercado 
literário nacional.

Como explicar a discrepância entre a ampla circulação e consumo da 
Ficção Detetivesca de origem estrangeira no Brasil, desde o início do século 
XX, e a tímida produção nacional, que apenas recentemente encontrou seu 
lugar no mercado literário? Algumas hipóteses podem ser aventadas.

Em primeiro lugar, umas das dificuldades para o desenvolvimento 
da Ficção Detetivesca nacional pode estar diretamente relacionada às 
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convenções do gênero. A literatura de entretenimento não se caracteriza 
nem tampouco é valorizada pela quebra de padrões e expectativas, mas, 
muito pelo contrário, por sua adequação a moldes mais ou menos rígidos, 
como nos mostra Todorov:

A obra-prima habitual não entra em nenhum gênero senão 
o seu próprio; mas a obra-prima da literatura de massa é 
precisamente o livro que melhor se inscreve no seu gêne-
ro. O romance policial tem suas normas; fazer “melhor” 
do que elas pedem é ao mesmo tempo fazer “pior”: quem 
quer “embelezar” o romance policial faz “literatura”, não ro-
mance policial. (2006, p.94)

Tendo em vista as diferenças culturais entre o Brasil e os países 
de língua inglesa, a transposição do modelo de romance policial para o 
ambiente nacional criava mudanças que conspiravam contra a percepção 
da obra como sendo um exemplar do gênero. Além disso, a necessidade 
obsessiva de encontrar uma identidade nacional para nossa literatura, 
especialmente no século XIX e na primeira metade do XX, sempre foi uma 
dificuldade a mais para a consolidação das literaturas de gênero no Brasil. 
Os escritores nacionais se deparavam, então, com um dilema: se escreviam 
seguindo o modelo anglo-americano, não conseguiam competir com os 
originais, muitas vezes traduzidos e publicados sem sequer pagamento 
de direitos autorais; se criavam histórias com cores nacionais, atentavam 
contra as normas do gênero.

Os resultados desse dilema, muitas vezes, foram obras em que o 
autor nacional disfarçava-se com codinomes em língua inglesa, e evitava 
a ambientação em espaços caracteristicamente brasileiros. Foi o caso 
da série As aventuras de Dick Peter, cujo protagonista é americano, e o 
próprio autor, Jerônymo Monteiro, optou por assinar como Ronnie 
Wells. Podemos, também, citar as histórias de King Shelter para a 
revista Detective, escritas, hoje sabemos, por Patrícia Galvão, a Pagu 
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do modernismo brasileiro. Já Lúcia Machado de Almeida, apesar de 
ambientar O escaravelho do diabo na cidade de Vista Alegre, não se 
afasta demasiado do modelo estrangeiro, utilizando personagens suíços, 
americanos e irlandeses em sua história. 

Uma segunda hipótese para a quase inexistência de Ficção 
Detetivesca no Brasil antes de meados do século XX pode ser construída 
a partir da observação do papel do herói nas narrativas policiais e na 
literatura brasileira. O romance policial é uma variante do romance de 
aventura – o cavaleiro do romance de cavalaria dá lugar ao cavalheiro vitoriano 
explorador das savanas que dá lugar ao detetive no mundo moderno. Na 
figura do investigador – seja o decifrador racional de enigmas, o detetive 
particular noir ou o agente policial – há uma forte herança de figuras 
heroicas literárias. Scaggs (2005, p.62) mostra como, por exemplo, o 
detetive Nick Carter tem como base o herói dos westerns; e o hard-boiled 
Marlowe, de Raymond Chandler, assemelha-se a um cavaleiro medieval, 
com seu código de honra característico, tanto quanto qualquer outro 
herói romântico.

A literatura brasileira, por sua vez, não se notabiliza por personagens 
heroicas – uma questão à parte do romance policial. Os românticos já 
haviam se deparado com tal dificuldade, e a projeção da figura do herói 
no índio não foi particularmente bem sucedida, exceção feita talvez ao 
Peri de José de Alencar. O regionalismo tampouco trouxe exemplos 
abundantes de justiceiros. Mais engajados no romance de costumes e 
no romance social, nossos westerns não foram pródigos em pistoleiros 
heroicos como os vistos na ficção americana.

Dessa forma, a construção do detetive nacional carecia de uma 
herança cultural que legitimasse sua atitude heroica, seus ideais, sua forma 
de proceder. A mesma questão pode ser observada em outros gêneros 
que utilizam a figura do herói como centralidade narrativa e igualmente 
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encontram dificuldade em adaptação ao cenário nacional, como é o caso 
da fantasia medieval e dos romances de aventura.

Conforme o gênero se afasta do idealismo da primeira geração de 
Ficções Detetivescas, os detetives nacionais começaram a surgir. Sem 
bons exemplos do herói maniqueísta que pode ser visto em Dupin, Poirot 
ou Holmes, o Brasil mostrou-se mais pródigo em caracterizar seu detetive 
através de representações mais próximas do herói problemático das 
Narrativas Noir, como o detetive Leite, de Luiz Lopes Coelho e Mandrake, 
de Rubem Fonseca.

A terceira hipótese contribuirá também para sustentar nossa tese 
de que o Suspense Criminal é a principal forma da Ficção de Crime no 
Brasil. Ela se baseia na reconhecida tendência, em nossa literatura, de 
se prestigiar representações de cunho realista, em detrimento de obras 
mais imaginativas. Compartilhado por muitos críticos, esse diagnóstico 
foi consagrado pelo comentário já antológico de Lúcia Miguel Pereira: 
“A julgar pela nossa literatura, somos um povo pouco imaginativo, e 
ainda menos dado a abstrações. A narrativa que assenta na realidade 
nos interessa mais do que a fabulação completa” (1988, p.24-25). Como 
mencionamos anteriormente, a Ficção Detetivesca promove uma 
idealização do investigador, e, ao assim fazê-lo, afastou o gênero do 
realismo inerente à literatura de crime que a antecedeu. 

Antes do surgimento de Dupin, de Vidoq ou de Holmes, a literatura 
de crime na Inglaterra era bastante popular, pelo menos desde o século 
XVIII. A mais emblemática das publicações do gênero foi o Newgate 
Calendar, que, originalmente, consistiu em uma espécie de boletim 
informativo da prisão de Newgate – cada vez que um prisioneiro dava 
entrada na cadeia, informava-se o crime, o modo de captura, o julgamento 
e a punição recebida.
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Todos os casos do Newgate Calendar faziam um relato sen-
sacionalista do crime em si e depois, em uma ou duas frases, 
de como o “infeliz desgraçado” era punido. Por essa razão, o 
boletim pode ser lido como uma série de contos de advertên-
cia. Ele era tanto uma forma barata e popular de entreteni-
mento quanto uma forma de controle social. O que lhe faltava, 
porém, era o elemento investigativo que surge, fascinante, en-
tre o crime e o castigo – e foi, talvez, nele que Edgar Allan Poe 
viu sua oportunidade25. (BLOOMFIELD, 2007, p.199)

Nas narrativas do Newgate Calendar, o enredo de mistério, essencial 
para as narrativas detetivescas de Allan Poe e de seus seguidores, estava 
ausente. Elas eram consumidas justamente pelo conteúdo explícito que 
oferecia, saciando a demanda do público por sangue e cenas chocantes. 
Havia, contudo, um indiscutível conteúdo moralista nessas histórias, 
uma vez que o criminoso invariavelmente era punido, o que fez com que 
muitos críticos as descrevessem como Cautionary Tales26.

As narrativas do Newgate Calendar podem ser encaradas como 
antecessoras não apenas da Ficção Detetivesca, mas também do romance 
de sensação britânico, cujo centro narrativo é sempre um crime – 
“frequentemente assassinato como uma consequência do adultério 
e, algumas vezes, da bigamia, nos aparentemente mais respeitáveis e 
burgueses ambientes domésticos”27. (BRANTLINGER, 1982, p.1).

Para Brantlinger, poderíamos pensar em uma bifurcação no 
desenvolvimento das narrativas de crime: de um lado, a vertente dos 
romances de sensação, focados na exploração imagética da violência crua e 
na descrição naturalista do crime em si; de outro, a vertente das narrativas 

25 Because practically every entry in the Newgate Calendar gives a sensationalized account of 
the crime itself and then, in a sentence or two, how the “miserable wretch” was punished, the calendar 
read like a serie of cautionary tales. It was both cheap, popular entertainment and a form of social 
control. What is lacked, however, was the investigative element that occurs, tantalizingly, between the 
crime and the punishment – and maybe that’s where Edgar Allan Poe saw his opportunity.
26 Nesse ensaio, usaremos daqui em diante o termo “contos de advertência” para nos refe-
rir a cautionary tales.
27 (…) often murder as an outcome of adultery and sometimes of bigamy, in apparently 
proper, bourgeois, domestic settings.
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detetivescas, focadas na decifração de enigmas e na investigação racional 
do crime. 

A ascensão do protagonista como detetive, ou do detetive 
como auxiliar do protagonista (...), marca a evolução de um 
gênero popular que se recusa a seguir o caminho da revela-
ção direta prescrito pelo realismo, optando, em vez disso, 
por esconder tanto quanto por revelar.28 (1982, p.2)

Ao não se comprometerem com a representação realista, as 
narrativas detetivescas afastam-se da tendência estética dominante na 
literatura brasileira. Se nossa hipótese estiver correta, essa característica 
ajudaria a explicar não apenas a escassez da produção de histórias de 
detetive no país, como também a entender a grande presença da outra 
vertente, as narrativas de Suspense Criminal, em nossa literatura.

AS NARRATIVAS DE SUSPENSE CRIMINAL NO bRASIL

As pesquisas sobre o romance policial brasileiro stricto sensu não 
encontram, de fato, nenhuma obra representativa do gênero até meados 
do século XX, o que leva à conclusão que este tipo de ficção teve um início 
tardio entre nós. Contudo, quando consideramos romances policiais não 
apenas aqueles em que há o protagonismo do investigador, mas também 
os que têm no ato criminoso o cerne da narrativa, é possível repensar a 
presença do gênero no país. A categoria crítica Suspense Criminal pode 
nos oferecer caminhos mais produtivos para refletir sobre a literatura de 
crime em nossa literatura nacional.

A história da Ficção de Crime no Brasil se assemelha muito mais 
ao que ocorreu na França – país cuja literatura influenciou, como é 
amplamente conhecido, decisivamente nossas letras no século XIX. A 

28 The emergence of the protagonist as detective or of the detective as an aid to the protagonist 
(...) marks the evolution of a genre of popular fiction which refuses to follow the path of direct revela-
tion prescribed by realism but instead hides as much as it reveals.
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literatura francesa, durante o século XIX, praticamente não produziu ficção 
detetivesca, a salvo as histórias do detetive Lecoq de Gaboriau, personagem 
baseado em Eugène François Vidocq, um criminoso reformado que 
auxiliava a polícia na resolução de casos. Em contrapartida, os franceses 
foram pródigos na produção e no consumo tanto de fait divers quanto 
de Romans à sensation e dramas judiciários – esses últimos famosos por 
transportarem para o ambiente literário às notícias relacionadas ao crime.

Essa, provavelmente, foi a porta de entrada da Ficção de Crime em 
território nacional. Através do contato com a literatura de crime francesa, 
principalmente a dos folhetins, não tardou para que o Brasil iniciasse sua 
produção de obras relacionadas ao tema:

Um levantamento inicial da ficção de crime publicada nas 
décadas finais do século XIX mostra que havia obras nacio-
nais e produções estrangeiras circulando em um mesmo es-
paço. Porém, não se pode dizer que as produções nacionais 
apenas imitavam aquilo que vinha de fora. Autores brasileiros 
recriaram, reinventaram, elaboraram novos temas a partir de 
uma mesma matriz, a europeia. (PORTO, 2012, p.144)

Se nossa literatura era escassa em exemplos de ficção detetivesca, 
as obras focadas na vida de criminosos e nos casos criminais abundavam 
na mídia, inicialmente através das crônicas, folhetins e romances, e, 
posteriormente, no rádio e no cinema:

O sucesso das histórias de crime era visível nessas rápidas 
adaptações dos folhetins – inserindo partes estratégicas que 
se centravam em um crime – ou pela publicação simultânea 
de romances sobre um crime verídico, como foi comum em 
vários casos. No início do século XX, “O crime da rua da 
Carioca” (1906) ou “O crime da mala” (1908) geravam ro-
mances sensacionais, inúmeras notícias (também sensacio-
nais), poesia, peça de teatro, cinematografia. Tudo isso em 
um espaço de tempo impressionantemente curto, de so-
mente alguns meses. (PORTO, 2012, p.153)
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Apesar – ou exatamente por causa – de sua popularidade, tais 
romances eram condenados tanto estética quanto moralmente pela crítica. 
Censurava-se, por um lado, a escrita sem beletrismos ou preocupações 
estilísticas, e, por outro, a exploração de cenas repulsivas, chocantes, 
violentas e, muitas vezes, de indisfarçável conteúdo erótico. 

Entre a condenação da crítica e o gosto do público, diversos autores 
de renome da literatura nacional tentaram equilibrar-se entre esses polos. 
O caso de Aluísio de Azevedo é exemplo: enquanto O cortiço é um romance 
feito nos moldes do naturalismo da alta literatura francesa, Mistérios da 
Tijuca e Memórias de um condenado são claros exemplos de literatura 
de crime, principalmente em sua versão de folhetim (cf. PORTO, 2009). 
Outros, para preservar seu nome, ocultaram a autoria ou escreveram sob 
pseudônimos, como ocorreu com a já mencionada Patrícia Galvão, ao 
assinar seus contos policiais como King Shelter para a revista Detective e, 
com João do Rio que não assumiu a produção da “autobiografia” de um 
famoso criminoso do começo do século XX29.

Se considerarmos os folhetins e as crônicas de crime no Brasil de 
meados do século XIX e início do XX como predecessores do Suspense 
Criminal nacional, João do Rio surgiria como um dos primeiros nomes 
a inaugurar essa vertente em sua forma plena. O foco nos crimes e nas 
atrocidades a que está submetido o homem urbano, a ambientação noir do 
submundo da metrópole, a descrição psicológica dos criminosos e a forte 
crítica social presentes em suas narrativas conspiram para fazer de Paulo 
Barreto um autêntico escritor do gênero, como percebeu, intuitivamente, 
Plínio Doyle, na introdução de Memórias de um rato de hotel:

29 Apesar de não haver confirmação, acredita-se hoje que João do Rio foi de fato o autor 
de Memórias de um rato de hotel. 
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Eu pouco lera, até então, romances policiais, por não me 
interessar pelo gênero, mas passei a ler as Memórias de um 
rato de hotel, como sendo um romance de João do Rio – 
Paulo Barreto, autor de quem já havia lido vários livros. (...) 
é um romance policial delicioso, criativo, agradável e de 
muito suspense. (2000, p.11)

E, de modo mais analítico, Flora Süssekind, na introdução do 
romance A profissão de Jaques Pedreira:

Na verdade boa parte de seus escritos beira o criminal. Eva é 
mesmo a história do roubo de uma joia; A correspondência 
de uma estação de cura, de todas as cartas de um hotel; que 
pena ser só ladrão! (1915), do assalto a um quarto de pen-
são; “Aventura de hotel” (de Dentro da Noite), de uma série 
de roubos num hotel da Rua do Catete. (...) Há verdadeiras 
coleções de assassinos, pequenos delinquentes, opiômanos e 
de gente a um passo da marginalidade. (in RIO, 1992, p.24)

Uma análise de João do Rio sobre a perspectiva do Suspense 
Criminal permitirá, portanto, demonstrar nossa hipótese sobre o escritor 
carioca ser um marco da Ficção de Crime em nossa literatura.

bELLE ÉPOqUE NOIR

Um modo produtivo de compreender o Suspense Criminal – e sua 
contraparte, as Narrativas Noir – em uma perspectiva literária, é tomá-lo 
como um desdobramento da literatura gótica. Em fins do século XIX, 
abandonou-se a tradição dos castelos e cemitérios góticos e deu-se lugar 
à cidade: “O castelo e o cemitério foram substituídos pela fábrica e a casa, 
o monstro tornou-se a máquina e a superstição se manifestou através da 
ciência” (SILVA, 2010, p.14-15). 

Alexander Silva (2010, p.15) já chamou atenção para como o Rio 
de Janeiro decadentista guarda significativas semelhanças com a Londres 
gótica de Dickens, Stoker, Stevenson e Wilde. Na coletânea de crônicas A 
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alma encantadora das ruas, João do Rio explora, em diversos momentos, 
o lado gótico-decadente da cidade, descrevendo presídios, zonas de 
prostituição e casas de ópio. Nem o carnaval, momento máximo da alegria 
popular, está a salvo de ser observado pela lente do gótico urbano:

Era em plena Rua do Ouvidor. Não se podia andar. A mul-
tidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos congestos, for-
çando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, 
crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. (...) A rua 
convulsionava-se como se fosse fender, rebentar de luxúria e 
de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. (...) era como 
que arrepiada pela corrida diabólica e incessante dos archotes 
e das pequenas lâmpadas portáteis. Serpentinas riscavam o 
ar; homens passavam empapados d’água, cheios de confetti; 
mulheres de chapéu de papel curvavam as nucas à etila dos 
lança-perfumes, frases rugiam cabeludas, entre gargalhadas, 
risos, berros, uivos, guinchos. Um cheiro estranho, misto de 
perfume barato, fartum, poeira, álcool, aquecia ainda mais 
o baixo instinto de promiscuidade. (RIO, 1997, p.225-226)

Nos termos da terceira característica do Suspense Criminal elencada 
por Symons, a atmosfera da narrativa tende a refletir o crime apresentado. 
No conto “Dentro da noite”, do livro homônimo, o ambiente claustrofóbico 
e perigoso de um trem passando pelo subúrbio carioca serve de pano de 
fundo para as confissões de um “Jack-the-ripper-civilizado” (RIO, 2002, 
p.21), como é descrito por seu interlocutor:

– (...) Nunca pensei encontrar o Rodolfo queiroz, o mais 
elegante artista desta terra, num trem de subúrbio, às onze 
de uma noite de temporal. é curioso. Ocultas os pesares nas 
matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vício perigoso? 

O trem rasgara a treva num silvo alanhante, e de novo cav-
alava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele bada-
lando, e pelas portinholas do vagão viam-se, a marginar a 
estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empa-
pados d’água e a chuva lastimável a tecer o seu infindável 
véu de lágrimas. (RIO, 2002, p.17-18)
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O conto narra a história de Rodolfo, um homem “regular, de bons 
instintos, com uma família honesta” (RIO, 2002, p.19) que sucumbe 
diante de uma peculiar forma de sadismo: sente prazer espetando agulhas 
no braço de mulheres. O conto consegue, na concisão de seu formato, 
descrever a trajetória de mudança de homem ordinário num predador 
urbano, vítima de uma inexplicável neurose – atendendo à primeira 
característica descrita por Symons, a descrição psicológica dos criminosos:

Ah! Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne 
que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando 
devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de 
horror! que prazer tremendo! E apertando os varões da 
cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que 
dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo 
tempo que forçava o pensamento a dizer nunca mais farei 
essa infâmia! todos os meus nervos latejavam: voltas aman-
hã; tens que gozar de novo o supremo prazer! Era o delírio, 
era a moléstia, era o meu horror... (RIO, 2002, p.21)

Em alguns casos, o foco de João do Rio na psicologia perversa das 
personagens será levado ao limite, criando narrativas que podem ser vistas 
como verdadeiros thrillers psicológicos. é o caso do conto “Emoções”, em 
que o protagonista, o barão Belfort, um magnata da belle époque carioca, 
já enfastiado dos prazeres que sua vida poderia oferecer, encontra no 
sofrimento alheio a única forma de deleite:

– Oh! não, quero gozá-lo. Tu sabes, o homem é um animal 
que gosta. O gosto é que varia. Eu gosto de ver as emoções 
alheias, não chego a ser o bisbilhoteiro das taras do próxi-
mo, mas sou o gozador das grandes emoções de em torno. 
(RIO, 2002, p.27)

Para tal, o cruel personagem vicia suas vítimas em jogos, 
observando-as perderem dinheiro e dignidade. A narrativa emoldurada 
é narrada pelo cruel voyeur com foco na vítima atormentada, dando ao 
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leitor a posição do sádico observador da agonizante tortura, que acaba 
em suicídio:

Era a alucinação. Corri-o, e esperei ansioso como quem es-
pera o final de uma tragédia, porque tinha a certeza do par-
oxismo daquele vício. Afinal há de haver seis meses, antes 
do meu encontro com o Osvaldo, li, na cama, às 3 da man-
hã, este bilhete desesperado “Venha. Praxedes matou-se. 
Estou sem ninguém. Acuda-me. – Clô”. (RIO, 2002, p.32)

A concisão exigida pela forma do conto não permitia que João do 
Rio explorasse a vida do criminoso como um todo: infância, paixões, 
crimes, motivações, punição, morte. Porém se considerarmos correta 
a atribuição da autoria de Memórias de um rato de hotel a João do Rio, 
encontraríamos nesta obra a realização mais completa de um autêntico 
romance de crime.

O livro, baseado na história real do criminoso Arthur Antunes 
Maciel, conta a história de um jovem oriundo de uma família da elite do 
Rio Grande do Sul. Bem formado e dono de um futuro promissor, ele 
envereda pela vida de crime, tornando-se um ladrão especializado em 
furtos de joias e carteiras em hospedagens no Brasil – um “rato de hotel”, 
como indica o título da obra. 

No romance, Dr. Antônio, pseudônimo criminoso de Arthur, conta 
sua vida a um jornalista, que seria responsável por escrevê-la e publicá-
la no jornal. Ao longo da história descobrimos, através dos diversos 
acontecimentos narrados, as motivações de Arthur para acabar na vida 
do crime, sua índole ambígua, oscilando entre Arthur e Dr. Antônio. Em 
alguns dos momentos mais chocantes do livro, narra-se sua experiência 
nas aterrorizantes prisões do Rio no começo do século:
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(...) o diretor deu-me como corrigenda quinze dias de cár-
cere chamado “O Raio”... 

O Raio! Não pensem os senhores no Raio. é uma cela pre-
parada com sal nas paredes feita especialmente. é baixa, 
escura e as paredes porejam umidade. Uma bilha d’água, 
um pão quando vem a treva – e só! quando se entra e pelo 
bater das correntes sabe-se que o guarda partiu, vem um 
enorme desespero. Então levantamo-nos a custo, apal-
pamos as paredes que dessoram. Um frio que chamarei de 
abafado, (sic) dá-nos a impressão num líquido estranho. 
(MACIEL, 2000, p.233)

A narrativa autodiegética não oferece ao leitor a moral edificante 
dos Contos de Advertência, mas, ao contrário, parece humanizar o 
criminoso, e atribuir o verdadeiro mal a um sistema penitenciário inócuo 
e iníquo – que, em vez de corrigir, acaba por incentivar o crime. A crítica 
do personagem é incisiva:

é preciso ser bom na Correção. Todos são maus. São maus, 
porque é impossível deixar de o ser. Contra a fúria, a fúria. 
Contra a violência, a violência. Um homem condenado 
a um tempo enorme, que entra moço para sair velho (se 
sair!), que não vê mais a rua, que não sente mais a liber-
dade, perde o amor à vida e torna-se chacal. (MACIEL, 
2000, p.180-181)

O conteúdo de crítica social é, como vimos anteriormente, uma das 
características que Symons considera inerentes ao Suspense Criminal. 
Na ficção norte-americana, Scaggs (2005, p.109) mostra como tal crítica 
orienta-se frequentemente às classes baixas, trazendo à tona a relação 
entre a pobreza e a violência. Nesse sentido, João do Rio mostra-se 
na contramão desse modelo tradicional: forte defensor dos direitos 
trabalhistas e, até certo ponto, admirador das camadas economicamente 
menos favorecidas, como podemos ver em A alma encantadora das ruas. 
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O crime que fascina João do Rio não é uma consequência de 
mazelas sociais, mas resultado de um mal mais profundo e inerente ao 
homem. Assim, ele expõe o mundo apodrecido da classe alta carioca, 
desvelando as depravações, as neuroses e os crimes que se escondem por 
trás do verniz de civilização – Rodolfo era um homem de boa família; o 
barão de Belfort, ainda mais rico e perverso; Arthur Antunes, nascido em 
berço de ouro. Em João do Rio, a classe alta produz criminosos iguais ou 
piores àqueles encontrados no submundo do país.
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O sol se põe em São Paulo:  
teatro de sombras e seres fora do lugar

Pedro Armando de Almeida Magalhães

A descrição de São Paulo que faz Bernardo Carvalho em O sol se põe 
em São Paulo (2007) não deixa de evocar o célebre ensaio “As ideias fora 
do lugar” de Roberto Schwarz (2000, p.11-31). Trata-se de uma imagem 
nem um pouco lisonjeira, imagem que revela um grande desconforto, 
uma precariedade, transitoriedade “terceiro-mundista”:

É uma cidade que quer estar em outro lugar e em outro tem-
po. E essa vontade só a faz ser cada vez mais o que é e o que 
não quer ser. As mansões mouriscas e ecléticas do começo 
do século XX (a maioria derrubada) e os prédios mediter-
râneos, neoclássicos, florentinos e normandos construídos 
há poucas décadas revelam o atraso do presente. Cada imi-
grante, achando que transplantava o estilo da sua terra e 
dos antepassados, acabou contribuindo para a caricatura 
local. [...] uma cidade sitiada pela miséria e pelo crime, 
dos quais esse mesmo poder se alimenta embora tente em 
vão excluí-los – prédios de estuque, que foram batizados 
de “estilo florentino”, na tentativa de imitar a antiga Nova 
York. Não é que esteja tudo fora do lugar. Está tudo fora do 
tempo também. Na Liberdade, nem mesmo um bêbado, ao 
sair trôpego de um restaurante, acreditando que é escritor, 
pode achar que está numa viela tranquila dos subúrbios de 
Tóquio e não numa megalópole violenta do Terceiro Mun-
do. E no entanto, é disso que as ruas de São Paulo tentam 
convencer quem passa por elas: que está em outro lugar, num 
esforço inútil de aliviar a tensão e o incômodo de estar ali, 
o mal-estar de viver no presente e de ser o que é. (2007, 
p.14-15) 

Esta mesma imagem também não deixa de refletir a análise fina 
da cidade feita pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss no célebre Tristes 
tropiques (1955), segundo a qual São Paulo é como as cidades americanas 
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de uma maneira geral: sempre jovens, de círculo evolutivo curto, sempre 
tendendo à decrepitude, nunca saudáveis. Para Lévi-Strauss a sombra é 
realçada em São Paulo, de modo que reina um sentimento de irrealidade, 
como se a cidade fosse um cenário precário e rapidamente construído 
destinado a uma filmagem ou a uma encenação teatral:

Sous les couleurs fausses, les ombres sortent plus noires; 
les rues étroites ne permettent pas à une couche d’air trop 
mince de « faire atmosphère » et il en résulte un sentiment 
d’irréalité, comme si tout cela n’était pas une ville, mais un 
faux-semblant de constructions hâtivement édifiées pour 
les besoins d’une prise de vue cinématographique ou d’une 
représentation théâtrale. (1955, p.107)

Para o narrador anônimo do romance, indivíduo de origem 
japonesa, o interior do estado de São Paulo não é melhor, antes parece 
reforçar essa impressão de simulacro de algo melhor, de cópia medíocre e 
imperfeita de um mundo avançado e bem acabado:

Desde pequeno, guardei a imagem de um Japão de brinca-
deira, como um parque infantil, ao mesmo tempo pobre 
e irreal, um mundo de canteiros caiados construído por 
anões no interior de São Paulo. E, por maior que fosse o 
bom gosto e a discrição daquele jardim nos fundos de um 
sobrado falso do Paraíso, só conseguia me lembrar da min-
iatura do monte Fuji, de cimento, na entrada do museu da 
imigração japonesa em Bastos. Era uma sensação de horror, 
de não caber neste mundo e de já não ter os meios, nem ma-
teriais nem imaginários, de escapar a ele. O mesmo desespero 
que eu reconhecia em alguns dos prédios de São Paulo. Uma 
modernidade de fantasia, deformada, a materialização im-
potente de querer se imaginar num outro lugar mas já não 
saber como retornar a ele. Uma volta ao imaginário infantil, 
como pesadelo. (CARVALHO, 2007, p.27-28)
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Cabe então averiguar como esta representação de uma São Paulo 
sombria (oposto de um mundo idealizado), cujo crepúsculo imerso em 
poluição dá título à narrativa, e ao mesmo tempo desejosa de um outro 
lugar, poderia fazer alusão a dois gêneros romanescos: o romance policial 
(que associamos à “sombra”), e o romance de formação (associado à 
sensação de inadequação, ao que está “fora do lugar”).

TEATRO DE SOMbRAS

Não vejo nenhuma metáfora no que eu digo. 
É como se tudo estivesse na sombra.

Bernardo Carvalho

Tzvetan Todorov, em seu ensaio “Tipologia do romance policial” 
(2013, p.93-104), procura definir um gênero. Depois de frisar que o 
romance policial pertenceria à literatura de massa, à literatura popular, 
descreve suas espécies: romance de enigma, romance negro, romance 
de suspense. Segundo Todorov, ao contrário da grande obra literária, 
o romance policial não deve transgredir as regras estabelecidas para o 
gênero específico do qual faz parte.

Dentre as regras do romance policial formuladas por S. S. Van Dine 
e resumidas por Todorov assinalamos algumas observadas em O sol se põe 
em São Paulo30:

A presença de um personagem que desempenha um papel muito 
próximo ao de um detetive: um narrador que busca desvendar uma 
história misteriosa que acaba por revelar um ato criminoso. Presença 
de um “detetive”, um “culpado” e uma “vítima”. (Coloco os três termos 

30 Em linhas gerais o parâmetro aqui é o resumo das regras de S.S. Van Dine proposto por 
Todorov. Não analisei a presença de todas regras, mas tão somente aquelas que julguei mais perti-
nentes no caso de O sol se põe em São Paulo. Como mais um elemento de aproximação, incluí ainda 
o traço principal do primeiro subtipo de romance de suspense (que corresponde ao item “d”).
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entre aspas porque nenhum dos personagens se adequa perfeitamente e 
completamente a essas categorias).

A.  O “culpado” não é um criminoso profissional, não é o  
  narrador/“detetive”. 

B.  E mata por motivos pessoais.
C.  O amor não tem papel de grande relevância no romance;  

  antes a busca incessante por uma explicação racional.
D.  Certa suscetibilidade ou vulnerabilidade do    

  personagem/“detetive”, que Todorov afirma ser traço  
  característico de um subtipo de romance de suspense.

E.  O “culpado” goza de importância.

Cabe comentar cada item supracitado separadamente, para que 
fique claro em que medida há adequação ao gênero romance policial.

 ITEM A) O narrador/protagonista de O sol se põe em São Paulo 
não é realmente um detetive, mas de certa forma age como tal, pois fica 
constantemente preocupado em buscar pistas, em solucionar um enigma, 
em perseguir, se preciso for (e de forma obsessiva), aqueles que possam 
ajudá-lo a ter um esclarecimento e chegar ao fim da história transmitida 
parcialmente pela dona de restaurante situado na Liberdade (Setsuko). 
Entretanto, deve-se ressaltar que a narrativa é elaborada como um grande 
flashback. Logo no início aparecem alguns trechos que remetem ao final 
da história, ou seja, à cena reveladora com o homem do lábio leporino 
(CARVALHO, 2007, p.13-20). Se o protagonista busca somente o fim de 
uma história, esta, ao se revelar plenamente, acaba por lhe oferecer um 
assassinato, assumindo-se então como policial. Todavia, o responsável 
pelo crime de morte (Jokichi) não é inteiramente culpado. é também 
vítima, podendo ser considerado antes um justiceiro em relação aos 
atrozes crimes de guerra cometidos pelo homem assassinado, nobre 
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fascista japonês que se refugia no Brasil com identidade falsa. Além 
disso, Jokichi nem mesmo pode ser considerado como a única vítima. 
O soldado pária (burakumin) Seiji, que aceitou assumir a identidade de 
Jokichi para poupá-lo da guerra, também o é, só que duplamente. Seiji 
é duas vezes vítima, pois não só se presta a salvar um membro da elite 
burguesa (Jokichi) na Segunda Grande Guerra, como também, já morto, 
ao ser identificado erroneamente como membro da alta nobreza japonesa 
(o conde, primo do imperador), possibilita uma situação de impunidade, 
desaparecendo por completo como ser, tornando-se assim uma espécie 
de figura curinga usada sucessivamente por aqueles que detêm o poder. 
Estas duas imposturas sucessivas sofridas por Seiji impulsionam Jokichi a 
fazer justiça com as próprias mãos. Configuram duas farsas que só serão 
esclarecidas através da carta de Michiyo/Setsuko.

ITEM B) Jokichi mata, portanto, por motivos pessoais. Não se 
conforma que seu pai tenha disposto de seu nome para salvá-lo da guerra. 
Sua luta é constante para recuperar sua identidade. Após a morte do 
conde japonês, surpreendentemente não é descoberto e passa a viver uma 
nova vida com o nome que havia adotado ao chegar ao Brasil (Teruo). é 
irônico que o disfarce do novo nome passe a ser sua salvação para que 
o crime se mantenha impune. O assassinato do conde marca o “point of 
no return”, ou seja, o momento em que abdica para sempre de sua real 
identidade, justamente quando tentava “arrancá-la” à força.

ITEM C) Embora a narrativa da dona do restaurante (Setsuko) se 
volte para as inquietações amorosas de Michiyo, seu alter ego, na verdade, 
o que importa, no final das contas, não são as relações entre esta e Jokichi 
ou entre a mesma e o ator de kyogen (Masukichi). A trama volta seu foco 
para as questões de classe social, as questões identitárias, de impostura, as 
dificuldades existenciais. Tampouco na narrativa que inclui ou enquadra 
a narrativa de Setsuko/Michiyo o protagonista/narrador/“detetive” se 
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preocupa especialmente com relações amorosas. Sabe-se apenas que foi 
abandonado por sua mulher, que passa a viver com um homem bem-
sucedido. Como o Jokichi ou o Masukichi da história de Michiyo, ele 
também deseja firmar sua identidade, ele que se sente num entre-lugar, 
entre o Brasil e o Japão, hesitando incessantemente em se reconhecer 
como escritor. A situação do narrador/“detetive” sem nome é a de todo 
jovem de ascendência estrangeira que se sente inadequado entre duas 
culturas muito diferentes, ou de toda uma geração que não encontra um 
lugar decente no mercado de trabalho do mundo contemporâneo. 

ITEM D) Este narrador/“detetive”, que gasta o restante de suas 
economias para descobrir o fim da história de Setsuko/Michiyo no Japão, 
não esconde sua vulnerabilidade. Em vários momentos assinala sua 
condição: desempregado, sem muitas perspectivas, desiludido, muitas 
vezes perdido. é com grande estupor que descobre que a casa de Setsuko 
não existe mais. E a partir daí reassume o papel de destaque no romance. 
Principalmente no início da narrativa sua solidão, sua desesperança é 
realçada pelo emprego de um mesmo termo chulo, em duas ocasiões:

A memória daqueles jantares inflamados fica ainda mais 
constrangedora quando confrontada com o que nos torna-
mos, o contrário do que prometíamos. Só dez anos depois 
de uma daquelas noites, na qual a discussão tinha girado 
em torno da minha pífia ambição de escritor (que hoje me 
causaria grande embaraço se por uma infelicidade eu viesse 
a reencontrar um daqueles colegas e lhe fosse permitido 
constatar o que virei, embora saiba que eles também não 
se saíram muito melhor), foi que notei pela primeira vez a 
dona do restaurante.

Passados quase dez anos sem dar as caras, agora estava de-
sempregado e separado da minha mulher, depois de me 
foder por nada, trabalhando como redator de comerciais de 
uma agência de publicidade, eu voltava de vez em quando 
ao Seiyoken. (CARVALHO, 2007, p.10-11)
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O que eles chamam mercado de trabalho é só uma farsa que se 
auto-alimenta para que uns possam foder os outros. Só quem 
não vê são os otários e os bem-sucedidos, sentados nos dois 
extremos da mesma gangorra. (CARVALHO, 2007, p.19)

Com efeito, a figura de um agente ou detetive desiludido, que se depara 
com um mundo hostil e brutal é muito comum em narrativas policiais. Em 
filmes de ação também, como Blade Runner, Tropa de Elite, etc.

ITEM E) Jokichi goza de certa importância, por ser representante 
da elite burguesa japonesa e por ser marido de Michiyo.

Por outro lado, vale frisar que o narrador se interessa, sobretudo, 
pelos acontecimentos transmitidos por outra pessoa. Em boa parte 
do romance, ele se limita a reproduzir a história contada pela dona 
do restaurante Seiyoken. Com a interrupção da história de Setsuko, o 
aspirante a escritor não mede esforços para descobrir seu final, que só se 
efetiva com a abertura da carta de Michiyo a Masukichi, traduzida pelo 
homem de lábio leporino. Portanto, o narrador não parte em viagem com 
a intenção de resolver um crime. Ele não vai ao Japão para investigar 
um assassinato, descobrir a identidade de um criminoso. Ele só almeja 
descobrir qual o fim da história contada em parte por uma mulher, 
história que já havia suscitado a criação de um romance inacabado de 
um velho escritor japonês. Mas por fim acaba por obter um resultado que 
é o desejo de todo detetive: desvenda um crime, descobre um culpado, 
identifica as pessoas envolvidas.

Pode-se dizer então que há grosso modo dois planos em O sol se põe 
em São Paulo: o plano de uma história transmitida por uma mulher, que 
se completa com uma carta em japonês dirigida a outra pessoa; e o plano 
do narrador, que se alimenta desta história e não se conforma com sua 
interrupção, buscando o seu fim. O crime descoberto é um incidente que 
se apresenta ao narrador, não constituindo um objeto a ser alcançado. 
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Mas é decerto algo revelador, ponto culminante de uma busca.
Na verdade, para o narrador a busca pelo fim da história representa 

também o percurso de sua formação, pois o fim da história de Setsuko/
Michiyo vai lhe permitir se tornar escritor (muito embora a dúvida em 
relação a sua identidade profissional permaneça no corpo do texto). é um 
ciclo que se fecha e que remete ao início, sugerindo ao leitor a circularidade 
ou múltiplas leituras. 

Do ponto de vista do narrador anônimo, a história contada por 
Setsuko/Michiyo é o que vai possibilitar uma mudança de vida (o jovem 
desesperançado atingiria sua meta, tornando-se escritor), efetivada através 
do fim da narrativa. Se o sentimento de inadequação perpassa sua trajetória 
pessoal, a dúvida em relação à própria capacidade não o imobiliza, pois ele 
parte em direção à concretização de seus desejos. Ao aceitar escutar a história 
de Setsuko ele reage à sua condição, ao sentimento de estar fora de lugar.

SERES FORA DO LUgAR

Se ela não aparecia – e isso aconteceu algumas vezes, 
desconfio que de propósito, porque também não avisava, 
não prevenia, e não se desculpava depois –, tudo ficava na 
sombra. Houve uma vez em que cheguei a me sentir mal 
quando não a vi do lado de fora à minha espera. Uma das 
coreanas precisou me ajudar. Na falta de outra paixão, era 
como se estivesse apaixonada pelo que ela me contava e 
pelo que omitia. Não deixava de ser um aprendizado.

Bernardo Carvalho

Se a sombra parece desaparecer com o esclarecimento do crime 
de Jokichi, através da tradução da carta de Michiyo, a busca detetivesca 
empreendida pelo protagonista ganha ares de romance de formação.

Em certa medida, o romance O sol se põe em São Paulo constitui o 
relato de uma transformação identitária, pois um aspirante a escritor narra 



100< sumário

como se torna romancista. Pode-se entender que se trata da narração de 
uma etapa importante na formação de um jovem, que, no entanto, não 
cessa de duvidar de si mesmo.

Justamente a dúvida em relação à própria capacidade advém do 
choque entre as aspirações individuais e a realidade do meio social. 
Como o Wilhelm Meister de Goethe, protótipo do Bildungsroman, 
aqui o protagonista persegue algo, almeja uma realização profissional, 
o desenvolvimento de suas potencialidades. Contudo, a despeito do 
comportamento proativo, o tom adotado não é otimista. Desde o princípio 
o narrador descreve com certa ironia amarga os projetos que acalentava 
no período dos estudos universitários. Com bastante frequência reafirma 
ser incapaz de se tornar escritor, muito embora seja seu anseio maior. 
Sua atitude cética perdura mesmo ao aceitar escrever a história de 
Setsuko. Seu comportamento é ambíguo em relação à japonesa e esta, por 
sua vez, também o é, devolvendo uma imagem distorcida. O narrador 
acha que mente, que é mentiroso ao afirmar que é escritor. Todavia isto 
pouco importa para a dona do restaurante: ela quer um escritor que não 
tenha escrito romances e que desconheça a literatura japonesa. Ela quer 
justamente a ausência das qualidades que facilitariam e assegurariam o 
bom êxito da tarefa. 

Apesar da narrativa em si ser uma prova da capacidade do narrador 
em levar a cabo tal tarefa, ou seja, apesar do romance representar o devir 
do protagonista em escritor, sugerindo uma circularidade, um retorno 
repetido ao início do discurso, a dúvida, a descrença de que possa atingir 
seus anseios profissionais permanece, não se esvai.

Como em Wilhelm Meister, o narrador parte em busca de 
conhecimento. Mas inicialmente é o relato do outro a mola propulsora 
para exploração de si e para a “aventura” no Japão. é por intermédio 
desta história contada por uma narradora com falsa identidade que nosso 
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narrador explora suas raízes. é a partir da interrupção da história de 
outra pessoa que seu romance começa efetivamente. Entretanto é bastante 
curioso que a interrupção da narrativa de Setsuko ocorra justamente no 
nono capítulo do livro, como se o narrador quisesse se confundir com o 
velho escritor retratado pela contadora de histórias, que havia decidido 
justamente interromper a publicação progressiva do romance inspirado 
na vida de Michiyo no nono capítulo. 

Como o protagonista goethiano Wilhelm Meister, o narrador sofre 
do sentimento de inadequação, como se estivesse fora do lugar. Ele aspira 
por uma mudança de condição, estando descontente com o rumo de 
sua vida. No Brasil, aceita a tarefa proposta por Setsuko. E já no Japão, 
não consegue comprovações da veracidade do relato. Constantemente se 
indaga se o que está fazendo é sensato. Fica bastante desorientado, mas é 
ajudado pela irmã, que, como outros brasileiros antes dela, havia aceitado 
a condição de decasségui, se tornando operária de uma fábrica de carros. 
A cena do encontro com a irmã é uma das mais tocantes no romance, pois 
revela a imensa solidariedade fraterna, apesar de todas as dificuldades, 
apesar de toda a opressão socioeconômica.

Da mesma forma que o longo romance de Goethe, a narrativa dá 
lugar de destaque ao teatro, como configuração da vida. O teatro é objeto 
de análise e é equiparado à própria existência. O teatro kyogen, versão 
cômica do nô, seria a farsa que alegoriza as narrativas imbricadas que 
formam O sol se põe em São Paulo. Aliás, “farsa” é uma palavra bastante 
recorrente no romance. A associação do teatro à vida é constante, como 
bem mostra exemplo tirado da história de Setsuko:

Enquanto Masukichi lia a carta, a franja caía sobre seu ros-
to, dando-lhe um aspecto feminino que ele não teria podi-
do reproduzir em cena, no papel da velha, nem se quisesse. 
Era melhor ator na vida. E já ali, no silêncio, a observá-lo 
dissimuladamente, Setsuko começava a entender que não 
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podia resistir. Teria que contracenar com ele. A simples 
proximidade do ator de kyogen também a transformava 
numa espécie de atriz. Tudo funcionava por contamina-
ção. [...] Nunca ela havia sentido nada parecido, como se 
na cumplicidade com o ator tivesse se revelado o sentido 
oculto de toda a sua vida. Como se finalmente tivesse um 
papel e uma razão de estar ali. Tinha nascido para repre-
sentar. Aquiesceu com a cabeça sem dizer mais nada. E o 
observou, encantada, escrever a resposta a Michiyo.

Poucas vezes ao longo do relato, sentada diante de mim, na 
casa do Paraíso, Setsuko manifestou algum tipo de emoção. 
Em geral, narrava impassível a história, como se esta não 
fosse sua, como se não fosse ela e nada do que dizia lhe 
concernisse. quando se deixava levar pelo que ela própria 
dizia, acabava floreando o estilo. Eu ouvia e anotava. Nem 
sempre conseguia me ater ao relato. Tudo funciona por 
contaminação. Na volta para a estação de Kyoto, atraves-
sando a antiga zona de meretrício de Shijo, às margens do 
rio Kamo, furtiva como uma ladra, ela se sentiu tal qual 
um personagem de romance. Trazia um segredo, Já repre-
sentava o medo mais que o sentia, interpretava o papel que 
lhe atribuíram. E essa descoberta veio como uma epifania, 
transformando a sua vida dali em diante num jogo em que 
os verdadeiros riscos quem corria eram os outros. [...] era 
dela o papel de protagonista. Michiyo não passava de uma 
atriz coadjuvante, um joguete, como um boneco de bun-
raku na mão dos verdeiros atores, os marionetistas vesti-
dos de preto que lhe insuflam vida com suas manipulações. 
Mais cedo ou mais tarde teria que se render ao fato de que 
os verdadeiros atores não são nada sem os seus joguetes e 
que já não podia se afastar de Michiyo, nem de Masukichi, 
seu papel dependia deles. Estavam todos ligados. Tudo fun-
ciona por contaminação. (CARVALHO, 2007, p.58-59)

Como podemos observar, a frase “Tudo funciona por contaminação”, 
leitmotiv do trecho, refere-se aos dois planos da narrativa: à história contada 
pela dona do restaurante e à narrativa maior que a enquadra e a assimila. 
Configura-se aqui paralelismo entre o jogo de cena experimentado por 
Masukichi e a jovem Setsuko e a transmissão da história pela velha 
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Setsuko ao narrador principal. O ator Masukichi contamina Setsuko 
transformando-a em atriz da mesma forma que esta, bem mais velha, 
contamina o protagonista através de sua narração, transformando-o em 
narrador-escritor. “Estavam todos ligados”, ou seja, os planos narrativos 
parecem se comunicar, suscitando um contágio “reverberante” no âmbito 
das identidades dos narrados e dos narradores.

Assim, a questão identitária está no cerne da narrativa, o que mais 
uma vez aproxima a obra do protótipo do romance de formação. Como 
Wilhelm Meister, o protagonista/narrador está em busca de si mesmo. 
Sua jornada é individual, a despeito do espaço destinado à narrativa de 
Setsuko/Michiyo (em alguns capítulos do início e no capítulo-carta ao 
final), que funciona como um veículo catalisador de autodescobrimento 
e retorno às raízes. 

De fato a abordagem é entremeada de sombras, mistérios e 
equívocos, refletindo uma busca individual por sentido. Há dualidades 
forjadas, bem como trocas de identidade, alegorizadas pelo jogo teatral. 

Assim como a formação do narrador em escritor se desdobra ou 
se duplica em investigação de cunho detetivesco no Japão (incluindo até 
uma pequena cena de perseguição, como a de um ator de teatro kyogen), 
as duplicações identitárias são numerosas: Michiyo que se duplica em 
Setsuko (ou vice-versa); um velho escritor que parece duplicar o narrador 
aspirante a escritor; Seiji que aceita se duplicar em Jokichi, e que, em 
seguida, morto, se duplica em primo do imperador; o primo do imperador 
que rouba a “máscara” de Jokichi para escapar da condenação por crimes 
de guerra; e Jokichi que, tendo feito justiça com as próprias mãos, acaba 
por se ver obrigado a manter o nome de Teruo até o fim de seus dias.

Há certo paralelismo entre os personagens de Setsuko e o dos 
contadores de história:
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Personagens de Setsuko Contadores de história

O conde, primo do Imperador japonês, nobre 
nazista assassinado por Jokichi.

A narradora japonesa Setsuko, que desapa-
rece (ou morre metaforicamente para res-
surgir como Michiyo) dando espaço para o 
protagonista “começar seu romance”.

Jokichi, membro da elite burguesa japonesa, 
que vem para o Brasil em busca do fim de sua 
história, adotando o nome de Teruo.

O narrador/protagonista brasileiro, que vai 
ao Japão em busca do final da história.

O japonês pária Seiji, que assume duas identi-
dades e perde a vida na guerra.

O narrador “real”, duplo do escritor Bernar-
do Carvalho, que veste a máscara do narra-
dor/protagonista.

CONCLUSÃO

Pode-se dizer que a história de O sol se põe em São Paulo é construída 
através da busca pela solução de um enigma, numa tentativa insistente, 
mas subjetivamente impossível, de afastar a sombra que encobre o que 
se entende por realidade. As aparências e roupagens são muitas vezes 
enganosas; as interpretações são variadas e frequentemente fantasiosas. A 
identidade, duplicável, móvel, intercambiável, inapreensível de personagens 
é alegorizada através de máscaras e papéis do teatro japonês. O sentimento 
de inadequação está presente, uma incompletude própria a seres que se 
sentem “fora do lugar”, ansiosos por se firmarem enquanto indivíduos.

Repetidamente e em diversos âmbitos e contextos há perseguição 
e sumiço repentino de fontes, o que aproxima a narrativa do romance 
policial. Nos dois planos narrativos aglutinados que compõem o 
romance observam-se equívocos interpretativos, suspeitas equivocadas, 
esclarecidas posteriormente, refletindo um caráter detetivesco.



105< sumário

A dificuldade em se qualificar o romance de “policial” decorre do fato 
que o narrador não é efetivamente detetive, pois não investiga suspeitos.  
O que o obceca, o que persegue é o fim de uma história. Além disso, o crime 
de assassinato e a falsidade ideológica presente na história de Setsuko/
Michiyo não são punidos por autoridades, permanecendo em segredo 
para o mundo. Só a narração a revela. A busca, portanto, é individual 
e permanece individual. Somente a leitura da narrativa a coletiviza. De 
certo modo pode-se afirmar que se trata de um romance de formação que 
se revela fundamentalmente, mas não explicitamente, policial.
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Parte 3

Leitores como testem
unhas
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Entre mímesis e simulacro, entre real e ficcional: 
A invenção de Morel e A pele que habito

Ana Amélia Gonçalves da Costa

O objetivo desse artigo é discutir a ficção contemporânea com base 
nas noções de mímesis, tal como revista e formulada por Luiz Costa Lima, 
e de simulacro, na concepção de Jean Baudrillard, através de uma obra 
literária, A invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares, e de uma obra 
cinematográfica, A pele que habito, de Pedro Almodóvar. Essas produções 
artísticas estão ligadas pela obsessão da imortalidade, pela relação entre 
criador e criatura e pelo questionamento da proeminência da verdade. 

Em 1940, o argentino Adolfo Bioy Casares publica A invenção 
de Morel, obra que celebrizou o escritor e que foi considerada por seu 
compatriota Jorge Luís Borges, no prólogo do romance, como uma trama 
perfeita de “imaginação raciocinada”. O livro relata a história de um 
foragido da justiça que decide buscar esconderijo em uma ilha deserta, 
mesmo sabendo que o lugar é foco de uma doença letal. O narrador 
anônimo, após um período solitário, surpreende-se com a aparição de 
um grupo de visitantes. Sempre lutando para não ser visto pelos turistas 
(o que jamais acontece), o narrador observa – e narra em um diário – que 
os personagens surgem e desaparecem do nada, repetindo, entretanto, 
gestos e cenas já ocorridas.

A duplicação dos eventos é estendida a objetos (um livro replicado), 
outros seres (peixes que morrem e revivem) e eventos (as duas luas e os 
dois sóis). Atordoado por fenômenos que não compreende, o narrador se 
aproxima dos visitantes, em função da paixão despertada por Faustine, uma 
das integrantes do grupo. Obcecado pela mulher, que, por sua vez, também 
é assediada por outro apaixonado, Morel, o narrador ouve conversas 
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entre eles e desvenda o mistério. Através de um pronunciamento a todos 
os integrantes do grupo, também ouvido pelo narrador, Morel revela sua 
invenção: uma máquina capaz de gravar e posteriormente reproduzir a 
realidade em sua essência. As cenas captadas em um determinado período 
de tempo são projetadas pela máquina à perfeição.

Dois problemas, no entanto, maculam a perfeição da invenção 
de Morel. O primeiro é o erro de cálculo do cientista, já que a máquina 
funciona através da energia gerada pela alta das marés. Desconhecendo 
que as marés na ilha são irregulares, Morel não pode evitar que as imagens 
gravadas sejam projetadas de forma inconstante. O segundo problema é 
de ordem ética, já que as pessoas gravadas morrem algum tempo após o 
registro de suas imagens.

Desvendado o enigma, o narrador pode optar por contemplar Faustine 
eternamente – sabendo que jamais poderá ser visto por ela – ou gravar sua 
própria imagem através da máquina de Morel e, inserindo-a nas cenas já 
existentes de Faustine, passar a viver no mesmo mundo de sua amada. Ele 
decide pela segunda opção, mesmo sabendo de sua morte iminente. 

A pele que habito, filme produzido, dirigido e roteirizado pelo espanhol 
Pedro Almodóvar, é baseado livremente no romance policial Mygale, do 
escritor francês Thierry Jonquet. Lançado em 2011, o filme conta a história 
do cirurgião plástico Robert Ledgard, obcecado pela criação em laboratório 
de uma pele resistente, com a qual poderia ter salvado sua esposa – vitimada 
por queimaduras após um acidente de carro. Robert sofre posteriormente 
a perda da filha Norma, que, internada em um sanatório para doentes 
mentais, comete suicídio. O agravamento da enfermidade psicológica de 
sua única filha teria sido ocasionado por seu suposto estupro em uma festa. 
Buscando vingança e, ao mesmo tempo, uma cobaia para sua invenção, 
Robert sequestra o suposto estuprador da menina, Vicente.
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A obsessão do cirurgião, entretanto, ultrapassa os limites do teste 
da pele em Vicente. Ele transforma o rapaz em mulher (Vera), cuja 
semelhança com sua falecida esposa é flagrante aos que a conheceram. 
Vera, em cárcere privado na mansão do cirurgião, é constantemente 
observada pelo médico, que acaba se apaixonando por sua “criação”. 
Aprisionada em seu quarto, a observada Vera tenta livrar-se da loucura 
ao escrever e desenhar nas paredes com um lápis de olho. Ela mesma 
será estuprada por um mascarado, zeca, filho da governanta da mansão, 
que revelará ser, na verdade, também mãe do cirurgião. Desde o início 
recusando a identidade feminina, Vera matará Robert e a governanta, 
retornando ao lar de sua mãe. Na última cena do filme, a mulher, não 
reconhecida por quem a deu à luz, declara para a mãe: “Eu sou Vicente”. 

A AUTOINVALIDAÇÃO DA FICÇÃO E O LEITOR LUDIbRIADO

Em Mímesis e modernidade, obra publicada em 1980, Luiz Costa 
Lima releva alguns pontos que, pela ótica da leitura enquanto experiência 
estética, fixam os pilares de um condicionamento prévio. Aludindo Costa 
Lima à inevitabilidade da “interferência do lugar que se ocupa sobre 
aquilo que se fala” (1980, p.7), ele chegará a ponto de afirmar o papel da 
mímesis enquanto “instrumento de identidade social”, já que “a mímesis, 
supondo uma semelhança com o real considerado como possível, é um 
meio de reconhecimento da comunidade consigo mesma” (1980, p.21). 

Assim sendo, para que se opere uma experiência estética 
transformadora é preciso levar em conta a apreensão do significado, 
tanto por autor quanto por leitor, em sua semelhança com “uma situação 
externa conhecida” (COSTA LIMA, 1980, p.23). Em outras palavras, é o 
quadro histórico que emprestará significados aos significantes, vigorando 
o signo de mudança constante e renovando a experiência estética. 
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O romance de Casares, tal como elaborado, nos permite conceber 
camadas de leitura. Assim, temos – ao menos a princípio – dois leitores. 
O “leitor ideal” de Casares e o leitor do diário escrito pelo narrador 
anônimo. Poderíamos dizer que são os mesmos leitores? Melhorando a 
questão: poderíamos afirmar que esse leitor duplo tem a mesma bagagem 
cognitiva? A tendência inicial seria dizer que sim, anulando mesmo uma 
pretensa duplicidade. Entretanto, alguns elementos do romance nos 
permitem alimentar o questionamento.

Comecemos pelo “leitor ideal” de Casares. Ele nos é apresentado 
como “modelo a ser mimetizado” por Jorge Luís Borges, a quem o livro é 
dedicado e que escreve o prólogo do romance. Apesar de julgar-se “isento 
de qualquer superstição de mo dernidade”, Borges critica a tendência aos 
romances “psicológicos” e insere o texto de Casares entre as novelas com 
argumentos mais admiráveis de sua época. A “imaginação raciocinada” 
de Casares, segundo Borges, como já dissemos, é uma trama perfeita. 

O leitor do diário do narrador anônimo é inserido por ele na 
trama, em inversão estética, em que o “real” é chamado a interferir no 
“ficcional”. Ao mencionar o comerciante italiano que lhe indicou a ilha, 
diz o narrador: “Do comerciante de tapetes Dalmacio Ombrellieri (Rua 
Hiderabad, 21, su búrbio de Ramkrishnapur, Calcutá), poderão os lei tores 
obter mais dados” (CASARES, 1986, p.17). Em seguida, o narrador quer 
dar pistas para que o leitor admita a verossimilhança de sua história e a 
date: “O leitor atento poderá tirar, deste meu relató rio, um catálogo de 
objetos, de situações, de fatos mais ou menos assombrosos; o último é 
a aparição dos atuais habitantes da colina” (CASARES, 1986, p. 25) ou 
ainda “Tenho um dado que pode servir aos leitores des te diário para 
saberem a data da segunda aparição dos intrusos: as duas luas e os dois 
sóis foram visí veis no dia seguinte” (CASARES, 1986, p.61). Em outro 
trecho, o leitor é desafiado:
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As conversas se repetem; são injustificáveis. O leitor não 
deve imaginar que está descobrindo o amar go fruto da 
minha situação; não deve, tampouco, comprazer-se com 
a fácil associação das palavras ‘perse guido’, ‘solitário’, ‘mis-
antropo’. (CASARES, 1986, p.48)

Por fim, o narrador suplica pela intervenção do seu leitor: 

A pessoa que, baseando-se nestas informações, inventar 
uma máquina capaz de reunir as presenças desagregadas, 
farei uma súplica: Procure-nos, a Faus tine e a mim, faça-me 
penetrar no céu da consciên cia de Faustine. Será um ato 
piedoso”. (CASARES, 1986, p. 124)

O interessante em repertoriar todas essas funções do receptor da 
obra é justamente compreender que o poder criativo e transformador da 
mímesis em A invenção de Morel é revelado através da diferença, não da 
semelhança, ou seja, na tensão entre o real e o ficcional. Isso porque tanto 
o “leitor ideal” quanto o leitor do diário do narrador são “ludibriados” 
por Casares, como se – exatamente como acontece com o narrador diante 
do biombo de espelhos com vinte faces – não conseguissem identificar 
suas imagens “verdadeiras” diante de múltiplas reproduções. Ao realizar 
essa interpretação, aproximamos nosso trabalho de uma análise da 
multifacetação do ficcional na contemporaneidade. Ou seja, da ficção 
que se autoinvalida através de dois artifícios: a inserção de elementos do 
“mundo real” no “mundo ficcional” e a transgressão do acordo ficcional.

Em A invenção de Morel, já o paratexto conduz o leitor a efetuar tal 
acordo, sem mesmo abrir o livro. O título remete justamente ao clássico 
da ficção científica de H.G. Wells, A ilha do doutor Moreau. As notas de 
rodapé do romance de Casares, entretanto, subvertem qualquer imitatio, por 
contradizerem o narrador. Logo no início do romance, aparece a primeira. O 
narrador afirma acreditar que a ilha em que está abrigado “se chama Villings 
e que pertence ao arquipélago das Ellice” (CASARES, 1986, p.16). A nota de 
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rodapé desmente: “Duvido. Fala de um morro e de árvores de várias espé-
cies. As ilhas Ellice [...] são baixas e não têm árvores, a não ser coqueiros 
arraigados na poeira do coral (N. da edição original) (CASARES, 1986, 
p.16)”. Outras notas semelhantes apontam enganos do narrador anônimo, 
chegando, inclusive, a levantar a hipótese de má-fé do personagem. 

A ironia do redator das notas de rodapé surge sem disfarces. Ao 
tentar explicar racionalmente todos os fenômenos estranhos com o quais 
se deparou, o narrador de A invenção de Morel conclui: 

“Já não deve haver pontos inexplicáveis no meu diário”, ao 
que o editor retruca: “Resta o mais inacreditável: a coin-
cidência, num mesmo espaço, de um objeto e de sua ima-
gem total. Este fato su gere a possibilidade de que o mundo 
esteja constituído ex clusivamente por sensações (N. da ed-
ição original)”. (CASARES, 1986, p.118)

Como situar, então, leitor e narrador diante do artifício autoral 
acima descrito? A resposta pode estar na própria conceituação de mímesis 
quando relacionada à poética contemporânea. Em Mímesis e modernidade, 
Costa Lima faz referência à “metamorfose da mímesis”, “transformada em 
contorção, negação do real e não mais correspondência transfigurada” 
(1980, p.8). Uma das bases da concepção de Costa Lima é, como já fizemos 
alusão, a identificação social do receptor no produto da mímesis, fazendo 
com que a mímesis seja uma produção simbólica de representação social. 

Assim sendo, podemos dizer que o receptor do texto ficcional, na 
contemporaneidade, é o leitor complexo antecipado por Bioy Casares, da 
mesma forma que a mímesis é apenas uma das representações simbólicas 
da nossa sociedade. Há muito que os heróis antigos não produzem um 
sistema identificatório, de forma que o espelhamento linear não funcionaria 
diante da transitoriedade e multifacetação do sujeito moderno. 

Penso, então, que um dos meios de reconhecimento do leitor 
sem seu “como se” do pacto ficcional contemporâneo é justamente a 
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flexibilidade e movência de seu papel enquanto receptor de uma obra. O 
leitor contemporâneo não busca o reflexo de uma imagem “verdadeira”, 
por saber que essa seria necessariamente plural. é assim que o leitor, ao 
ser aparentemente ludibriado pelas notas de rodapé inseridas no romance 
de Casares, estabelece uma ligação identificatória com o narrador, 
igualmente ludibriado. Nessa identificação reside paradoxalmente a 
afirmação da ficção em sua própria autoinvalidação, testemunho de sua 
força mimética enquanto produção da diferença e não da semelhança, 
como defende Costa Lima. é através dessa transgressão que, ao invés da 
imitatio, ou representação direta da realidade, a mímesis é reafirmada 
como produto de verossimilhança.

DOIS MUNDOS INTERPOSTOS: A CONCRETIzAÇÃO DA 
MíMeSiS NA FICÇÃO 

Ao contrário da tendência contemporânea na produção de 
cinedocumentários, em que histórias reais são contadas a partir do ponto 
de vista de seus realizadores e com estruturas narrativas ficcionais, Pedro 
Almodóvar, em A pele que habito, constrói seu filme absolutamente 
ficcional com uma estrutura dramática que entrelaça inúmeras 
referências paratextuais ancoradas no real. Em ambos os casos, me parece 
que o jogo especular é o mesmo: a intercambialidade de perspectivas, 
produzindo no leitor/espectador um novo olhar sobre o real e o ficcional, 
e anulando qualquer dicotomia sedimentada. Como já dissemos, a ficção 
ganha força em sua autoinvalidação, da mesma forma que, no caso dos 
cinedocumentários, a realidade também é fortalecida em sua subversão.

A espinha dorsal de A pele que habito é a “transgenericidade” de 
Vicente/Vera, através de técnicas da cirurgia transexual e através da perda 
do maior órgão do corpo humano, a pele. Além da apropriação de um 
outro sexo, Vera é construída à imagem e semelhança da esposa falecida 
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do médico Robert Ledgard. Vera, a verdadeira, é mímesis desse modelo 
que desconhecemos, já que as únicas imagens que vemos da esposa morta 
são aquelas em que sua face e corpo estão desfigurados por queimaduras. é 
interessante observar que o médico havia proibido espelhos dentro de sua 
casa, para que a esposa não visse a própria monstruosidade. Entretanto, 
em transgressão involuntária, ela se mata justamente ao deparar-se com 
sua imagem projetada no vidro da janela. 

Neste jogo narrativo da mímesis, no filme de Almodóvar o que 
importa é menos a cópia de um modelo (desconhecido) do que seu 
processo de transformação. Ou seja, o que está em jogo é justamente o papel 
performativo da mímesis. Em O controle do imaginário, diz Costa Lima que 
“o decisivo na constituição da mímesis é a produção de uma encenação, que 
menos repete um modelo do que implica a organização de uma resposta 
ao mesmo, empreendida ao nível do sensível” (1989, p.65). é assim que, 
no filme em questão, o que prevalece enquanto relevância é justamente o 
processo de transformação de Vicente em Vera, já que a cópia enquanto 
imitatio é impossível. Impossível não apenas porque desconhecemos o 
modelo, mas porque a perda da pele não implica na perda da identidade. A 
invulnerabilidade identitária e a irredutibilidade da memória são os pilares 
de sustentação da trama roteirizada por Pedro Almodóvar.

Vimos, inicialmente, que as obras de ficção aqui abordadas se 
autoinvalidam através de dois artifícios: a inserção de elementos do 
“mundo real” no “mundo ficcional” e a transgressão do acordo ficcional. 
Se, em Casares, essa transgressão é predominantemente realizada através 
do logro, em Almodóvar a combinação dos dois artifícios é ainda mais 
visível. Em A pele que habito a mesma impossibilidade da imposição 
identificatória é refletida na dificuldade da fixação genérica. 

Entretanto, a teia de referências da trama ultrapassa o metaficcional 
para inserir o espectador em uma verdadeira galeria de alusões e interferências 
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artísticas. No âmbito literário, as mais flagrantes referências são relacionadas 
ao clássico do terror gótico Frankenstein ou o moderno Prometeu, romance 

de Mary Shelley escrito em 1818, e ao mito de Pigmalião. No primeiro caso, 
há a mímesis do processo divino de criação, em que o homem, recusando-
se a ser imagem e semelhança, torna-se ele mesmo o agente da criação. Ao 
visualizarmos a autoria de uma obra artística igualmente como processo de 
poder e controle, não escapamos de uma mise en abyme primordial. No mito 
de Pigmalião, o que está em jogo é um segundo efeito da deificação humana, 
em que o criador se apaixona pela criatura.

O jogo mítico reproduzido em A pele que habito é o mesmo aludido 
em A invenção de Morel, em que a máquina criada pelo personagem 
aprisionará eternamente a imagem de Faustine31, alvo da paixão do 
próprio Morel e do narrador. Ambos, entretanto, optam pelo simulacro, 
pois o objeto amado é e sempre será uma imagem. Faustine é Frankenstein 
na medida em que sua imagem eterna é fruto de uma invenção humana. 
Faustine é Galateia, nome “humano” da estátua de Pigmalião, por, 
aprisionada, aprisionar seu próprio criador. Na mesma inversão mítica, 
Vera é Frankenstein e Galateia, mas, assim como Faustine, não é monstro. 

NO AbISMO DO REAL, A DOMINAÇÃO DO SIMULACRO

Tanto o livro de Adolfo Bioy Casares quanto o filme de Pedro 
Almodóvar são fontes de inspiração para a discussão do conceito 
baudrillardiano de simulacro, complementando a reflexão iniciada 
acima. Através de sua obra intitulada Simulacros e simulação, publicada 
em 1981, o filósofo e sociólogo francês exclui a possibilidade de imitação 
no conceito de simulacro. Assim, a simulação, para Baudrillard, “é a 
geração pelos modelos de um real sem origem nem realidade: hiper-

31 Nesse ponto é interessante observar que o prenome Faustine pode remeter a Fausto, 
sendo sua imagem eterna o resultado da intervenção de um Morel que se quer divindade. 



117< sumário

real” (1991, p.8). Da mesma forma, não há oposição possível à verdade, 
nem distinção entre real e irreal, uma vez que os simulacros tornam-se a 
própria realidade. Ou ainda, são estratégias de representação de um real 
que se sobrepõe à realidade, tornando-se hiper-realidade.

é com base nessa ideia que podemos afirmar que A invenção de Morel e 
A pele que habito opõem-se no fundamento limítrofe da teoria baudrillardiana, 
pois se o primeiro aponta para a vitória do simulacro, o segundo rompe com 
a premissa da perda de vínculo entre a representação do real e o real. 

Inúmeras são as passagens do livro de Casares que revelam a 
substituição do mundo real por um mundo-cópia, em que, como teoriza 
Baudrillard, a simulação “parte do signo como reversão e aniquilamento 
de toda a referência” (1991, p.13). 

No romance de Casares, o hiper-realismo da simulação que “traduz-
se pela alucinante semelhança do real consigo próprio” (BAUDRILLARD, 
1991, p.34), como define Baudrillard, aparece já no momento em que, 
inicialmente, o narrador se depara com a inexplicável visão dos visitantes: 
“mas não se trata de alucinações nem de ima gens: são pessoas verdadeiras, 
pelo menos tão verda deiras quanto eu” (CASARES, 1986, p.15). Aqui, 
a simulação, ao contrário da dissimulação (fingimento), não preserva o 
princípio da realidade, já que, como explica o filósofo francês, “põe em 
causa a diferença do ‘verdadeiro’ e do ‘falso’, do ‘real’ e do ‘imaginário’” 
(BAUDRILLARD, 1991, p.9-10). 

Sem pretender esgotar todos os exemplos, analisaremos duas 
situações interligadas para ilustrar a formulação de desaparecimento do 
real, uma vez que tudo é simulacro de si mesmo: a aparição dos visitantes 
e a descoberta da máquina de Morel.

Em A invenção de Morel, o questionamento sobre a existência e 
consistência do real é feito pelo narrador desde que o mesmo se depara 
com os turistas que passeiam pela ilha. Desde o princípio, a aparição 
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dos visitantes é logicamente inexplicável, já que o narrador tem certeza 
de que “não chegou nenhum barco, nenhum avião, nenhum dirigível” 
(CASARES, 1986, p.15). 

A realidade começa a ser posta em questão pelo narrador quando 
ele desconfia de sua invisibilidade: “Contemplei-a [Faustine], escondido. 
Receei que me sur preendesse espiando-a; apareci, talvez, demasiado 
brus camente; no entanto, a paz do seu peito não se alte rou; o seu olhar 
prescindia de mim, como se eu fosse invisível” (CASARES, 1986, p.34). 
Em seguida, ao gritar, o narrador amplia sua dúvida: “Não foi como se 
não me tivesse ouvido, como se não me tivesse visto; foi como se os seus 
ouvidos não servissem para ouvir, como se os seus olhos não ser vissem 
para ver” (CASARES, 1986, p.35). 

Perto de reconhecer que “a impossibilidade de voltar a encontrar 
um nível absoluto do real é a impossibilidade de encenar a ilusão”, como 
quer Baudrillard, o narrador deixa-se levar pelos fatos que fazem com 
que o real escape: “Contarei fielmente os fatos que presenciei en tre ontem 
à tarde e a manhã de hoje, fatos inverossímeis, que não foi sem trabalho 
que a realidade terá produzido...” (CASARES, 1986, p.69-70). A ausência 
de verossimilhança caminha para a “negação da realidade” (CASARES, 
1986, p.76). O triunfo do simulacro é concebido pelo narrador de Casares 
quando ele descobre que está em contato com imagens reproduzidas pela 
máquina de Morel. Ao morrerem, os personagens cujas imagens foram 
capturadas pela invenção de Morel vivem para a eternidade. O objetivo de 
Morel, com sua máquina, é fazer com que nenhuma testemunha admita 
que são imagens (CASARES, 1986, p.83). Ele anuncia a simulação como 
substituição do real no momento em que percebe que conseguiu dotar 
seus personagens de consciência, reproduzindo “pessoas reconstituídas” 
(CASARES, 1986, p.84), “que não se podiam distinguir das pessoas vivas” 
(CASARES, 1986, p.85). 
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Superada uma pequena aversão inicial ao que acabara de saber, 
o narrador começa a adaptar-se. Da adaptação, ele passa à aceitação, 
ao conceber sua superioridade em relação ao inventor. Essa suposta 
superioridade se dá em função de sua descoberta sobre a irregularidade 
das marés, fato que, desconhecido por Morel, desequilibra a projeção 
das imagens. No engano, reside a vitória da criação sobre o criador. E, 
ainda, é a vitória do logro daquele narrador que é, ele mesmo, ludibriado. 
Logro, entretanto, que não passa de ilusão, uma vez que ele mesmo já se 
transformou em imagem.

Ao penetrar na hiper-realidade, o narrador passa a desejá-la, pois, 
na hiper-realidade, ele poderá amar Faustine eternamente e não poderá 
ser capturado. Ele deixa de perceber, então, a diferença entre real e hiper-
real, considerando as cópias como verdadeiras. 

O narrador, enfim, metamorfoseando-se em seu inverso (de real a 
imagem do real, de criatura a criador), como quer Baudrillard, prova a 
supremacia do simulacro justamente ao “reduzir tudo a real”.

A ARTE NO ESPELhO

No debate entre realidade e ilusão, gênese do hiper-realismo, 
encontramos na obra de Casares e no filme de Almodóvar o primeiro 
grande indício do caminho inverso que as duas expressões artísticas 
tomarão na concepção do simulacro enquanto substituto do real: o 
espelho, enquanto presença e ausência. 

Em A invenção de Morel, as imagens capturadas pela máquina 
criada por Morel são aquelas formadas no espelho (CASARES, 1986, 
p.83). O que o narrador vê, assim sendo, não são a representação de 
modelos ideais. São, em consonância com o pensamento de Baudrillard, 
o simulacro puro da própria realidade, ausente não apenas na reprodução 
das imagens, mas também em sua origem.
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Assim como Casares, Pedro Almodóvar também encena, em seu 
filme, o jogo entre a presença de espelhos e a morte. O cineasta, entretanto, 
opõe os dois elementos. Se, em Casares, o espelho garante a eternidade 
da imagem, em Almodóvar é a ausência deste espelho que preservará 
o modelo da morte. O médico Robert Ledgard havia proibido espelhos 
dentro de sua casa, para que a esposa não visse a própria monstruosidade 
de sua face queimada. O médico, entretanto, não consegue controlar essa 
morte oriunda da projeção do real, já que sua esposa se mata justamente 
ao deparar-se com sua imagem no vidro da janela.

é essa impossibilidade trágica que definirá o médico de Almodóvar. 
A partir desse acontecimento, que engendrará também o suicídio de sua 
filha, o médico-monstro dispõe seus elementos obsessivos: a modelo 
ideal e a cópia perfeita.

Se a ilha de Morel era repleta de espelhos, ou melhor, era ela 
mesma um espelho, no filme de Almodóvar o que surpreende é o oposto, 
a ausência de espelhos. Sabemos que eles estavam proibidos, mas a 
interdição especular direta ultrapassa os limites da mansão-fortaleza-
laboratório de Robert, estendendo-se à estética do filme como um todo. 
Mesmo fora dos limites da propriedade, não há espelhos e a projeção das 
imagens é sempre feita em vidros.

Em apenas dois momentos aparece um pequeno espelho oval em 
A pele que habito, ambos para que Vera contemple parte de sua imagem, 
pois o tamanho do objeto não permite que ela se veja inteira. No primeiro 
momento, Vicente/Vera sobre em um banco para ver no pequeno espelho o 
resultado da vaginoplastia imposta pelo médico. é o ápice da transição, em 
que Vicente, ao reconhecer sua perda, é transformado na imagem de Vera. 
O simulacro do filme de Almodóvar é, assim, a própria Vera, a verdadeira. 

Em algumas outras passagens, o filme de Almodóvar também 
posiciona a imagem como desestabilizadora da realidade. zeca, antes 
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de estuprar a prisioneira que ele identifica como a ex-esposa de Robert, 
lambe sua imagem na TV. Vera, antes de matar Robert e Marília, vê a 
fotografia de Vicente no jornal e a beija. Em ambas as situações, entretanto, 
a consequência da tensão dramática provocada pela imagem resulta em 
uma recuperação do vínculo do real desestabilizado pelo simulacro: o 
estupro não transforma Vera em mulher, da mesma forma que o nome 
feminino não elimina a identidade de Vicente.

CONCLUSÃO

Podemos dizer que, apesar de todas as referências introduzidas 
no filme de Pedro Almodóvar, o elemento condutor da identidade em 
A pele que habito é o vestido florido. O vestido é a pele que Vera habita. 
é através dele que ela poderá ser reconhecida por Cristina. é através 
dele que ela poderá contar sua história. Todos os outros vestidos serão 
rasgados e aspirados, são signos simulados que não poderão substituir 
os signos reais. Vera é Vicente, mas Vera não é Gal, nem a pele nem a 
esposa-modelo. 

O médico Robert Ledgard só sabe disso antes de apaixonar-se, 
quando ainda compreende que, entre Vera e sua falecida esposa, “há uma 
semelhança, mas ela não é a mesma”. Ao desejar sua obra, Robert reduz 
tudo a real, como teoriza Jean Braudrillard, “devorando toda a tentativa 
de simulação”. Igual operação é efetuada pelo narrador de A invenção de 
Morel, quando opta por inserir sua imagem na máquina, matando o real 
e vivendo na delícia do éden em que pode amar eternamente Faustine.

Os pontos em comum entre o romance de Adolfo Bioy Casares e 
o filme de Pedro Almodóvar, como vimos, são muitos. Entretanto, em 
suas espinhas dorsais, no que concerne a uma interpretação do simulacro 
que aniquila o real, como posiciona Jean Baudrillard, eles caminham 
em sentidos opostos. Em A invenção de Morel, “o hiper-realismo da 
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simulação traduz-se pela alucinante semelhança do real consigo próprio” 
(BAUDRILLARD, 1991, p.34). Como na “dissolução da televisão na 
vida, dissolução da vida na televisão” (BAUDRILLARD, 1991, p.45), 
são as imagens capturadas e reproduzidas pela máquina de Morel que 
substituem com exatidão o que é visto pelo narrador, a tal ponto que não 
há mais nada que sobreviva enquanto ilusão ou espaço de utopia. 

Em Casares, a vulnerabilidade da condição humana é posta 
em questão através de uma simulação que, ao tornar-se dominante, 
desestabiliza a verdade. Assim, quando o simulacro cria um real melhor 
do que o próprio real, a imortalidade almejada por esse ser instável deixa 
de fazer sentido enquanto problemática essencial. No real melhor do que 
o real, ser imortal é simular. 

A imortalidade do objeto de desejo é igualmente o fio condutor do 
enredo de A pele que habito. Entretanto, ao contrário do que ocorre em A 
invenção de Morel, não há possibilidade de simulação dessa imortalidade, 
vencida pelo irredutível da origem. Não por acaso, a Vera criada por Robert 
passa seu tempo praticando ioga (“o interior é um lugar que ninguém 
pode destruir”) e escrevendo na parede (“a arte é garantia de saúde”). 
Enquanto no romance de Casares a identidade do narrador se perde na 
contraditoriedade da verdade, no filme de Almodóvar esse fio identitário 
não se confunde com os demais fios da teia, mesmo que mimetize ou 
simule uma identidade outra. A arbitrariedade do signo é revelada 
justamente em sua diferença, assim como a mímesis ganha importância 
não em sua semelhança com o real, mas no espaço de questionamento 
entre real e ficcional.
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Uma encenação de leitura em  
“Romance negro”, de Rubem Fonseca

Ana Claudia Abrantes Moreira

O leitor mobiliza diversos mecanismos de identificação e de 
afastamento no contato com qualquer narrativa. Nos mais variados 
enredos disponíveis, ele (o leitor), juntamente com os personagens e o 
autor, vai construindo pontos de interseção entre os mesmos, por meio 
dos quais todos interagem de modos algumas vezes singulares.

Mas principalmente a partir da postura do leitor como partícipe 
do enredo policial, podemos identificar um percurso comum de troca 
profunda que, indo além, pode ser associável, em níveis diferentes e 
particulares, a todo e qualquer ato de leitura. No caso da narrativa policial 
aqui investigada, tal troca alcança uma intensidade tamanha que o ato 
de leitura parece se consumar plenamente. O conto “Romance negro”, de 
Rubem Fonseca, permite a identificação de uma encenação de leitura.

Nesse texto de Rubem Fonseca, a duplicidade de papéis do 
personagem principal e o enredo que o próprio cria para si, passando 
também pelo duplo papel da coadjuvante e chegando à oscilação na relação 
entre ambos; tudo isso aponta curiosos percursos de leitura e decifração 
sobre os quais procuraremos tratar. Para isso, é imprescindível abordar um 
pouco do desempenho do leitor, principalmente na narrativa policial.

No texto “O conto policial”, Borges afirma que o leitor de ficções 
policiais foi formado por Edgar Allan Poe, quando este criou o gênero 
policial. é o leitor que já apresenta uma postura de curiosidade frente às 
pistas que o texto oferece ou frente àquilo que ele considera pistas; um ser 
desconfiado que assume a mesma postura dos personagens detetives do 
romance de enigma, que é a postura da investigação. 
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Em “Tipologia do romance policial”, Todorov mostra as duas 
formas de interesse do leitor deste gênero: a primeira procura as causas 
do crime já acontecido, por isso analisa indícios para levantar hipóteses 
sobre o culpado e seus motivos (romance de enigma); por outro lado, 
a segunda procura o efeito, pois as causas já estão dadas, então espera-
se o que vai acontecer e finalmente se analisa (romance noir). Assim, as 
formas de interesse do leitor são denominadas respectivamente como de 
curiosidade e de suspense, dependendo do tipo da obra.

Já no texto “O assassino é o leitor”, Vera Figueiredo aborda obras 
policiais da literatura em geral, mas analisa mais especificamente alguns 
textos do brasileiro Rubem Fonseca. O desenvolvimento dessa análise é que 
conclui uma determinada e interessante posição do leitor destes textos.

O relativismo de papéis na obra do autor é notado por Vera Figueiredo 
e bastante comentado em seu texto. A oposição entre detetive e criminoso 
é relativizada, a associação entre detetive e narrador muitas vezes é clara; 
o narrador se coloca como leitor. São papéis duplos que culminam nas 
inversões de suas atuações aparentemente predominantes. Por isso mesmo, 
é natural uma oscilação entre a narração em primeira ou em terceira pessoa, 
porque sobre a investigação dos fatos prevalece um modo de narrar.

A busca do sentido resvala da investigação dos fatos para 
o ato de narrar: em vez de perseguir os suspeitos para 
chegar à causa e ao autor do crime, procura-se um deter-
minado foco narrativo que permita ver de maneira mais 
completa, ainda que não necessariamente mais verdadeira. 
(FIGUEIREDO, 1997, p.24. Grifos nossos)

Os personagens de Rubem Fonseca, segundo Vera Figueiredo, 
refazem o percurso do pensamento à ação, mas chegam a um ponto 
diferente, que ela chama de imaginação ficcional. Nesse caso, a estudiosa 
relaciona a imaginação ficcional à indagação sobre a verdade:
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A indagação sobre a verdade se transforma no eixo dos 
romances e é radicalizada na medida em que se questiona 
a dedução lógica, a experiência concreta como caminhos 
para atingi-la e se chega, como resultado final, à opção pela 
criação de versões coerentes – isto é, o que perseguimos, a 
verdade, não passa de uma construção discursiva, de uma 
versão plausível. (FIGUEIREDO, 1987, p.22. Grifo nosso)

Sobre a importância da palavra, a autora acrescenta ainda: 

Os personagens narradores ao perceberem a impossi-
bilidade de chegar à palavra original elegem a interpreta-
ção, conferindo ao ato de narrar a tarefa de construção de 
uma versão verossímil que substitui a verdade inatingível. 
(FIGUEIREDO, 1997, p.24. Grifo nosso)

Tratando em específico do conto “Romance Negro”, vê-se que 
o mesmo apresenta uma narração dentro de outra. Há um narrador-
personagem do assassinato do verdadeiro Peter Winner e de Sandro e um 
narrador onisciente, relatando a tragédia que o assassino cria. Configura-
se, assim, em contrapartida, a oportunidade da existência de dois sujeitos 
na posição típica de ouvinte ou leitor: um ouvinte dentro do conto – para 
ser espectador da narração de Peter Winner – e um leitor fora do conto, um 
leitor propriamente dito, que se debruça sobre o livro de Rubem Fonseca.

Não há investigação na história, não há detetive de fato, só há 
um inspetor; ressalte-se que ele é ineficaz, dorme em serviço, lê pistas 
falsas e acredita no que é mais plausível sem inquirir qualquer coisa. O 
impostor e assassino John Landers procura lançar a investigação dos 
seus crimes como desafio, mas não há qualquer indicação de que ele 
crê que alguém desvendará o segredo. Nenhum personagem parece 
empenhado verdadeiramente em descobrir algum fato porque creem 
tratar-se de brincadeira ficcional e, mesmo que alguém se interessasse em 
buscar informações, não haveria pistas, porque as que existiam haviam 
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sido destruídas e arquivadas pela polícia na ocasião dos crimes. Estes, 
por sua vez, são generosamente revelados através do discurso, não da 
pesquisa. Como a versão se sobrepôs ao fato na leitura do Inspetor Papin, 
não houve possibilidade de se reabrir um processo. Dessa forma, não 
há qualquer investigação neste enredo policial. O crime é exposto (com 
aparência ficcional), sem que seja investigado, e os personagens ficam 
na expectativa das próximas idiossincrasias apresentadas e formalizadas 
pelo protagonista. é a posição do suspense, a atitude de quem conhece as 
causas e fica à espera dos efeitos. 

Aqui julgamos imprescindível voltar à descrição das possibilidades 
no papel do leitor, utilizando os estudos de Antoine Compagnon. No 
capítulo IV de O demônio da teoria, o teórico cita um trecho da obra O 
tempo redescoberto, de Marcel Proust:

Só por um hábito cultivado na linguagem falsa dos prefá-
cios e das dedicatórias o escritor diz: “meu leitor”. Na reali-
dade, cada leitor é, quando lê, o próprio leitor de si mesmo. 
A obra do escritor é somente uma espécie de instrumento 
de ótica que ele oferece ao leitor a fim de permitir-lhe dis-
cernir aquilo que sem o livro talvez não tivesse visto em si 
mesmo. (PROUST Apud COMPAGNON, 2001, p.144)

Seguindo essa trilha, Compagnon esclarece que a leitura tem relação 
com empatia, projeção, identificação. “Ela maltrata obrigatoriamente o 
livro, adaptando-o às preocupações do leitor” (2001, p.143).

Junto à reversibilidade dos papéis na obra de Rubem Fonseca, 
estudada por Vera Figueiredo, sublinhamos também essa imprescindível 
atuação do leitor, apontada por Compagnon.
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A REVERSIbILIDADE DOS PAPÉIS NO CONTO  
“ROMANCE NEgRO”

Peter Winner ou John Landers e a narração obliterada
O protagonista é leitor aficionado de Edgar Allan Poe. Curiosamente 

é também escritor, ou seja, sua função no conto segue uma gradação que vai 
intensificando a concretude de sua ação: de leitor e professor passa a escritor 
e a assassino, ou seja, ele lê as histórias policiais, escreve sobre elas e pratica 
os crimes. Depois ele assume ainda outra função: ele narra o que cometeu.

Ele começa a contar seu segredo por insistência de sua ouvinte/
mulher/leitora, Clotilde, mas depois passa a comandar o ato narrativo. 
Entretanto, esse comando vai até o limite da verossimilhança, quando a 
sua narrativa fica impotente e só o que importa é a versão. Então ele é 
travado pela iniciativa de Clotilde e pelo fato de que todos acreditaram 
nela. Ou seja, primeiro ele é incitado a narrar, depois ele se apossa do que 
narra e enfim ele é dominado por outra narrativa – a versão – e devido a 
esta ele é impedido de continuar o seu relato.

Analisando esses aspectos referentes ao protagonista, já se confirma o 
jogo de mão dupla nessa relação entre leitor e escritor e também na relação 
entre as funções que os personagens vão assumindo no enredo. Mas é na 
coadjuvante que encontramos uma chave para a encenação da leitura.

CLOTILDE E O JOgO ENTRE ESCRITOR E LEITOR

A personagem Clotilde pode ser vista como um ouvinte ou 
leitor. Como foi dito, o narrador onisciente trata, dentre outras coisas, 
da história do evento literário sobre o romance noir, do desejo de um 
criminoso revelar seus atos hediondos, da relação entre os dois amantes. 
Todavia existe outro narrador dentro desse enredo. Há a representação de 
outro ato narrativo, só que na oralidade. Tal ato pressupõe e, nesse caso 
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do conto, manifesta uma estreita relação entre narrador e ouvinte, com as 
marcas próprias desses papéis da tradição oral: o suspense estabelecido 
pelo contador, a participação do ouvinte através das perguntas, da 
curiosidade, a interrupção da narrativa em pontos estratégicos para 
posterior continuação.

Essas marcas reverberam no texto escrito em que podem ser 
associadas às funções do narrador e do leitor. Assim como os narradores 
orais, Landers/Winner conta aquilo que é fruto da própria experiência, 
ainda que tenebrosa; já a ouvinte Clotilde é vista pelo contador com “olhos 
negros redondos como botões”, que podem ser um signo dos sentidos 
abertos à história. Como metáfora de leitora, Clotilde quer conhecer o 
segredo do marido, evocando a intimidade entre narrador e ouvinte/
leitor. Na situação descrita, a intimidade chega ao extremo da vida de um 
casal e a mulher, angustiada, afirma que não pode haver nada de sério 
entre os cônjuges se não forem revelados os segredos de ambos. 

é justamente depois do sexo descrito como “coitus cum bestia entre 
um lagarto fêmea e um homem” (FONSECA, 1992, p.146) que o segredo 
começa a ser revelado. Ou seja, sempre depois de um momento de grande 
intimidade entre aqueles que desempenham as funções de narrador e 
leitor, Winner/Landers prometia falsamente contar o que escondia. Mais 
uma vez, depois da circunstância voluptuosa em que os dois se juntam 
“como dois morcegos”, finalmente o segredo começa a ser revelado. 
Também nesse conto, um dos requisitos para a propulsão da narrativa 
(ainda que dentro de outra) é essa interação.

Na noite em que o segredo é exposto, Clotilde já pressentia que 
isso aconteceria. Não só insiste para ouvir o que o marido oculta como 
também negocia, propondo que eles troquem segredos, depois arrisca 
uma chantagem: “Você não confia em mim?” (FONSECA, 1992, p.147) 
e enfim levanta hipóteses: “é algo relativo à sua homossexualidade?” 
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(FONSECA, 1992, p.147). Dessa forma, Clotilde exerce a primeira parte 
do papel de um leitor: a curiosidade. Por outro lado, Winner/Landers 
desempenha o papel de cônjuge que vai cedendo espaço para o outro 
papel que emerge: o de narrador.

Embora a mulher pressione a narrativa, ele começa a contá-la ainda 
através da sedução. Primeiro ele conta o fato em si: “Eu matei um homem” 
(FONSECA, 1992, p.147). Após isso, ele suspende a narração, adiando-a 
para outro momento, o que pode garantir expectativa: “Em Grenoble eu 
lhe conto. Agora vamos dormir” (FONSECA, 1992, p.148). Então ele tece 
um prólogo, aproveitando a ideia do personagem escritor Ellroy: “Foi uma 
cilada dos deuses, como na tragédia grega” (FONSECA, 1992, p.154). Por 
fim, ele só principia a contar depois de tomar champanhe e depois de 
ambos ficarem nus – o que deixa bastante nítido o traço supracitado de 
intimidade, seja para dizer “uma verdade óbvia ou uma mentira óbvia” 
(FONSECA, 1992, p.154), conforme costumavam usar entre si. O cônjuge 
ainda é o papel que se sobressai quando o segredo vai sendo revelado 
passo a passo, pois as interrupções de Clotilde, embora rejeitadas 
energicamente, são interrompidas com o tratamento carinhoso do marido 
para a esposa: “Silêncio, meu amor (...) Um pouco de paciência, minha 
querida” (FONSECA, 1992, p.154). A seguir, o narrador se introduz para 
então se fortalecer.

Assim, como um bom narrador que interage com seu leitor, ele 
pede permissão para fazer digressões sobre os escritores, sobre o ato 
de criar literatura e o de escrever literatura. Em outro momento, ele se 
desculpa por um episódio que passará a relatar e considera aborrecido, 
controlando, desse modo, a ansiedade de Clotilde. Contudo, quando a 
leitora se impacienta, o narrador já começa a exercer o poder que agora 
tem: “Se você continuar me interrompendo, eu paro de contar minha 
história” (FONSECA, 1992, p.155). E vai mais adiante quando a ouvinte 
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assustada já não deseja conhecer os fatos finais: ele diz que ela vai ter 
de ouvir até o fim, pegando-a logo depois pelos braços e obrigando-a a 
sentar-se. Não se pode afirmar se é porque quer contrariar a resistência 
da mulher ou se porque foi insuflado a contar, mas o fato é que o cônjuge 
e narrador do crime quer continuar a revelar as cenas e os detalhes dos 
acontecimentos experimentados, por isso obriga sua ouvinte a permanecer 
receptiva. Apesar da obrigação, o narrador e a narração são sedutores. 
Isso pode ser observado na descrição que o narrador onisciente faz da 
visão de Clotilde sobre Landers:

A voz do homem, para Clotilde agora um homem diferente, 
um desconhecido excitante, soa tão delicada e atraente, e 
o rosto dele sugere enigmas tão irresistíveis que Clotilde, 
enquanto faz seus exercícios abdominais deitada no chão, 
sente um frisson erótico perpassar seus músculos e suas 
vísceras. “Sim, continue.”. (FONSECA, 1992, p.165)

Nesse ponto, a relação de poder entre narrador/narrativa e leitor fica 
explicitada como unidirecional – do narrador para o leitor. A leitora não 
deseja mais perseverar na posição, porém o elemento sedutor a convida. 
No entanto, à parte essa aparente superioridade do narrador, o desenrolar 
do conto revela um interessante contrário.

A ENCENAÇÃO DA LEITURA

Na postura de ouvinte e leitora, Clotilde estimula a narrativa, tem 
a curiosidade aguçada. Diferentemente do leitor da narrativa policial, 
entretanto, ela não fica exatamente à procura de pistas; ela indaga, mas vai 
muito além. Enquanto Landers quer contar o segredo sobre o qual a esposa 
o cobrava, ela o incita a continuar, mas as “verdades” que o homem desvela 
são difíceis e então a antes concentrada ouvinte já não deseja permanecer 
atenta, fica incomodada. Agora ela vê mais claramente do que gostaria e 
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está perturbada. Tudo isso é aqui reiterado porque a referida perturbação 
e a possibilidade de ficar sem o marido, e sem o seu escritor (importante 
lembrar que Clotilde é uma editora), levam-na a duas ações aparentemente 
antônimas no tocante a suas atitudes anteriores, mas apenas aparentemente: 
primeiro ela tenta conter a narrativa (pede que o marido pare de contar), 
como já mencionado, depois ela a contém concretamente.

De certa forma, não há contradição na ouvinte que precisa do 
atraente narrador ao seu lado. Se Landers fosse preso pelo seu crime, ela 
não ouviria mais histórias nem leria ou editaria seus livros; em última 
análise, a esposa ficaria sem o marido. Essa hipótese se fortalece no trecho 
em que Clotilde pergunta se ainda há algum veneno reservado para ela – 
o que era pretendido por Landers muito anteriormente. quando Landers 
leva o frasco de veneno à boca para demonstrar que ninguém corria 
perigo, a mulher se desespera, achando que ainda havia ali a substância, o 
que é uma demonstração de que ela o queria e o queria vivo. Então para 
manter Landers livre e ao seu lado, é natural que surgisse o desejo de 
“castrar” a narrativa. E embora esse verbo também seja polissêmico para 
o conto, preferimos usá-lo já que as relações entre leitor e narrador estão 
esclarecidas num nível de proximidade tal que aqui já foram associadas à 
atuação homem/mulher. 

O importante é que a “castração”, ou conforme prefira o leitor, a 
contenção do texto é feita através de uma outra história que, no conto de 
Rubem Fonseca, não se configura como o corpo de mais uma narração 
além da de Landers, mas se alça como uma outra versão para o que 
Landers pretendia contar. 

Convém aqui fazer um parêntese para que sejam analisadas 
as reações dos dois personagens na ocasião de seu primeiro contato. 
Ao relembrar o primeiro encontro com Clotilde dois anos antes, John 
Landers, já disfarçado de Winner, relembra também o que pensou da 
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frase da mulher sobre o fato de Peter Winner não falar sobre a própria 
vida. Ele lembrou que Clotilde apontava nisso uma característica positiva 
da obra do autor, mas que esse comentário causou outras reflexões nele 
então não externadas.

Ele pensou, enquanto ouvia Clotilde, que se escrevesse 
objetivamente o que acontecia naqueles dias, e publicasse, 
seria uma história que, apesar de real, certamente desper-
taria o maior interesse do leitor. Inventar o real, tornar 
verdadeira uma vida falsa, ou, mais relevante ainda, falsa 
uma vida verdadeira, era uma bela tarefa para um escritor. 
(FONSECA, 1992, p.170)

Certamente os pensamentos de Landers referiam-se a ele mesmo e 
ao fato de ter habilmente tomado o lugar da vítima que assassinou, daí ter 
alterado as fronteiras entre real e ficção na própria vida. Todavia, embora 
Landers tenha vislumbrado a possibilidade de escrever sobre o que 
cometeu e o novo falso papel que assumiu, quem na verdade desorienta 
cabalmente a relação entre real e ficção é Clotilde. 

Fechamos nesse ponto os parênteses para seguir na análise da 
importância de Clotilde. Embora ela própria deprecie o leitor no momento 
em que conheceu quem ela pensava ser Winner e tenha dito que a parceria 
entre o leitor e o escritor é menos importante do que sua conivência com 
o personagem, e ainda que ela acrescente que essa pouca importância não 
deva ser revelada aos leitores uma vez que eles devem se sentir coautores, 
é Clotilde quem se revela, no final, não coautora de Winner/Landers, mas 
a autora da versão mais plausível e, por isso mesmo, mais aceita. Mais 
uma vez, o que importa não é a verdade, mas a verossimilhança.

Desse modo, analisando a narração de Winner/Landers (e não 
todo o conto Romance Negro) pela interação entre ele e Clotilde e, 
considerando os papéis que ambos assumem, Clotilde se mostra um tipo 
bastante ativo de leitor. Primeiramente ela incita a narração, em seguida 
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atua como o leitor que fecha o livro, depois, quando efetivamente para de 
ouvir, é porque está pronta para agir. Ela cria uma versão, não exatamente 
uma narrativa, que tem inclusive a função de alterar a assimetria entre 
os papéis de narrador poderoso e leitor atento, subjugado. Se Winner/
Landers criou sua falsa vida, Clotilde, por sua vez, cria a versão que 
mantém essa falsa vida, mesmo à revelia da vontade do marido.

A demarcação do espaço do leitor é indicada por algumas atitudes 
e falas de Clotilde. Desde as comentadas tentativas de interrupção 
com simples perguntas, passando por expressões claras de susto até 
a demonstração dos próprios gostos. Ao voltar da rua, quando toma o 
primeiro choque, ela conta duas coisas que poderiam causar impacto ao 
esposo: ela tem dez anos a mais que ele e ela detesta Edgar Allan Poe.

Talvez porque ainda sob a influência das declarações ouvidas, 
ela mostra o que pensa sobre um dos mais famosos contos de Poe, 
contrariando a devoção do marido e atordoando-o. A mulher afirma que 
“Os crimes da Rua Morgue” é o conto mais idiota que já viu na vida e 
continua, em detrimento dos sentimentos literários do cônjuge:

O criminoso é um macaco, um animal sem o livre-ar-
bítrio, essa característica que dá profundidade aos atos dos 
grandes criminosos. (...) Um ser inimputável (...) um agente 
inconsciente do mal. que merda de paradigma é este? Além 
de tudo, é um conto entediante, com personagens aborreci-
dos, inclusive Daupin. O Dalgliesh tem mais charme do 
que Daupin, até o chato do Poirot e o grosseiro Maigret têm 
mais encanto do que Daupin. Detesto e desprezo esse texto 
ingênuo, idiota, artificioso, grotesco, simiesco. Poe devia 
estar bêbado quando o escreveu. (FONSECA, 1992, p.171)

Nota-se não só o gosto da esposa, mas a violência de suas expressões. 
A seguir ela emenda o que considera o seu grande segredo que é o de ser 
uma década mais velha. E então se revela, tal como o esposo, uma falsária. 
Para casar e ter a garantia de que o homem acreditaria em suas palavras, 
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ela falsificou seus documentos, certidões e passaporte. Nisso se manifesta 
mais essa ligação entre o casal, além do matrimônio.

LEITURA E CUMPLICIDADE

A maior marca da atuação de Clotilde e, por analogia, da atuação 
do leitor ainda está por vir. Seu esposo contou sobre os seus dois crimes 
da forma como ele quis ou sabia, mas ela escuta também da forma que 
melhor lhe apraz ou lhe é possível. Pela ótica de Landers, Clotilde entendeu 
a história que ele contou de uma maneira particular, uma “maneira 
pessoal e única”. A ilustração escatológica que, em discurso indireto livre, 
faz-se a seguir – e nos abstemos de comentar – procura demostrar que 
os valores individuais das pessoas é que orientam a maneira como elas 
veem uma história. Esse tópico nos confirma a hipótese que aventamos 
anteriormente sobre o que levou a mulher a alterar o sistema de poder 
que havia se instituído entre ela/leitora/ouvinte e o marido/narrador/
criminoso. Vemos assim porque tanto no pensamento de Landers, quanto 
na ilustração apresentada e ainda na frase citada de Calvino, há uma 
pista de que os valores caros à Clotilde terminarão por impeli-la às ações 
que se seguirão: “quem comanda a narrativa não é a voz, é o ouvido” 
(FONSECA, 1992, p.182).

Clotilde acredita que o esposo quer ser descoberto e punido por seu 
crime, enquanto que para ele “o problema não é de pecado e confissão” 
(FONSECA, 1992, p.182), a questão é mais complicada e envolve a 
legitimidade da fama, a retomada da própria identidade literária, a 
finalização da tragédia grega em que se achou atuante. Assim, é o modo 
como Clotilde vê as coisas que acaba por orientar o destino da narrativa 
de Landers; é então a ouvinte que comanda. 
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Sabendo que Landers iria tornar públicos os seus crimes, Clotilde 
se antecipa e procura o Inspetor Papin. A mulher cria a versão de que o 
marido está enlouquecido e está levando muito a sério mais uma de suas 
alucinações de escritor, desejando fazer duas confissões falsas. Ela avisa 
à polícia, avisa a um médico, parece ter orientado o hotel a não enviar 
bebida alcoólica para o quarto de Landers, forja pistas de sua versão para 
comprová-la. Enquanto Landers dormia, a sala de sua suíte fora posta 
em desordem, com a mesinha virada, um abajur quebrado, a garrafa de 
champanhe no chão. Com tudo isso, Landers fica sem champanhe, bebida 
que sempre tomava antes de narrar; fica sem leitor, pois Clotilde é a única 
que acreditaria nele, mas se afasta para esperá-lo em Paris; fica submetido 
à trama de sua insanidade. O inspetor Papin nem mesmo quis ouvir a 
história de Landers frente à versão mais provável de que se estaria diante 
de um caso de loucura.

Dessa forma, Clotilde travou quase completamente a continuação da 
narrativa de Landers, uma vez que não há narrativa sem leitores/ouvintes 
atentos, ainda que desconfiados. Sem plateia, Landers fica mudo, e quem 
decidiu assim foi Clotilde. Virou-se o jogo de poder, numa ratificação da 
oscilação desses papéis no ato de leitura. 

Tomamos o cuidado de afirmar que a narrativa não foi inteiramente 
interrompida porque, na verdade, seu autor continua podendo contá-la, 
quando completa o grande drama do conto e a maior tragédia à qual o 
protagonista criminoso se condena. Entretanto ele agora só pode narrar 
o profundo desfecho dos fatos a Clotilde, tornando-se narrador somente 
para ela. Nessa situação não é mais o livro que prende, é o leitor quem 
assume o controle e prende o autor.

Clotilde, ao interromper a narrativa do marido e criar outra 
versão, torna-se mais do que coautora ou autora, segundo comentários já 
traçados. Silenciando-o, forjando provas de sua inocência impostora, ela 
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se transforma em cúmplice do marido, tornando-se tão criminosa quanto 
ele, só que na omissão e falsificação do que seriam os fatos. O que ela 
faz por amor, o leitor faz, muitas vezes, por identificação. Dá-se assim a 
encenação de leitura, em que o leitor é cúmplice do narrador assassino.
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A Recepção Crítica do Romance  
Policial no brasil

Sabrina Baltor de Oliveira

O romance policial, considerado por muitos críticos um gênero 
menor, recebeu atenção de alguns dos grandes nomes da crítica literária 
nacional ainda que a esmagadora maioria ajude a reforçar o estereótipo 
de gênero literário limitado e comercial.

Otto Maria Carpeaux, no texto “Destino do romance policial”, presente 
no livro Ensaios Reunidos, primeiro volume, endereça explicitamente a sua 
análise ao crítico Antônio Cândido e declara abertamente desde a primeira 
linha o desprezo dos críticos literários em relação ao gênero: “O gênero de 
Edgar Wallace, detestado pelos críticos literários, pode, no entanto, gabar-
se de origens aristocráticas” (1999, p.487). 

De fato, embora muitos estudiosos remontem as origens do 
romance policial desde a Bíblia ou ainda desde a tragédia Édipo-Rei, é 
quase um consenso que o modelo clássico das histórias policiais tenha 
sido criado pelo escritor americano Edgar Allan Poe. Ele teria sido 
o primeiro a colocar em pauta a disputa direta entre o criminoso e o 
detetive, entre o mal e o bem. Através do raciocínio lógico, o detetive, 
no seu caso Dupin, seria capaz de solucionar um mistério e revelar quais 
seriam os contraventores, seus métodos e suas motivações. é em abril 
de 1841 que Edgar Allan Poe lança, no periódico Graham’s Magazine, a 
narrativa fundadora do romance policial: “Assassinatos na Rua Morgue”.

Desde a sua origem, o romance policial possui três características que 
serão abordadas pelos críticos literários em geral e que justificarão, de uma 
certa forma, o desprestígio por ele desfrutado: as regras restritas a que ele é 
submetido, ou seja, o modelo repetido eternamente da disputa entre o bem 
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e o mal, entre o criminoso e o detetive, a existência do crime e a sua posterior 
investigação, ainda que este padrão, chamado mais especificamente 
“romance de enigma” se transforme com o tempo dando origem ao “roman 
noir” americano e ao romance de suspense; a sua origem popular ligada 
sobretudo ao folhetim; e, consequentemente, ao alto consumo em massa 
desta literatura por um público leitor geralmente pouco exigente.

Neste artigo, procurei sobretudo dar conta da análise destas três 
características do gênero policial pela crítica literária em geral e mais 
especificamente pela crítica literária brasileira, sem deixar de mencionar 
as conclusões de estudiosos e defensores do gênero como Paulo de 
Medeiros e Albuquerque e Magalhães Júnior.

Tzvetan Todorov, em seu artigo “Typologie du roman policier”, 
embora se concentre em definir as marcas de cada uma das manifestações 
do romance policial: o romance de enigma, o “roman noir” americano 
e o romance de suspense, igualmente enxerga na repetição do modelo 
genérico uma das razões pelas quais o romance policial é considerado 
um gênero menor e explica esse julgamento pela ojeriza dos escritores 
românticos às regras literárias rígidas impostas pela literatura clássica.

(...) há uma convenção tácita segundo a qual arrumar várias 
obras em um gênero, é desvalorizá-las. Esta atitude tem 
uma boa explicação histórica: a reflexão literária da época 
clássica, que era mais ligada aos gêneros do que às obras, 
manifestava também uma tendência à punição: a obra era 
julgada ruim, se ela não se conformasse suficientemente às 
regras do gênero. Esta crítica procurava então não somente 
descrever os gêneros mas também a prescrevê-los; a grade 
dos gêneros precedia a criação literária no lugar de segui-la.

A reação foi radical: os românticos e seus descendentes re-
cusaram não somente a se conformar às regras dos gêneros 
(o que era bem o direito deles) mas também a reconhecer 
a existência até mesmo da noção.32 (TODOROV, 1978, p.9)

32  Todas as traduções do francês são feitas por mim.



140< sumário

Ainda que o interesse do crítico búlgaro seja estudar os gêneros e, neste 
artigo, delimitar as várias representações do romance policial, ele admite 
que as “grandes obras”33 geralmente se distanciam do gênero literário em 
vigor e inauguram um novo gênero ou, simplesmente, são impossíveis de se 
encaixar em um gênero determinado. Deste modo, Todorov contribui para 
separar as grandes obras da literatura universal, que seriam inclassificáveis 
em termos de gênero, das obras menores que seguiriam um modelo rígido, 
tal como o romance policial: “Poder-se-ia dizer que todo grande livro 
estabelece a existência de dois gêneros, a realidade de duas normas: aquela 
do gênero que ela transgride, que dominava a literatura anterior; e aquela 
do gênero que ela cria” (1978, p.10).

Todorov, ainda neste ensaio, vincula os textos literários que seguem 
regras genéricas muito rígidas à literatura de massa, separando mais uma 
vez as “grandes obras”, que são inclassificáveis, das “obras menores” que se 
conformam às normas do gênero. Embora o estudo de Todorov não se centre 
em qualificar ou desqualificar o romance policial, mas sim em descrevê-lo, 
assim como seus tipos, ele acaba nitidamente por desvalorizá-lo.

Há todavia um domínio feliz em que este jogo entre a obra 
e seu gênero não existe: o da literatura de massas. A obra-
prima literária habitual, em um certo sentido, não entra em 
nenhum gênero se não é o seu próprio; mas a obra-prima da 
literatura de massas é precisamente o livro que se inscreve 
melhor em seu gênero. O romance policial tem suas normas; 
fazer “melhor” do que elas o pedem, é ao mesmo tempo fazer 
“pior”: quem quer “embelezar” o romance policial, faz “lit-
eratura”, não romance policial. O romance policial por ex-
celência não é aquele que transgride as regras do gênero, mas 
aquele que se conforma (...). (TODOROV, 1978, p.10)

Embora Otto Maria Carpeaux cite Edgar Allan Poe como uma 
das origens do romance policial, acredita que se pode buscar ainda mais 

33  Aspas minhas.
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longe a inspiração deste tipo de literatura. Ele chega a mencionar o conto 
fantástico de E.T.A. Hoffmann que gozava de tanto prestígio entre os 
autores do romantismo francês e que possuía dois elementos presentes 
quase sempre na narrativa policial: o medo e o mistério. No entanto, é 
ao “roman noir” ou romance gótico inglês que Carpeaux vai aproximar 
definitivamente o romance policial. 

Por outro lado, Poe conhecia, em traduções francesas, os 
contos fantásticos do alemão E.T.A. Hoffmann – mais um 
dos autores preferidos de Baudelaire – cujo romance Os elix-
ires do diabo também é imitação direta do Monk. Esta última 
obra pertence a um gênero literário que dominava os leitores 
europeus antes e durante a época da Revolução Francesa, 
assim como hoje o romance policial domina certo setor do 
mercado de livros. The Mysteries of Udolpho e The Italian, 
de Mrs. Ann Radcliffe, foram até comparados às obras de 
Shakespeare; e o criador do gênero, Horace Walpole, grande 
aristocrata, filho de um primeiro-ministro de Sua Majestade 
Britânica, amigo de Mme. Du Deffand, o maior epistológrafo 
da literatura inglesa e autor do fantástico Castle of Otranto, 
acreditava mesmo ter renovado a grande arte de tempos pas-
sados. Esse gênero, chamado “romance gótico”, hoje extinto, 
antecipa as qualidades características do romance policial 
moderno. (CARPEAUX, 1999, p.487-488)

Carpeaux continua comparando os dois gêneros principalmente 
para entender a incrível popularidade que atingem, a entrada deles em 
todas as camadas sociais, mas, sobretudo, o seu alto consumo pelas massas. 
Acaba por defini-los como gêneros de evasão, uma vez que os leitores 
viviam em épocas turbulentas e a leitura serviria como instrumento de 
diversão: o começo da revolução industrial e a chegada da revolução 
francesa no que concerne o romance gótico e o mundo moderno, urbano, 
desumanizado, solitário dos séculos XIX e XX para o romance policial.
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O romance gótico, destituído de valor artístico, constitui, no 
entanto, uma forma literária bem definida, cujo estudo se 
justifica pelos resultados sociológicos, explicando atitudes e 
reações dos leitores do século XVIII – e dos leitores, de hoje, 
dos romances policiais. Eis mais uma prova do fato de que o 
estudo do passado literário pode contribuir, da maneira mais 
decisiva, à compreensão da literatura atual, ao ponto de reve-
lar relações inesperadas entre a literatura e a vida.

O romance policial, descendente do romance gótico, conser-
va suas qualidades significativas do gênero precursor: a pop-
ularidade imensa e os meios para obtê-la. “Romances Polici-
ais”, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace, “romances 
policiais” são lidos por ministros e atores, industriais e médi-
cos, juízes, bispos, professores, por homens e mulheres de 
todas as classes; porque não há nada que seja tão interessante 
quanto a explicação de um crime misterioso. Não há nada 
que contribua com eficiência maior para divertir os espíritos 
preocupados nestes tempos difíceis. “Os leitores de toda or-
dem tão pouco faltavam ao romance gótico do século XVIII, 
que também foi instrumento para “divertir os espíritos preo-
cupados”: um gênero de evasão. No resto, basta substituir “os 
crimes misteriosos” do editor de Wallace por mistérios sans 
phrase para retransformar um romance policial em romance 
gótico. (CARPEAUX, 1999, p.488)

Carpeaux não poupa críticas ao romance gótico e, consequentemente, 
ao romance policial. Portanto, anuncia a sua perplexidade ao confessar 
a admiração de Baudelaire, de Balzac, de Victor Hugo, de Byron, de 
Huysmans por personagens e autores de ambos os gêneros. Como explicar 
o interesse de tais monumentos da literatura universal por gêneros que, 
conforme Carpeaux, são “destituídos de valor artístico”? Carpeaux tenta 
encontrar uma solução para este paradoxo no satanismo reconhecido de 
certos autores como Baudelaire, mas não é muito convincente.

O personagem Beckford impressionou vivamente a Byron e 
Baudelaire, reaparecendo depois, algo transfigurado no Des 
Esseintes do satanista convertido Huysmans.
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Mas – é o diabo! – em todas as digressões sobre a história 
dos romances góticos e policial aparece sempre o nome 
daquele grandíssimo poeta que foi Baudelaire. Revelando 
Poe. Lendo E.T.A. Hoffmann, admirando Melmoth, imi-
tando Beckford – em todos os caminhos daquela produção 
de romances duvidosos sempre se encontra Baudelaire: é o 
diabo! E é mesmo o diabo. (CARPEAUX, 1999, p.489)

A perplexidade de Carpeaux se justifica uma vez que a literatura de 
consumo é atrelada diretamente ao fenômeno do folhetim, ao surgimento 
da indústria cultural e, sobretudo, à formação de um novo público leitor, 
recém-alfabetizado e que não possuía as mesmas referências e o mesmo 
legado cultural de outras classes sociais.

O romance-folhetim é, como imagina Arthur de Gobineau, 
jovem jornalista no Commerce em 1844, o “livro-criança”, “o 
abecedário aperfeiçoado e dotado de imagens em estampas” 
de um povo ávido de saber, o instrumento grosseiro, mas 
benfeitor da educação popular? (LYON-CAEN, 2011, p.40)

No capítulo “A Literatura e a Vida Social” do livro Literatura e Sociedade, 
Antônio Cândido, refletindo sobre a relação permanente entre a obra literária 
e o meio social de onde ela surge, constata objetivamente, sem atribuir juízo 
de valor, a revolução que o jornal produz sobretudo no gênero romance.

Todos sabem – para dar mais um exemplo – a influência deci-
siva do jornal sobre a literatura, criando gêneros novos, como 
a chamada crônica, ou modificando outros já existentes, como 
o romance. Com a invenção do folhetim romanesco por Gus-
tave Planche na França, no decênio de 1820, houve uma alter-
ação não só nos personagens, mas no estilo e técnica narrativa. 
é o clássico “romance de folhetim”, com linguagem acessível, 
temas vibrantes, suspensões para nutrir a expectativa, diálogo 
abundante com réplicas breves. (CÂNDIDO, 1985, p.33)

De fato, a imprensa reformulada e barateada por émile de Girardin, 
o grande divulgador, não da seção folhetim que já existe desde o final do 
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século XVIII, mas do romance-folhetim, aquele escrito para o jornal e 
publicado, aos poucos, em capítulos quinzenais, semanais ou diários, é 
muitas vezes a única fonte de leitura de um novo público leitor saído das 
camadas mais baixas da população: operários e pequenos-burgueses.

Os historiadores do livro e da leitura viram frequentemente 
o século XIX como o momento do triunfo do livro: seria 
provavelmente melhor falar do triunfo do impresso e, mais 
precisamente, do impresso periódico. Pois é pela impren-
sa, aquela do romance-folhetim e dos cotidianos a preços 
módicos, que os novos alfabetizados entram na leitura. Os 
próprios contemporâneos não param de estabelecer o diag-
nóstico, ora para gabar o papel do jornal na aculturação das 
classes populares pela leitura, ora, de um jeito triste, para 
chamar a atenção para a crise da livraria ou estigmatizar 
a imoralidade e a fraqueza das leituras do povo. (LYON-
CAEN, 2011, p.29)

Todavia, como foi visto, a questão é muito mais complexa. é evidente 
que o romance-folhetim e a literatura de consumo estão intimamente 
ligados e igualmente associados à formação de um novo público leitor 
mais simplório, menos exigente e que não possui a bagagem cultural 
para compreender e admirar uma literatura “mais culta”. No entanto, a 
separação destes dois mundos, não é tão nítida como já o vira Carpeaux. 
Muitos grandes escritores do século XIX e mesmo contemporâneos, não 
só consomem e admiram literatura de massa, como também a produzem. 
Alexandre Dumas produziu, como uma máquina, romances-folhetim, 
Balzac também tinha o desejo de não só viver por meio da literatura, mas 
de enriquecer. No entanto, a questão não passa só por encontrar um novo 
mercado consumidor e vender mais, porém há realmente um interesse 
real e literário pelo conto fantástico de Hoffmann, por exemplo, que leva 
escritores como Théophile Gautier e Balzac a se dedicar ao gênero. Há 
realmente uma paixão pelo folhetim que atinge todas às classes sociais e 
mesmo os autores mais consagrados.
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Se é difícil escapar a este lugar comum – que pode aliás 
tampar práticas reais – alguns indícios convidam a com-
plicar o quadro. Inicialmente, o largo sucesso, masculino e 
feminino, todas as classes sociais confundidas, de certos ro-
mances-folhetim como Os Mistérios de Paris. Sainte-Beuve 
o nota em 18 de janeiro de 1843, numa carta à Juste e Caro-
line Olivier: “todo o mundo, salão e antecâmara, os lê. Os 
salões estão de acordo a achar isso ruim, feio, falso quando 
se trata de duquesas, lindo e verdadeiro quando se trata 
da jovem operária [...] mas enfim a gente quer ao fim de 
cada folhetim saber a sequência: é um interesse físico, uma 
sensação [...]. Aliás pura moda, impossibilidade de reler”. 
Eugène Sue teria então introduzido uma nova experiência 
de leitura, uma leitura puramente extensiva, consumidora 
e apoiada no ritmo do cotidiano. A arte do corte, que faz o 
bom folhetinista, introduz uma forma de urgência na lei-
tura que as novas políticas, em tempo de paz civil e militar 
trazem apenas raramente. (LYON-CAEN, 2011, p.41)

Essa paixão leva a uma relação mais próxima entre o leitor 
do folhetim e o escritor que publica seus romances diária, semanal 
ou quinzenalmente nos periódicos. Muitas vezes, os leitores não se 
contentam em acompanhar as aventuras dos protagonistas e o desenrolar 
das histórias, acabam por escrever para os autores sugerindo mudanças 
para a trama. Antônio Cândido deixa claro, em sua análise, as pressões 
sofridas pelos autores que tentam conciliar projeto estético e aceitação 
pela massa de leitores, inclusive citando Conan Doyle e sua forçosa 
ressuscitação de Sherlock Holmes.

Premido pela exigência dos leitores, Conan Doyle ressusci-
ta Sherlock Holmes – que lhe interessava secundariamente 
– e prolonga por mais vinte anos a série das suas aventuras; 
desejosos de fama e bens materiais, muitos autores mod-
ernos se ajustam às normas do romance comercial. (CÂN-
DIDO, 1985, p.35) 
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Aluísio Azevedo, que teria sido o autor do primeiro romance policial 
brasileiro, dizia produzir dois tipos de literatura: uma para satisfazer o 
público leitor, publicada em periódicos, e outra para os críticos em que ele 
desenvolvia seu projeto estético naturalista. Ou seja, Aluísio Azevedo tinha 
consciência de que produzia literatura de consumo para a sua popularidade 
e sustento e “alta literatura” para ter reconhecimento literário. 

No Brasil, quem se propuser a escrever romances consecu-
tivos, tem fatalmente de lutar com grande obstáculo – é a 
disparidade que há entre a massa de leitores e o pequeno 
grupo de críticos. Os leitores estão em 1820, em pleno ro-
mantismo, querem o belo enredo, a ação, o movimento; os 
críticos porém acompanham a revolução do romance mod-
erno em França e exigem que o romancista siga as pegadas 
de zola e Daudet. (AzEVEDO, 1973, p.11)

Nota-se no desabafo de Aluísio Azevedo, um dado bem interessante. 
Não é apenas a pressão da massa de leitores que tira a “liberdade” do 
escritor, este também se sente pressionado a corresponder o desejo da 
crítica. Muito se condena a literatura de consumo por sua submissão ao 
gosto do público, todavia, de modo bem conveniente, é esquecido que 
os autores também produzem literatura considerando a recepção dos 
críticos. Na verdade, a autonomia do autor é ilusória, uma vez que qualquer 
obra é escrita para ser lida e apreciada e os autores têm consciência deste 
processo, de modo que não só o autor está inscrito no texto como o 
possível leitor também. Antônio Cândido chega a uma conclusão bem 
semelhante no que diz respeito a essa interação autor e público.

Na medida em que a arte é – como foi apresentada aqui – um 
sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pres-
supõe o jogo permanente de relações entre os três, que for-
mam uma tríade indissolúvel. O público dá sentido e realidade 
à obra, e sem ele o autor não se realiza, pois ele é de certo modo 
o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador. Os artis-
tas incompreendidos, ou desconhecidos em seu tempo, pas-



147< sumário

sam realmente a viver quando a posteridade define afinal o seu 
valor. Deste modo, o público é fator de ligação entre o autor e 
a sua própria obra. (CÂNDIDO, 1985, p.38)

Assim, as fronteiras entre a literatura de consumo e a “alta literatura” 
não são tão nítidas. Muitas das obras cânones da literatura nacional foram 
publicadas primeiramente em folhetim, como Memórias de um sargento de 
Milícias de Manuel Antônio de Almeida publicada no Correio Mercantil entre 
1852 e 1853 e alguns romances de Machado de Assis, como bem ressalta Aline 
Goldberg em sua tese Noir à brasileira no cardápio do mercado: as origens do 
gênero policial no Brasil e sua manifestação na contemporaneidade.

Há casos em que o folhetim é valorado, passando a ocupar um 
outro espaço no circuito cultural, o chamado lugar da alta lit-
eratura. Para que isso ocorra, necessariamente deverá ter sua 
materialidade convertida em livro. Podemos citar, como caso 
de reconhecimento do valor estético, por exemplo, os romanc-
es de Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
publicado, em 1880, na Revista Brasileira e editado em livro 
em 1881, e Quincas Borba, que teve sua aparição no jornal de 
modas A Estação, do Rio de Janeiro, em 1886 e, mais tarde, em 
1891, foi editado em livro. (GOLDBERG, 2004, p.27)

Não existe um botão da genialidade que pudesse ser ligado quando 
Aluísio Azevedo escreve seus romances naturalistas e desligado quando 
se dedica aos romances folhetinescos. Muitas das suas obras naturalistas 
também foram publicadas primeiramente na seção folhetim dos 
periódicos e Casa de Pensão, assim como Mattos, Malta ou Matta, um de 
seus romances policiais, foram igualmente inspirados por faits divers34 da 
época. Inclusive, é possível ver Casa de Pensão como uma obra que mescla 
magistralmente elementos sedutores presentes na maioria dos sucessos 
folhetinescos com o projeto estético naturalista de Aluísio Azevedo.

34 Seção do jornal dedicada a casos policiais, a acidentes, a crimes horrendos e violentos, a 
casos estranhos e inexplicáveis e a dramas individuais.
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Aluísio Azevedo também deu um tom sensacionalista à 
sua obra. Articulou determinados ingredientes comuns 
ao folhetim da época: sexo, dinheiro, honra, corrupção, 
dignidade, crime e sangue para garantir sucesso junto ao 
público aficionado por histórias de crime. O romancista, 
por acreditar na boa receptividade de sua obra, introduziu, 
neste mesmo romance, temas e princípios ao gosto de seu 
estilo literário – o naturalismo. (GOLDBERG, 2004, p.32)

Segundo o teatrólogo brasileiro Raimundo Magalhães Júnior, no 
capítulo Conto Policial, de seu livro A Arte do Conto, escritores como 
Voltaire, em Zadig, Alexandre Dumas, em O Visconde de Bragelonne e 
Honoré de Balzac, em Maître Cornelius teriam enveredado pelo conto 
policial. Ele destaca esse último texto de Balzac pela sua originalidade 
ao apresentar um rei, Luís XI, no papel de detetive. Menciona ainda 
outro texto de Balzac A Estalagem Vermelha, que apresentaria também 
características do conto policial, mas admite um pouco contrariado que 
aquele considerado por muitos como pai do conto policial moderno é 
Edgar Allan Poe.

Apesar das duas incursões de Balzac nesse domínio, seria 
ao contista norte-americano Edgar Allan Poe que caberia a 
glória de ser considerado o pai do moderno conto policial. 
Em 1841 – dez anos depois da publicação de Maître Corne-
lius na Revue de Paris – Poe publicava a sua primeira narra-
tiva do gênero, The Murders of Rue Morgue (Os Assassinatos 
da Rua Morgue). (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 218)

Ao contrário de Carpeaux que busca no romance gótico a origem e 
as características do romance policial a fim de detratar os dois gêneros, 
Raimundo Magalhães Júnior procura outros ancestrais mais ilustres do conto 
policial para valorizá-lo. O teatrólogo brasileiro se orgulha de encontrar em 
Balzac narrativas que se assemelham em muitos pontos ao conto policial 
moderno, mas suas outras nobres referências como Voltaire, Dumas e até 
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o poeta romano Virgílio, ele recolhe de uma antologia feita por Dorothy L. 
Sayers intitulada Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror, cujos 
três volumes são publicados respectivamente em 1928, 1931 e 1934. 

Ora, Dorothy L. Sayers é uma profícua escritora inglesa de 
romances e contos policiais, membro do Detection Club35 e criadora de um 
famoso detetive: Lorde Peter Wimsey. Buscar autores e textos nobres que 
abordam as temáticas presentes no texto literário policial é uma manifesta 
estratégia de legitimação no Campo Literário36, sobretudo, porque, como 
foi visto exaustivamente aqui, o gênero policial, desde muito cedo, é 
duramente atacado pela maioria dos críticos literários. Carpeaux, no 
texto já mencionado Destino do Romance Policial, declara aliviado que a 
extinção do romance gótico prenuncia a do romance policial. Associando 
política e literatura, ele vê na derrocada do feudalismo a razão para o 
desaparecimento do romance gótico e acreditando na ligação estreita 
da literatura de massa, da qual a literatura policial seria talvez o gênero 
mais representativo, com o capitalismo, anuncia feliz a morte dos dois: do 
sistema econômico e político e do seu produto literário.

Em nossa época de romances policiais, o poder julgado ca-
paz de intervenções surpreendentes é o capitalismo; o pú-
blico, ainda o mesmo dos romances góticos, temendo e, ao 
mesmo tempo, admirando os mistérios da técnica, confia 
na política, que desvendará o mistério e salvará este mundo 
ameaçado pelo diabo. Daí a confiança tranquila no happy 
end das histórias mais tremendas. Briand leu e releu a vida 
inteira só um romance policial, sempre o mesmo, seguro 

35  O Detection Club, ainda em atividade, é formado por um grupo de escritores, cujo 
objetivo é trocar ideias para aperfeiçoar suas histórias policiais. Fundado em 1928 por Anthony 
Berkeley, seus primeiros e conhecidos membros foram Agatha Christie, Walpole, Chesterton, Fre-
eman Wills Crofts e Dorothy L. Sayers. 
36  O Campo Literário é um conceito desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu dentro 
da teoria geral de Campos. Na vida social, existiriam vários Campos: o político, o econômico, o 
científico, o literário e etc. que interagem entre si. Cada Campo é regido por suas próprias leis, 
mesmo que sejam mais ou menos afetados por outros Campos da vida social. No Campo Lite-
rário, os autores procuram colocar suas obras em uma posição privilegiada e para isso traçam 
estratégias: participando de movimentos literários, filiando sua obra a um grupo de escritores 
conhecidos do presente ou do passado, dentre outras táticas possíveis. 
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de poder voltar ao começo de uma história que não acaba 
nunca. é que Briand ignorava o destino do romance gótico 
e da situação geral que o gerara: o feudalismo já estava ago-
nizante, e um desfecho inesperado interrompeu a leitura. é 
isso mesmo o que inspira esperança aos críticos literários 
do romance policial – prova evidente das ligações da crítica 
literária com a vida. (CARPEAUX, 1999, p. 491)

São esses tipos de relação com a literatura de massa, com uma 
literatura menor, com uma literatura fadada ao esquecimento e à extinção 
que naturalmente incentivaram Dorothy L. Sayers a tentar mostrar que o 
mistério e a investigação, a luta entre o mal e o bem através do raciocínio 
lógico existem desde a tragédia grega, desde a Bíblia e aparece ainda em 
grandes cânones da literatura universal. Não é apenas um fenômeno 
ligado ao surgimento do folhetim e da literatura de massa, embora seja 
impossível negar o papel importante destes para o surgimento do conto 
policial moderno inaugurado por Edgar Allan Poe. Ao buscar uma origem 
mais nobre para a literatura que ela mesma produzia, Dorothy L. Sayers 
espera localizar sua obra em um outro filão, valorizá-la e garantir-lhe um 
futuro. Ela escolhe o que Maingueneau define como uma tribo de eleição 
que almeja colocar suas produções numa posição mais privilegiada e, 
portanto, menos desvalorizada dentro do Campo Literário da primeira 
metade do século XX.

Ademais, qualquer escritor se situa numa tribo escolhida, 
a dos escritores passados ou contemporâneos, conhecidos 
pessoalmente ou não, que coloca em seu panteão pessoal 
e cujo modo de vida e obras lhe permitem legitimar sua 
própria enunciação. Essa comunidade espiritual que usa o 
espaço e o tempo associa nomes numa configuração cuja 
singularidade se confunde com a reivindicação estética do 
autor. (MAINGUENEAU, 2001, p. 31)
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Depois da publicação da antologia de Dorothy L. Sayers, outros 
autores de reconhecido prestígio também se enveredaram na trilha do 
texto literário policial, subvertendo às vezes algumas premissas do gênero. 
é possível citar os escritores estrangeiros Jorge Luís Borges que não só 
produzia contos policiais, como era reconhecido admirador do gênero 
e Umberto Eco, cujo famoso livro O nome da rosa pode ser considerado 
também como romance policial moderno. No que concerne à literatura 
nacional, não é possível esquecer a obra de Rubem Fonseca.

Como é possível observar no texto de Raimundo Magalhães Júnior, 
não só de ataques se faz a crítica do gênero policial no Brasil. Talvez o 
primeiro grande crítico e estudioso deste gênero em território nacional 
tenha sido Paulo de Medeiros e Albuquerque. Ele foi o primeiro não só 
a fazer uma história da literatura policial universal, como a investigar as 
origens desta literatura no Brasil. 

O trabalho de Paulo de Medeiros e Albuquerque se assemelha, de 
uma certa forma, ao de Dorothy L. Sayers. Admirador do gênero e autor, 
inclusive, de contos policiais como “Uma ideia do Dr. Watson”, Paulo de 
Medeiros e Albuquerque também aponta origens nobres no romance 
policial. Vai mais longe ainda que Dorothy L. Sayers e localiza em todas 
as épocas e países textos que podem ser considerados pertencentes ao 
gênero policial, desde a China até os países escandinavos, passando por 
Portugal, Holanda, Japão e etc. Seu livro O mundo emocionante do romance 
policial torna-se referência básica para qualquer um que pretenda estudar 
o gênero policial no Brasil.

Paulo de Medeiros e Albuquerque não se dedicou apenas à 
produção e ao estudo do gênero policial, escreveu outras críticas literárias 
para jornais como o Correio da Manhã e o Diário Carioca, mas é seu 
pioneirismo ao se dedicar ao estudo deste gênero que lhe rende hoje uma 
certa posteridade. Ele irá recuperar do ostracismo o romance O Mistério, 
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considerado por ele o primeiro texto brasileiro pertencente ao gênero 
policial. Atualmente, muito se contesta esse papel de O Mistério, inclusive, 
atribuindo a um romance de Aluísio Azevedo o papel do iniciador do 
gênero no Brasil.

Estudiosas contemporâneas da literatura policial como Sandra 
Lúcia Reimão e Adriana Freitas citam Paulo de Medeiros e Albuquerque 
como o grande estudioso e crítico do gênero policial no Brasil e 
compartilham da ideia de que O Mistério seja o primeiro romance policial 
em solo brasileiro. Tal como seu correspondente estrangeiro Assassinatos 
na Rua Morgue de Edgar Allan Poe, O Mistério também é publicado 
primeiramente no formato folhetim no jornal A Folha de José Joaquim 
de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, fundador da cadeira 22 
da Academia Brasileira de Letras, jornalista, professor, político, contista, 
poeta, orador, romancista, teatrólogo, ensaísta, memorialista, avô de Paulo 
de Medeiros e Albuquerque e, segundo este último, o grande responsável 
por sua paixão e respeito pelo gênero policial. José Joaquim de Campos 
da Costa de Medeiros e Albuquerque não foi só o responsável pela 
publicação do romance O Mistério como também ajudou a confeccioná-
lo sob o pseudônimo de “&”. O peculiar da narrativa é que ela nasce de um 
exercício literário muito comum no Detection Club, cada autor escreve 
um capítulo da narrativa continuando a história projetada pelos seus 
colegas. O romance A Morte do Almirante, de 1831, escrito por quatorze 
membros do Detection Club, dentre eles Agatha Christie, Chesterton 
e Dorothy L. Sayers, é um exemplo famoso deste tipo de narrativa. No 
entanto, o romance brasileiro é escrito onze anos antes de A Morte do 
Almirante e por somente quatro autores: Coelho Netto, Afrânio Peixoto, 
& (José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque) e 
Viriato Correia. Eis a nota publicada em 20 de março de 1920, no jornal A 
Folha, que precede o primeiro capítulo do romance, e que foi reproduzida 
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por Paulo de Medeiros e Albuquerque no livro O mundo emocionante do 
romance policial:

Começamos hoje a publicação do romance O Mistério, 
escrito por Coelho Netto, Afrânio Peixoto &, (sic) Viriato 
Correia.

O folhetim de hoje é precisamente do &. Ele serviu apenas 
para tirar a fieira... O de segunda-feira será assinado por 
Coelho Netto, o da terça por Afrânio Peixoto e o de quarta-
feira por Viriato Correia.

Seria atualmente impossível reunir três nomes de prosa-
dores que superassem em mérito os autores do folhetim, 
cuja publicação hoje iniciamos.

O que há de interessante nele, além do raro valor literário 
dos três grandes nomes que o vão escrever, é o fato da sur-
presa contínua em que viverão os leitores. E a surpresa aqui 
é tanto mais infalível, quanto os próprios autores a terão. 
Nenhum deles sabe o que os outros vão fazer. é lendo o que 
o seu colaborador da véspera produziu, que cada um decide 
o que tem de escrever.

Haverá, portanto, a indagação sempre renovada: “Como vai 
Coelho Netto ou como vai Afrânio Peixoto, ou como vai 
Viriato Correia deslindar esta meada?

E tudo será feito não com o descuidado estilo de fabricantes 
de rodapés sem arte, mas com a superioridade de três dos 
maiores nomes de nossa literatura. (1979, p.205-206)

Esta nota de jornal, que mais se assemelha a um prefácio, é muito 
interessante, pois apresenta um esforço claro de tentar um posicionamento 
privilegiado deste romance, que ainda será elaborado, no Campo Literário. 
é possível perceber uma tentativa frequente de valorizar três dos quatro 
autores envolvidos na produção e tomar emprestado o prestígio já 
reconhecido destes no meio das letras para a obra que será publicada. Há 
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um nítido empenho em conquistar o leitor apelando para o ingrediente 
“surpresa”, qualidade indispensável para a literatura de gosto popular, 
para o romance policial e o best-seller, sem perder a qualidade literária, 
erudita, garantida pela presença de três dos grandes nomes da literatura 
nacional envolvidos na elaboração de O Mistério. 

é importante verificar igualmente a clara percepção do autor 
da nota de que a literatura publicada em folhetim é considerada como 
menor, como se pode observar neste trecho “E tudo será feito não 
com o descuidado estilo de fabricantes de rodapés sem arte”. é curioso 
constatar que um dos romances pioneiros do gênero policial, no Brasil, 
busque despertar o interesse do público leitor ao revelar a presença do 
fator “surpresa” em suas páginas, mas sem se privar da qualidade literária 
geralmente ausente dos romances populares publicados em folhetim.

O romance O Mistério foi composto de quarenta e sete capítulos: 
dezessete de Afrânio Peixoto, quatorze de Viriato Correia, nove de & 
(José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque) e sete 
de Coelho Netto. O sucesso em periódico é tão grande que o romance é 
lançado em volume ainda em 1920 e até 1928 recebe mais duas edições, 
como relata Paulo de Medeiros e Albuquerque.

E para dar uma ideia do sucesso alcançado por O Mistério, de-
pois transformado em livro, basta dizer que em 1928 já haviam 
sido lançadas três edições, totalizando nada mais, nada menos 
do que dez mil exemplares! Autêntico best-seller. (1979, p. 206)

Portanto, aquele que é considerado o primeiro romance policial 
brasileiro, foi um verdadeiro sucesso de público, o que não lhe garantiu 
automaticamente um sucesso de crítica. O próprio Paulo Medeiros 
e Albuquerque, neto de um dos autores, admite que O Mistério: 
“transformou-se, apesar dos esforços de Medeiros, num romance 
humorístico mais do que propriamente policial” (1979, p.208).
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Paulo de Medeiros e Albuquerque revela ainda que esta técnica de 
se escrever em conjunto, ao qual ele atribui as incoerências de O Mistério, 
já havia sido posta em prática na elaboração de um romance policial, 
também publicado em folhetim, por dois grandes nomes da literatura 
portuguesa Eça de queiroz e Ramalho Ortigão:

Em Portugal, vários anos antes, Eça de queiroz, e Ramalho 
Ortigão haviam tentado o gênero, publicando no Diário de 
Notícias¸ também em folhetins, O Mistério da Estrada de 
Sintra. (1979, p.208)

Na verdade, é impossível separar alfabetização e crescimento de um 
novo público leitor, acessibilidade à leitura promovida pelos periódicos 
com tiragens cada vez mais altas e preços cada vez mais baixos, criação do 
romance-folhetim, do surgimento de uma literatura popular, de massa, 
como o gênero policial.

Patrícia Alves Carvalho, no seu artigo “Mattos, Malta ou Matta? O 
policial em Aluísio Azevedo”, contesta o pioneirismo de O Mistério como 
primeiro romance policial da literatura brasileira e defende que o grande 
autor naturalista Aluísio Azevedo seria o introdutor do gênero no Brasil, 
embora essa parte de sua obra, publicada igualmente em folhetins, seja 
solenemente ignorada pela fortuna crítica brasileira.

Embora o lugar reservado a Aluísio Azevedo nos quadros 
da literatura brasileira o reduza a autor exclusivamente 
naturalista, ele escreveu em várias direções, apresentando 
diferentes estéticas na sua produção literária. Além das 
obras que permanecem como marcos do Naturalismo 
literário – O mulato (1881), Casa de pensão (1884) e O cor-
tiço (1890) – e configuram a vertente canônica de sua obra, 
escreveu também um romance romântico, Uma lágrima de 
mulher (1880), vários romances-folhetins, comédias, peças 
de teatro, operetas, crônicas, contos – dentre eles, um fan-
tástico – e uma novela policial. Como se pode constatar, 
através de sua eclética produção, a condição de Aluísio é, 
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sem dúvida, de escritor múltiplo, de habilidades e estilos 
plurais. Cabe-nos aqui destacar e discutir uma vertente es-
tética da obra de Aluísio Azevedo relegada pela crítica e em 
geral pouco conhecida: a narrativa policial. (CARVALHO, 
2006, p.139)

Mattos, Malta ou Matta?, como nos revela Patrícia Alves Carvalho, 
foi um romance inspirado num fait divers carioca que ocupou a imprensa 
local durante dias numa guerra direta com a polícia, no final do ano de 
1884. O romance foi publicado no lançamento do periódico A Semana 
em janeiro de 1885, quando o caso ainda estava fresco na memória dos 
leitores. Vale lembrar que um dos textos policiais de Edgar Allan Poe, 
Assassinato de Marie Roget, igualmente foi inspirado num fait divers 
ocorrido na cidade de Nova York.

O primeiro romance policial brasileiro não teve autoria assumida 
e apenas foi identificado como pertencente a Aluísio Azevedo um século 
depois, quando é publicado em volume em 1985. Somente a última edição 
da ficção completa de Aluísio Azevedo, publicada pela Nova Aguilar 
e organizada pela professora da UNICAMP Orna Messer Levin, inclui 
Mattos, Malta ou Matta? entre as obras do autor.

Patrícia destaca ainda que antes de Mattos, Malta ou Matta? Aluísio 
Azevedo publicara dois romances-folhetim que podem ser considerados 
como embriões do romance policial brasileiro: Memórias de um condenado, 
lançado no periódico A Gazetinha, em 1882, e publicado em volume pela 
Garnier em 1886, assim como Mistérios da Tijuca, lançado no jornal Folha 
Nova, também em 1882 e publicado em volume no mesmo ano. Em 1900, a 
editora Garnier relança Mistérios da Tijuca com o título Girândola de amores e 
em 1901 relança Memórias de um condenado com o título A Condessa Vésper.

é prejudicial ignorar a existência do romance-folhetim brasileiro 
e de todos os gêneros populares que ele aborda, seja o romance policial, 
objeto desse estudo, seja o gênero fantástico ou o romance de aventura. 
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Como foi visto aqui, vários clássicos da literatura nacional também foram 
publicados primeiramente como romance-folhetim e, inclusive, possuem 
características que agradam o público leitor menos exigente, assim como 
a literatura comercial, de massa e considerada consequentemente menor. 
Há um universo de textos que ainda não foi devidamente analisado pela 
crítica literária brasileira e que pode revelar práticas de escrita e de leitura 
muito significativas. Cabe aos novos estudiosos enveredar por estes 
caminhos ainda não explorados e trazer para a fortuna crítica brasileira 
novos conhecimentos e descobertas.
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Parte 4

periféricas

O caso das narrativas
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A periferia como matéria do roman noir em 
obras francesas contemporâneas

Geraldo Pontes Jr. 

A periferia das grandes cidades francesas já se tornou matéria 
de jornal em recentes episódios de violência policial contra jovens que 
se rebelaram em reação a tratamentos racistas e por exclusão social. 
O homicídio de adolescentes desencadeou, como resposta, atos de 
vandalismo, como a destruição de transportes públicos, carros da polícia, 
outras instalações públicas, como forma de protesto. Da mesma forma, 
na imprensa local, já figura há tempos o palco de violência entre gangues 
rivais do tráfico de drogas em várias periferias, de que se sobressaem 
a de Marselha, a da grande área metropolitana de Lille e Roubaix, e a 
do departamento de Seine-Saint-Denis, na comuna de La Courneuve, 
periferia norte e noroeste de Paris. 

O interesse por esse referencial em uma crescente produção 
ficcional, com histórias de detetives e criminosos, relaciona-se 
inevitavelmente com o quadro sociocultural de injustiças causadas contra 
argelinos, entre outros, no sangrento processo de descolonização da 
Argélia em início dos anos 1960, e a marginalização de um contingente 
da população originária da imigração magrebina37. Na abordagem de 
transgressões sociais em romances escritos por autores chamados beurs, 
os filhos dessa diáspora, personagens à margem da integração social 
republicana formam os estereótipos do mundo do crime, e remetem a 
problemas do passado, identificados no presente por seu vínculo com 
forças independentistas durante a guerra. Revolvem-se traumas como o 
da lembrança do afogamento de argelinos pela polícia francesa em 1961 
37 De origem marroquina, argelina e tunisiana, ex-colônias que se viram independentes 
entre os anos 1952 e 1962.
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no rio Sena. Sequelas de uma memória vivida por contingentes que, por 
sua vez, permanecem ligados ao desejo de respeito de suas tradições de 
origem familiar e integração a uma sociedade pluralista.

Uma discussão que passa à escrita, mostrando a cidade partida 
em grandes aglomerados urbanos – como o caso da “grande Paris” – 
ou em outras cidades cartões postais – como a bela Marselha – em um 
surpreendente cenário de violência e rastros de destruição. Fenômeno 
que parece ainda mais interessante por seu paralelo com algumas 
manifestações no mercado editorial brasileiro hoje, no qual livros de 
ficção ou relatos autobiográficos misturam abordagens da favela com a 
criminalidade, a sua exploração por policiais corruptos, formadores de 
milícias, entre outras questões. Guardadas as proporções de enfoque em 
cada contexto, como o alcance da espetacularização ou da tese social 
em obras brasileiras que, não necessariamente comparáveis a narrativas 
policiais tradicionais, alcançam as telas do cinema e grande público, o 
tema da marginalidade nos espaços relegados à pobreza decorrente da 
exclusão social ganha força aqui como lá.

Via de regra, as obras ditas paradigmáticas da narrativa policial não 
representam um coletivo, na perspectiva do relato de uma comunidade, 
mas sim um ideal de ordem representado por agentes que visam a 
mantê-la, enfrentando a transgressão social. A se pensar no modelo mais 
conservador desse tipo de narrativa, a distância entre o detetive e os fatos 
narrados separa o meio investigado do ponto de vista da narração, pois 
dificilmente o crime seria um tema edificante para tratar de qualquer 
parcela social, tendo como possível consequência a marginalização 
da mesma. Vale sempre frisar que o investigador, de fora do contexto 
narrado, representa não somente a lei e a ordem, mas também tem a 
tarefa de decodificar um mistério como questão chave a se resolver. 
Ao contrário, nos relatos em que o detetive está inserido no meio de 
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ocorrência dos crimes, estereotipam-se cenários que dão tema a jogos de 
poder que os transcendem, não os enraizando, ainda que criem imagens 
de espaços urbanos segregados. Entre o estereótipo e o discurso sobre a 
marginalização de um grupo étnico e/ou à margem do status quo, novas 
tintas e representações transformam o gênero, aqui e lá.

Ao tratar de questões como essas, o roman noir se apropria da matéria 
histórica e sociológica para interpretar de forma distinta da imprensa 
o quadro de ocorrência dos crimes. Mas esse retrato de coletividades 
mais expostas à criminalidade, em um convívio em que os indivíduos 
correm o risco de absorção pela mesma – como o morador suscetível 
do bairro periférico, segregado pela miséria, invadido pelo cenário (mais 
contemporâneo?) do tráfico de drogas, ou o policial corrupto, ou em 
processo de corromper-se –, produz algumas vezes leituras deterministas 
do conjunto de ações e representações na obra. 

Na França, a tradição da narrativa policial remonta ao século XIX, 
no cenário de turbulências urbanas vividas então por uma sociedade em 
constantes mutações e sucessões de regimes políticos. A criminalidade, 
com tintas herdadas do romance gótico, nos primórdios da narrativa 
policial, transformou-se até que essa se vulgarizasse depois da Segunda 
Guerra através de uma coleção lançada pela editora Gallimard. 

Essa coleção, que se desencadeia com a tradução de autores anglo-
americanos, viu ampliar-se o gênero policial, mais conhecido como polar, 
conforme a discussão das variantes apontadas por Todorov, consagrando 
na ideia de roman noir, entre outras questões, a de uma escrita que sempre 
esteve em germe. Portanto, não tendo sido necessariamente um avatar 
do romance de enigma, conjuga-se com sua intriga policial o retrato de 
um grupo social em interação com amplas forças sociais e históricas (cf. 
GORRARA, 2003). Como comentam alguns capítulos deste livro, entre 
modelos distintos em sua relação com a verdade dos fatos ou a experiência 
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do crime e do desvio social, cada gênero encontrado por Todorov e 
antecedentes, por ele citados, dá conta de uma proposta narrativa.

No pós-guerra, as traduções de obras de língua inglesa, com as quais a 
editora Gallimard criou a série noire38, legitimaram o gênero. Lê-se em uma 
apresentação comemorativa dos cinquenta anos da mesma que a coleção 
evidenciara o desaparecimento de cena do detetive e do policial de moral 
ilibada, da mesma forma que não se tratava tão somente de privilegiar o 
mistério, mas de se provocar sensações fortes, para leitores que buscavam 
mais do que um gênero introspectivo (MOURET, 1995, p.2). Hoje, a 
aproximação do polar com os fatos atuais produz ao menos um apelo que 
procura aguçar a curiosidade do autor sobre a realidade das periferias.

Ainda que não cunhado nos EUA, o gênero ganhara corpo por lá, tendo 
como referência histórica a produção de Dashiel Hammet, entre outros que, 
desde os anos 1920, retratavam as máfias das grandes cidades americanas em 
seu aspecto de problema urbano. A variante francesa, que tinha antecedentes 
em Eugène Sue, por exemplo, com seus Mistérios de Paris (romance folhetim 
publicado no Journal des Débats, entre 1842 e 1843), configura a cidade 
como um cenário fundamental para o tema do submundo, e, de quebra, 
problematiza a miséria humana nos grandes centros, para além de uma 
questão de luta de classes. Sendo assim, constitui uma vertente mais popular 
da abordagem dos conflitos sociais que marcaram o romance do século 
XIX francês, notadamente na escrita de autores inclinados aos projetos do 
realismo e do naturalismo. Na obra de Balzac, a figura do criminoso aparece, 
entre outros, na personagem de Vautrin (o “Trompe-la-mort”), em várias 
obras. Em Le père Goriot, identificado na pensão em que se passa o enredo, é 
desmascarado e detido pela polícia. 

Dessa forma, o gênero noir formara seu repertório entre algumas 
obras de folhetim que são inclusive caminhos fundamentais por que passa 

38  A série foi assim batizada pelo poeta Jacques Prévert.
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o romance oitocentista e seus autores para a consagração, misturando suas 
tintas com a atmosfera de decadência social que também está presente em 
autores que não cultivaram o gênero. Nas variantes de sua escrita dos 
dias de hoje, nota-se como o cenário da margem social atualiza e realça o 
espectro histórico e político por detrás da trama.  

Apesar da ampla discussão já feita aqui sobre tipologias da narrativa 
policial, é preciso ainda entender mais alguns aspectos a respeito do roman 
noir para estabelecer adiante sua relação com o tema da marginalidade 
na periferia hoje. Gênero de difícil definição, que tem em comum com 
outras obras de ficção o sentido da transgressão social no crime ou na 
marginalidade, o roman noir ultrapassa a vocação para decifrar o enigma. 
Como bem o explicam as divagações tipológicas, a variante “noire” revê 
o espectro puro e simples da intriga policial explorando, nas temáticas 
do submundo do crime e do suspense policial, outras esferas que não 
apenas as que se centram na figura do detetive em seu papel de mediador 
da ordem vigente. Uma das razões está ligada à descrença em instituições 
sociais, de que decorre o descentramento da verdade na decodificação do 
crime. Disso foi emblemática, desde o início, a escrita de Rubem Fonseca, 
que coloca em segundo plano a prevalência da justiça. Da mesma forma, 
no roman noir, o enfoque em formações sociais específicas ligadas ao 
crime problematiza o papel dicotômico da justiça ao corrigir os desvios 
da ordem social. Vê-se diante da problematização de hipóteses segundo 
as quais os indivíduos caem na marginalidade, incorporando até mesmo 
teses sociais ao discurso de alguns detetives. 

Para Anissa Belhadin (2009), o gênero se diferencia dos romances 
não policiais em que também se dão crimes, ou mesmo algum tratamento 
da criminalidade, por explorar um conjunto mais ou menos organizado 
de estereótipos. Seja em cenários, personagens e intriga, seja no âmbito de 
situações narrativas de que se apropria, como discursos não literários que 
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veiculam notícias ou estudos de crimes, Belhadjin ressalta que o roman noir 
inclui-se na categoria de paraliteratura, pelos elementos com que procura 
corresponder às expectativas do leitor. Nesse sentido, podemos entender que 
o modelo proposto por Belhadjin aponta para uma escrita na contramão da 
modernidade literária, cujo discurso proporcionou a autonomia das obras 
graças a projetos que singularizaram a escrita, em relação ao senso comum, 
ao pragmatismo dos demais discursos e em seu estatuto de arte, não tendo, 
portanto, que contemplar o gosto do leitor, mas formá-lo. Contudo, o gênero 
pode contemplar aspectos da escrita pós-moderna, em que a apropriação 
de gêneros consagrados sob a forma de pastiche não deixa de apontar para 
a ambivalência da obra literária em sua capacidade de seduzir diferentes 
tipos de leitor, reutilizando signos da cultura de massa.

Dito isso, a ênfase na categoria de paraliteratura pode fazer pensar 
na necessidade de se corresponder sempre ao contrato do gênero, que 
leva o autor à morte, enquanto inovador, sem deixar de lhe proporcionar 
a consagração do mercado, como situações em que chega a carro-chefe 
de vendas de editoras, entre outras. Por outro lado, autores como Rubem 
Fonseca conseguiram conciliar questões de autonomia da escrita com 
o elemento ratificador das expectativas graças à exploração literária de 
estereótipos. A função do desvelamento do crime como o repouso dos 
sentidos trazidos pelo encerramento do caso inverteu-se em sua obra já 
em A Grande Arte: ela é encarada como um jogo narrativo de ilusões que 
se desfazem no enfraquecimento dos valores morais que confirmam a 
ordem; em vez de observar simplesmente a reiteração de uma hegemonia, 
como já tratado aqui, em análise de Ana Cristina Viegas, sua escrita 
desvela uma linguagem cujas “formações discursivas” são “historicamente 
constituídas”. Nesse procedimento escritural, a revelação das forças e 
jogos de interesse em torno do crime torna o caso policial um problema 
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sem controle, nunca necessariamente encerrado, e incapaz de ratificar a 
“ordem social”, que é colocada em xeque.

Tal aspecto nos leva a tentar compreender a transgressão criminal 
das regras sociais como um elemento capaz de aproximar o roman noir 
da expectativa de novos leitores, para além dos que se identificam com 
a categoria de paraliteratura apenas, à medida que seus cenários estão 
marcados pelo caos urbano, impossível de ser regenerado pelas forças da 
ordem, muitas vezes próximo do dia a dia de cada indivíduo e trazendo 
interrogações condizentes com as de uma escrita reflexiva. Em sua 
abordagem social, o romancista torna-se uma espécie de tradutor dos 
diferentes jogos de interesse em que todos os indivíduos, de diferentes 
níveis e classe sociais, se encontram na esfera da transgressão. Uma 
consideração interessante de Anissa Belhadjin confere a essa capacidade 
de inovação dos estereótipos no roman noir um caráter bastante crítico 
e, consequentemente, independente de fórmulas que o sustentem: “no 
roman noir, nem um final feliz anuncia uma sociedade melhor”39 (2009, 
p.17). Em tal perspectiva, interessa à abordagem da periferia francesa uma 
dimensão da realidade para além de fatos que suscitam o relato policial, 
ou seja, para além de um ou mais crimes. O papel do discurso literário 
na criação do detetive e outros volta-se para a inserção problemática 
das personagens na sociedade em um cenário de transgressão social 
atravessado por variados discursos.

Dito isso, podemos destacar dois distintos projetos que a abordagem 
da periferia suscita em romances, acumulando as ideias de marginalidade e 
espaço à margem, no caso da produção francesa. A partir da segregação de 
um grupo, originado da diáspora pós-colonial, alguns narradores falam do 
próprio lugar cultural e urbano, ou seja, do contexto em questão. Por outro 
lado, há um grande interesse por autores “franco-franceses”, seja, via de regra 
39 No original : […] dans le roman noir, même une fin heureuse ne préfigure en rien une 
société meilleure.
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não incluídos nessa realidade, cujos narradores abordam a periferia com o 
olhar marcado pela marginalização dos descendentes de ex-colonizados. 

Apesar de não querer aqui afirmar uma divisão entre autores 
identificados como diaspóricos ou não, já que os daquele “grupo” 
procuram se afirmar como autores de fora de um gueto, a escrita de cada é 
marcada por seus diferentes olhares. Como ambos grupos tocam em temas 
que concernem a condição social, o racismo, as origens da segregação 
islâmica desde as facções que se formaram em decorrência da guerra da 
Argélia, além de outros que passaram à pauta da contemporaneidade, a 
narrativa extrapola o aspecto policial.

Um dos aspectos de abordagem da memória traumática na literatura 
beur40, que identifica de maneira relativa à produção de um grupo, é o de 
revolver os conflitos decorrentes da origem cultural dos indivíduos em 
suas temáticas. Como já ressaltamos, se ressurgem à pauta alguns aspectos 
de sua história de descolonizados a pós-coloniais, com os conflitos raciais 
decorrentes, o subtexto de protesto contra todo o estigma sofrido por 
descendentes de magrebinos aponta para uma produção literária que 
não se limita ao gênero policial. Tendo como um dos marcos iniciais o 
romance de Mehdi Charef, Le thé au harem d’Archi Ahmed (1983), sua 
narrativa veio a se consagrar em torno de discussões ali iniciadas acerca 
do gueto que foi se formando nas banlieues, os subúrbios41 das grandes 
cidades. A obra de Charef ganhou mais visibilidade graças à sua adaptação 
cinematográfica, de 1986, que à circulação da obra propriamente dita. Seu 
título parodia uma cena de escola, a aula de matemática em que um aluno 
comete uma espécie de “ato falho da escrita” ao redigir no quadro “o chá 

40 Literatura beur ou beure, no feminino, conforme o crítico. O termo que vem da inversão 
das sílabas da palavra “árabe”- de arabe, paroxítona em francês, para be-ra, que depois vira beur – 
processo de tratamento das palavras na gíria chamada verlan, ou seja, o termo l’envers, “ao inverso”, 
dito ao inverso, e que portanto consiste em falar as sílabas de trás para a frente, como na própria 
palavra verlan.
41 O termo subúrbio é paradoxal porque se trata normalmente de cidades vizinhas que 
fazem parte de um grande aglomerado urbano.
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(le thé) no harém (au harem) de Archi Ahmed” em vez de “o teorema 
de Arquimedes”, com a ironia dessa versão paródica, praticamente 
homófona em francês aos termos Le théorème d`Archimède. Seu autor 
divulgava assim mais rapidamente ao mundo, pelas telas, essa corrente 
que começaria a engrossar o discurso crítico em relação à integração 
francesa republicana, mostrando claramente que os jovens de origem 
árabe e cultura islâmica não tinham as mesmas chances sociais que os 
franco-franceses e imigrantes de origem europeia, do leste, entre outros.

A questão social dos jovens beurs, na sua relação com a temática da 
discriminação racial, cultural e sua consequente marginalização42, sofre a 
um dado momento um desgaste na fórmula do discurso autobiográfico e 
do ressentimento social, localizados tão somente em um gênero identitário 
e de referencial coletivo, via de regra sociológico. A manifestação de 
narrativas com ingredientes policiais pode se notar como possibilidade 
de variação em autores originários deste grupo. Nela, novas discussões 
sobre as questões da exclusão social e da marginalidade consequente 
renovaram não apenas as temáticas. Seus autores desejam sair do gueto 
literário já que o rótulo aponta para a existência de uma literatura em 
lugar de honra, a francesa, e deixa a literatura beur à margem, pois, 
apesar de escrita por novos cidadãos franceses, é vista como parte de um 
conjunto de fora, e, por outro lado, mal contemplada pelas instâncias de 
consagração literária. 

Se essa saída se viabiliza pelo viés do gênero policial, Michel 
Laronde (2008, p.26) aponta para a dificuldade de diálogo em torno dos 
problemas que são hoje de todos os franceses e não mais tão somente 
de uma esfera abstraída do conjunto, por suas origens pós-coloniais. 

42 Sem excluir a hipótese de haver outras parcelas de marginalizados nas sociedades eu-
ropeias em geral, como os roms, minoria étnica nômade, de remota origem indiana, com longa 
história migratória na Europa como um todo, e frequentemente confundida com os ciganos ori-
ginários da Romênia, de onde se originam, atualmente, na maior parte dos casos, fugindo da 
perseguição naquele país.
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Segundo esse especialista, afora os holofotes lançados para a origem 
cultural dos autores, a crítica estigmatiza sua produção ao enquadrá-los 
entre os autores francófonos, o que remete a culturas de fora da França, 
seja por desenvolverem ainda alguns traços do discurso pós-colonial, na 
memória de conflitos da descolonização e na permanência do racismo, 
seja por tratarem de uma realidade que os franceses ainda custam a 
enxergar, considerando suas questões como não pertinentes ao conjunto, 
criminalizando, estigmatizando, excluindo socialmente.

O discurso beur reafirma um testemunho de indivíduos que se veem 
como franceses pela metade e tampouco se sentem parte integrante da 
cultura de origem de seus pais. Ao se interessarem pela ideia de traduzir 
uma realidade francesa mediada pelas tintas do roman noir, alguns desses 
romancistas procuram abrir perspectivas diferentes da questão da identidade 
por tentarem mediar a realidade em que vivem através da escrita. Um dos 
traços desses autores é a inclusão do narrador no meio, a perspectiva de seu 
relato se difere daquele que defende uma tese social impondo uma distância 
objetiva. é evidente aí a concorrência do discurso literário com a divulgação 
midiática de ocorrências policiais na periferia. Ao identificarem os conflitos 
causados por jovens revoltados e a ação repressiva da polícia na pauta dos 
problemas da periferia, esses escritores produzem um discurso distinto 
daqueles que se veiculam nos meios de comunicação, nem sempre capazes de 
tratar de análises sociais mais aprofundadas no noticiário. A imprensa ressalta 
nos fatos uma matéria que tem grande repercussão política, ainda mais que, 
em algumas situações, como a queima de carros em uma das periferias, 
em 2005, em um protesto contra a morte de dois jovens por policiais, um 
ministro do interior – entre casa civil e cidades, aqui – que se elegeria em 
seguida presidente de centro-direita, referia-se a esses jovens, como a ralé. 
Por outro lado, esse escritor busca o reconhecimento de uma coletividade no 
caráter social mediador de seu trabalho.
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Depois de ter publicado um relato autobiográfico (SANTAKI, 
2008) em que conta como formou os mitos de sua adolescência, a partir 
de seriados de televisão norte-americanos e filmes como os de Rocky 
Balboa, Santaki publicou três romances policiais que fogem da forma 
convencional ao aliarem retrato social com criminalidade. No primeiro, 
Les anges s’habillent en caillera – ou As pessoas estão vestidas de ralé –, 
de 2011, alternou narrativas em torno da história real do delinquente 
de Saint-Denis conhecido como le Marseillais, condenado por roubo e 
clonagem de cartões de banco. O livro tem um prefácio do rapper nascido 
no Mali, Oxmo Puccino, seguido do preâmbulo em que o próprio autor 
fala de quando foi apresentado ao delinquente Ilyès, que inspirou o livro, 
e segundo ele o mais talentoso larápio de sua geração. Fala de seu convívio 
com o rapaz em seu período de liberdade condicional quando decide 
fazer o livro juntamente com o delinquente: trata-se de um paratexto que 
explica a origem dos relatos do delinquente. Termina esta apresentação 
dizendo que as belas e cruéis histórias de Saint-Denis, um “personagem” 
com que convive desde muito novo, lhe deram material para o trabalho 
de forma a mostrar as diferentes facetas do local. E anuncia que, naquele 
momento, o Marseillais está a pouco mais de um ano para sair da cadeia.  
O terceiro texto é seu “CV no retrovisor”, que traça sua trajetória até a escrita.

Evidentemente, as entrevistas do presidiário para orientar essa 
suposta composição das notas do seu diário visam a fazer do relato algo 
autêntico. Esses trechos se intercalam com páginas de jornal que abordam 
o crime na periferia e, dessa condição à de seu tratamento ficcional, o autor 
procura colocar no relato fictício do delinquente a autenticidade narrativa. 

A obra corresponde a um esquema frequente em que, conforme 
descrito por Todorov, os fatos são relatados ao detetive por um personagem 
de seu convívio e a narrativa se assume enquanto tal, explicando como o 
livro pode ser escrito em função de tais relatos. A primeira história, que 
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não pode assumir o caráter imaginário (no caso, a de Ilyès), apresenta-se 
como real por não ter sido pensada para um livro, enquanto a segunda, 
enquanto história de um livro, pretende dar conta da realidade. Isso faz 
com que os autores da periferia se apresentem como intérpretes de uma 
real situação de conflitos sociais que atingem a esfera criminal, até mesmo 
pela criminalização dos indivíduos, decorrente da segregação social que 
já lhe serve de base. Assim, devem assumir uma posição de mediadores 
desses problemas, abrindo e espaço para abordá-los através da literatura. 

A atualidade dos fatos, a inspiração na história real, a inserção do 
autor neste contexto de periferia, no qual ele se criou desde os cinco anos 
de idade ao chegar à França, a gíria a serviço dos códigos do mundo 
do crime, mais do que das personagens à margem da periferia pura e 
simplesmente, como na tradição literária beur já existente, compõem o 
ethos do narrador desse romance policial. Ele estabelece uma relação da 
ficção com a realidade, criando uma alternativa que ultrapasse o veio 
autobiográfico dominante do romance beur. Mesmo que, na perspectiva 
da autenticidade de Santaki, falar sobre o coletivo – no espelho do 
marginal da periferia – ainda seja falar de um grupo étnico, de algumas 
de suas agruras, o romance apresenta-se em um estilo distinto dos demais 
do “rótulo”, assim como o de outro autor, Lakhdar Belaïd. 

Se o conjunto dessa produção da periferia é marcado pela 
perspectiva frustrada da comunidade em relação à política de integração 
republicana, o relato autobiográfico marca nisso uma especificidade. Na 
variante policial, denunciando todo programa político de integração 
como engodo, desencadeia-se um relato policial que deve se distanciar 
da tradução da ordem estabelecida pela ação policial truculenta43, já 
que essa mantém a discriminação. O testemunho autêntico, originário 

43 Algo semelhante à relação da justiça com a polícia no Brasil, guardadas as variantes 
dos dois contextos, e a discriminação de parcelas pobres e negras da população brasileira por sua 
origem, o passado de seus ancestrais escravizados em um processo igualmente colonial.
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da comunidade, traduz o retrato social problemático, lançando mão do 
documento social para descrever mais de perto sua marginalidade.

Em seguida a Les anges s’habillent em caillera, Santaki publica Des 
chiffres et des litres (Números e litros), em 2012. Com seu título, parodia 
(através da palavra litros, para letras) um programa de televisão de cultura 
geral (os vulgos programas de cultura inútil), em que se compete por 
prêmios. O relato aborda a disputa pelo controle do narcotráfico entre 
grupos da periferia de Saint-Denis. No pano de fundo, a Copa do Mundo 
de 1998 e a trajetória frustrada do bom aluno Karim, que queria estudar 
jornalismo, mas vê-se conduzido por um cacique local a entrar para o 
tráfico, o que fará sua amargura. Enquanto o programa Números e letras 
concede poucos milhares de euros a franceses brancos que demonstram 
habilidade em cultura geral, Karim passa seus maus pedaços na periferia, 
diante de um destino cruelmente incontornável.

O último de seus romances, Flic ou caillera (Tira ou ralé), de 2013, 
passa-se no ano das revoltas nas periferias por causa do assassinato 
de jovens pela polícia, em 2005, que fazem pano de fundo para alguns 
fatos narrados, e aborda as máfias de criminosos, procurando esboçar o 
quadro da criminalidade nas cidades vizinhas de Paris, que “urram, se 
mutilam” (SANTAKI, 2013, p.35). A narrativa segue a cronologia dos 
acontecimentos de fim de 2005, entre outubro e dezembro, e cada capítulo 
é datado. Dessa vez a história é narrada por Mehdi Bassi, empregado 
subalterno da “Agência de Medicamentos”, que se esquiva do crime 
organizado e do tráfico, liderado por beurs, e em que estão envolvidos 
amigos que o convidam a entrar nas fileiras da delinquência. Seu encontro 
com a detetive Najet Iker será decisivo: com boa inserção em Saint-Denis, 
ela usará Mehdi para driblar essas gangues e obter informações com as 
quais pretende desbaratar a máfia de desvio e falsificação de remédios dos 
hospitais da periferia. Órfã de um policial francês e uma jovem argelina 
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viciada em tóxicos, a detetive pretende vingar a morte de seu pai, cuja 
autópsia teria apontado para efeitos tóxicos oriundos de medicação, ação 
despistada por relatórios falsos, e nos quais se encontra a pista dessa máfia. 

As desilusões na vida pessoal de Najet, pela angústia decorrente 
do destino de seus pais, a tornam uma policial compulsiva no trabalho e 
cética em relação aos afetos. Mehdi tampouco respira esperança enquanto 
vive naquela realidade. O “contrato” com a policial é o meio para obter 
sua credencial de fuga, para partir de Saint-Denis, livrando-se de uma 
custódia policial por seus envolvimentos pessoais. 

Outra vertente que explora a intriga de perseguição a gangues está 
no romance Sérail killers, de Lakhdar Belaïd. No título, o anagrama “sérail” 
para “serial”, da expressão inglesa comumente usada, remete ao serralho, 
o palácio do sultão, referindo-se na verdade à comunidade argelina de 
Roubaix (fronteira com a Bélgica, parte da grande região metropolitana 
da cidade de Lille), e os sucessivos assassinatos por vingança entre rivais. 
O personagem beur está aqui fora desta configuração, já que o autor 
considera que: 

[...] só há praticamente franceses em meu livro, mas são 
pessoas marcadas por uma história traumática, a da colo-
nização francesa na Argélia, da guerra da Argélia, da gestão 
da colonização argelina pela França, da gestão da guerra da 
Argélia pela França, da herança que isso tudo representa 
para jovens franceses originários da população argelina que 
vive na França.44 (BELAÏD, 2000b)

Jornalista, filho de argelinos, Belaïd escreveu uma trilogia que se 
inicia com esse romance, e na qual se repassam as sequelas da guerra 
da Argélia na luta entre rivais da comunidade argelina, e em relação às 

44 No original  : [...] il n’y a pratiquement que des Français dans mon livre, mais des gens 
marqués par une histoire très traumatisante qui a été celle de la colonisation française en Algérie, de 
la guerre d’Algérie, de la gestion de la colonisation algérienne par la France, de la gestion  de la guerre 
d’Algérie par la France, et de l’héritage que tout ça représente pour les jeunes Français issus d’une 
population algérienne qui vivent en France.
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discussões ideológicas da política partidária francesa nos dias de hoje. 
O autor considera ser essa uma história de franceses, já que todos os 
indivíduos implicados, apesar da origem, têm o estatuto de franceses. Nas 
tramas, confrontam-se o personagem, também jornalista, Karim Khodja 
e o detetive Bensalem, seu ex-colega de escola e amigo de infância e que 
Khodja ridiculariza com o apelido de Rebeucop (de rebeu – inversão 
de beur – e RoboCop, o caricato policial ciborgue futurista do cinema 
americano). Os personagens formam uma tensão causada pela inimizade 
decorrente da corrupção do detetive e sua adesão à extrema direita. 

Nesse Sérail killers, jornalista e detetive desmantelam a relação 
entre os harkis, argelinos que durante a guerra da independência se 
cooptaram em favor dos franceses, mantiveram o estatuto colonial francês 
e obtiveram depois a nacionalidade francesa, na França – configurando 
uma traição aos demais de sua comunidade. Nessa intriga, qual uma 
milícia, ajudam o Front National (FN), partido da extrema direita 
francesa, a fazer propaganda política em Roubaix, proporcionalmente a 
maior comunidade argelina da França – em torno de 50% da população. 
Nesse aspecto, o livro não foge dos princípios da crítica pós-colonial que 
permanece no discurso beur, uma vez que a propaganda ideológica do 
FN é xenófoba e representa uma ameaça à comunidade muçulmana. A 
obra de Belaïd faz, no entanto, uma espécie de esvaziamento da discussão 
política direta, trabalhando com os estereótipos do gênero policial 
na dupla dos investigadores dos crimes. No entanto, tendo em vista a 
rivalidade entre jornalista e detetive, a relação entre bem e mal, ordem 
e crime, da perspectiva policial, cede o lugar para as suscetibilidades dos 
indivíduos envolvidos, tratando vítimas e algozes através da relação entre 
fatos históricos com as rivalidades do presente, demonstrando a falta de 
solução para problemas do passado e uma complexidade de identificações 
que embaralham a comunidade de origem. 
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Mas a imagem do beur associada ao submundo do crime ainda 
desencadeia outros olhares. Resulta desse quadro o romance do franco-
francês Thierry Jonquet, consagrado autor de romans noirs, entre os quais 
Tarântula, traduzido no Brasil, relido pelo cineasta Pedro Almodóvar, 
em A pele que habito. Sobre as personagens da periferia, Jonquet publica 
em 2006 Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte (2006) – Eles 
são o seu pavor e vocês são a sua obsessão45. O cenário se caracteriza 
pelas agruras de um subúrbio com alta taxa de delinquência e no qual 
o recrudescimento do fundamentalismo religioso acirra preconceitos, 
conforme se vê entre as personagens.

No ano de 2005, no retorno às aulas, Anna Doblinsky, uma professora 
judia novata vai trabalhar em Seine-Saint-Denis, subúrbio parisiense, 
onde os jovens beurs, que são maioria, têm péssimo desempenho escolar, 
com exceção de Lakdar Abdane. Por um golpe do acaso, ingrediente do 
pessimismo obrigatório do roman noir, a sorte de Abdane se desvia em um 
acidente em que o rapaz tem a mão direita paralisada por um erro médico. 

Abdane resolve se vingar e cruza o caminho de Adrien, jovem de 
origem abastada, cuja personalidade depressiva leva-o a abandonar a 
escola, tripudiar os laços afetivos com a família e estudar obsessivamente 
as técnicas de corte da cirurgia de pescoço com intenções sinistras.  
A ação se distancia daquela de um polar tradicional. A autoridade jurídica 
local, um substituto de procurador, encontra inúmeras dificuldades para 
gerir a ordem diante das máfias e da mentalidade segundo a qual a guerra 
religiosa, o djihad, é mais compensatória para os jovens que as promessas 
de instituições sociais falidas para eles. Um paralelo que se pode fazer com 
o recrutamento para o tráfico entre jovens desfavorecidos no Brasil em 
45 A frase é tirada de um verso do poema de Victor Hugo, de 1871, “A ceux qu’on foule aux 
pieds”, ou seja, “Àqueles que enxotamos”, dedicado aos revolucionários da Comuna de Paris. Os 
communards foram manifestantes populares que tomaram o poder na capital forçando a queda de 
Napoleão III, na sequência de uma grave crise política. Foi talvez o momento em que o povo de 
Paris esteve mais perto da perspectiva da Revolução de quase um século antes.  
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contextos de pobreza material e abandono das autoridades competentes 
em gerir o conjunto urbano. Mas o paralelo com a realidade nos remete ao 
incidente da morte dos dois jovens perseguidos pela polícia no subúrbio 
de Seine-Saint-Denis, durante a própria fuga, e que desencadeou as 
manifestações violentas de 2005. 

Ao mesmo tempo em que Thierry Jonquet denuncia o descaso 
político nesse romance, como a falta de investimentos sociais e em 
segurança pública nos ditos quartiers sensibles, seu tom paternalista, que vê 
saída apenas pela ótica de uma sociedade ocidentalizada e pretensamente 
segura, graças às garantias do estado-providência / da política do bem-
estar social, desencadeia um esquematismo originado por quem deseja a 
solução dos problemas sociais por um exclusivo viés. Até porque, a crise 
por que passam os países europeus demonstra que o estado-providência 
perdeu o prestígio para modelos competitivos e esboça de mais a mais 
sua falência. No cômputo, o tom melodramático sobressai do olhar de 
Jonquet para a periferia; o fato de ele não estar inserido no meio de que 
fala demonstra a difícil relação com a realidade conturbada em que a 
marginalidade acentua a violência urbana, tendo como consequência, em 
sua obra, a manutenção de um discurso determinista que lhe serve como 
artifício de distância crítica, mas o faz reproduzir estereótipos sem poder 
sair deles. Na perspectiva de uma cultura hegemônica, as personagens 
ligadas ao crime nessas obras, configuradas por uma exclusão social 
inevitável, não têm alternativas. O romance volta-se, assim, à matéria 
da tese social, na esteira do roman à thèse naturalista, ainda que sem o 
assumir claramente. 

O trânsito de temas pertinentes ao discurso pós-colonial para 
o roman noir, pela relação intrincada com a realidade social retratada, 
traduz questões como a relação sujeito / coletivo, realçando avatares 
de questões históricas nos conflitos das comunidades periféricas com 
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a cultura dominante e o discurso político em vigor. Tais questões se 
encontram mediadas pelo ethos de um narrador com função autoral, 
sendo ele o escritor que assume a posição de testemunho, já que seu livre 
trânsito junto aos implicados na fábula policial legitima seu discurso. Se 
esta não é a condição única para uma escrita capaz de analisar a situação, 
até mesmo por não ter distância dela, não é o que resulta de um autor 
franco-francês como Jonquet.

A crítica à sociedade francesa tem o seu revés para os autores beurs, 
já que a distância da cultura dos seus ancestrais também implica um não 
reconhecimento nas práticas sociais de seu meio de origem, e até mesmo 
nos países de origem. Revela-se a situação de um “não lugar”, devido à falta 
de reconhecimento na cultura do presente e naquela de origem ancestral. 
Os autores, filhos da geração da diáspora, e até mesmo chegados à França 
na infância, assim ampliam o campo identitário já produtivo, da dita 
literatura “beur”, falando da marginalização existente, e já explorada por 
muitos romances anteriores. Ao ressaltarem e criticarem as consequências 
históricas de uma descolonização desarmônica, encarnadas em seu grupo 
étnico, vão em direção à exploração de um novo gênero. 

Os autores dessa geração não estão na “sala de estar” da literatura 
francesa. Diferentemente de outros de referencial social comum, ou seja, 
o mundo do magrebino na França, naturalizado francês ou vivendo entre 
duas identidades, a francesa e a do país de origem de seus ancestrais, 
eles vivem um conflito com as “duas realidades” ou, na verdade, o não-
lugar entre as duas, já que, via de regra, não aprenderam o árabe como 
inclusão na cultura de origem de seus pais, e não se sentem franceses 
por inteiro. Os beurs, cuja gíria e o fenômeno do “verlan” são uma 
marca linguística que codifica sua literatura, não se misturam com a alta 
cultura. Ao transitarem para um gênero de paraliteratura, essa geração 
que frequentou escolas “problemáticas” da periferia e passou a escrever 
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da própria periferia, legitimando o testemunho como aspecto pertinente 
a uma nova vertente no roman noir francês contemporâneo, certamente 
se diferencia da linguagem usada pelos autores que enfocam o mesmo 
cenário islâmico ou multicultural da periferia. Tendendo a diluir a escrita 
de si no embate do sujeito com os fantasmas da opressão social pós-
colonial, cena que se mostra aos poucos desgastada, o cultivo de gêneros 
policiais habilita-os a agregar novas perspectivas ao campo literário e até 
mesmo sair do rótulo. Tanto pelo oportuno trânsito de suas personagens 
nas fronteiras do submundo do crime quanto pela oportunidade de suas 
obras mediarem o debate com a sociedade. 
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Anotações sobre os primórdios da autoria 
feminina no romance policial brasileiro

Jorge Marques

DA PROFESSORINhA DO PROFUNDO RINCÃO

Lúcia Machado de Almeida foi a primeira mulher a escrever 
romances policiais no Brasil. Será?

Antes dela, não é possível esquecer as célebres participações, em 1962, 
de Dinah Silveira de queiroz e Rachel de queiroz na criação coletiva O 
mistério dos MMM (s.d.), obra policial que teve o mérito de reunir em um 
único volume, entre outros, autores da estirpe de Antonio Callado, Guimarães 
Rosa, Lúcio Cardoso e Jorge Amado, além das escritoras supracitadas. De 
qualquer maneira, ambas ficaram responsáveis, assim como os outros colegas, 
de construírem apenas um dos capítulos do romance.

Mais para trás, Pagu já havia, nos anos 1940, produzido a famosa 
Saga macabra (1989), sob o pseudônimo de King Shelter. Impossível 
deixar de assinalar, aliás, que o artifício de se mascarar por trás de um 
nome masculino estrangeiro diz muito do desprestígio que o gênero 
tinha (tem?) no meio literário. Publicados sob encomenda para a revista 
“Detetive”, os nove contos de Pagu, se eram uma forma de garantir o seu 
sustento, também constituíam “mácula” na carreira da autora de Parque 
Industrial; junte-se a isso o fascínio comercial que um suposto (e inédito) 
autor anglófono traria para o público da época e está construída a figura 
de Shelter – um pseudônimo que, não por acaso, constitui efetivamente 
um “abrigo”. Era a máscara necessária para que Patrícia Galvão se 
ocultasse do público em pleno ato de produção de literatura de massa46. 

46  Para conferir maiores detalhes acerca da produção policial de Pagu, consultar o estudo 
de Nielsen (2007).
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De um modo ou de outro, porém, a safra policial de Pagu era constituída 
apenas por contos, gênero adequado para a publicação no periódico que 
lhe garantia sustento. Portanto, não foi ela a primeira escritora de romances 
policiais no Brasil.

Dessa maneira, não se pode deixar de notar que a autoria feminina 
é feita de idas e vindas, achados e incertezas. Ora, sabe-se que, desde o 
século retrasado, as narrativas policiais chegaram ao Brasil através de 
traduções e que, sob o formato de folhetim, a gênese do romance policial 
brasileiro se deu em 1920 com O mistério, produção coletiva de Coelho 
Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros e Albuquerque e Viriato Corrêa. é 
ainda de conhecimento geral que muitos dos jornais das províncias 
reproduziam aleatoriamente os conteúdos dos periódicos dos meios mais 
desenvolvidos. Não é ilícito, portanto, supor que várias das narrativas 
policiais publicadas na capital do país tenham chegado ao público leitor 
dos rincões brasileiros. Se, por acaso, essas localidades possuíssem um 
jornal amador, divulgado irregular e precariamente, fruto do idealismo 
quase heroico de um profissional que lutava com máquinas precárias, 
qual penetração o veículo de comunicação teria naquele meio social? A 
publicação, é certo, só poderia ser lida pelos poucos sujeitos alfabetizados 
naquele contexto – o padre, o advogado, talvez um ou outro filho de 
fazendeiro que tivesse ido estudar na capital e ela, a figura principal deste 
tópico: a professorinha do local. Talvez a jovem tivesse recebido precária 
formação em casa e repassasse às crianças do vilarejo tudo o que tivera 
oportunidade de aprender; quem sabe, o esmero de pais “avançados” 
tenha permitido que a pequena pudesse ter frequentado uma renomada 
Escola Normal na capital da província ou, ousadia extrema, no Rio de 
Janeiro? Certo é que o periódico era aguardado com ansiedade por essa 
mulher. Ali ela tinha acesso ao noticiário nacional, aos faits-divers e aos 
folhetins, alguns deles traduções das narrativas policiais emergentes nos 
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países europeus. E quem sabe, na solidão noturna, a professorinha do 
profundo rincão não se arriscou, ela mesma, a produzir uma narrativa 
com os elementos clássicos do policial, emulando as histórias que 
acompanhava com avidez no jornalzinho interiorano? E ainda: teria ela 
vencido as barreiras internas e externas e se atrevido a procurar o dono 
/ editor do veículo, oferecendo-lhe a história em formato de folhetim? 
E, por fim, o texto da professorinha teria conseguido a façanha de ser 
publicado não só no jornal? quem sabe, orgulhosos, os pais da jovem, 
“esclarecidos” e “liberados”, não tivessem prestigiado a filha dando-lhe 
de presente a publicação do intrigante livrinho, que passaria de mãos em 
mãos entre os admirados membros do círculo familiar, ultrapassando 
toda a carga de prejuízos que na época sofreria uma obra elaborada por 
mãos femininas?

Se esse texto de fato existiu, não chegou até o século XXI. O 
precário jornal talvez tenha sobrevivido alguns anos, mas seus exemplares 
sumiram no rastro do tempo; as folhas amareladas contendo a história 
da professorinha, talvez guardadas com orgulho pela família, talvez 
escondidas pela autora no fundo de um armário, perderam-se após a sua 
morte. E o livro? Singelo e caipora, coitado, teve seus exemplares perdidos 
entre mudanças e descartes de gerações seguintes.

Findo o campo das especulações subjuntivas, o certo é que, afora os 
registros supramencionados, efetivamente, Lúcia Machado de Almeida 
inaugura a linhagem de escritoras de romances policiais no Brasil: é a 
primeira autora do gênero no país.

DA COLEÇÃO DE CAPAS COLORIDAS

Embora estudos como os de Mendonça (2006) e Cruz e Cruvinel 
(2012) já tenham abordado de maneira detida a Coleção Vaga-Lume, não 
há dúvida de que os estudiosos da leitura no Brasil estão ainda por dar a 
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devida importância ao relevante papel que a série da Editora Ática teve 
entre os jovens das décadas de 70 e 80 do século XX. Os livrinhos da 
série constituíram uma referência para mais de uma geração porque eram 
produtos embasados num quadripé de virtudes, a saber: (a) tinham ampla 
distribuição, sendo, portanto, facilmente encontrados tanto em livrarias 
tradicionais quanto nas papelarias dos subúrbios e das pequenas cidades; 
(b) o preço dos volumes era francamente acessível, o que estimulava a 
garotada a comprar dois, três ou mais livros por vez; (c) privilegiavam 
textos diretos e acessíveis, que propiciavam uma imediata empatia com o 
leitor em formação; (d) eram embrulhados num formato invariavelmente 
colorido, com capas atraentes e chamativas às crianças e aos jovens, 
além de possuírem, em seu interior, ilustrações que, apesar de simples, 
constituíam eficiente apoio para a leitura do texto verbal.

A Coleção Vaga-Lume teve ampla aceitação por parte dos 
professores do Ensino Básico, os quais, muitas vezes, indicavam para 
adoção os livros que compunham a série. Certamente alguns dos fatores 
anteriormente expostos contribuíram para esse fato, mas é importante 
destacar o direcionamento escolar dado pela editora à série. Na medida em 
que eram inseridos suplementos de leitura nos volumes, com questões de 
leitura, vocabulário e interpretação, algumas das quais claramente lúdicas, 
apontava-se para um caráter evidentemente pedagógico, à disposição 
para ser utilizado pelo professor. Além disso, cabe notar que o efeito na 
formação dos leitores era multiplicador, pois, numa eficiente estratégia 
de marketing, a Editora Ática expunha, no verso dos volumes, as capas 
das outras obras que compunham a série, gerando entre os adolescentes 
a vontade de conhecer os títulos ali expostos. Era efetivamente uma 
coleção, quase um álbum de figurinhas a ser colecionado e consumido 
pelos jovens leitores.
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A Vaga-Lume ainda é produzida pela mesma editora na segunda 
década do século XXI, embora com menor repercussão na formação dos 
leitores. Não à toa, porém: a verdadeira revolução estética que se deu nas 
obras para crianças e jovens a partir da década de 1980 trouxe ao mercado 
exemplares muito mais sofisticados e atraentes do que os singelos livrinhos 
da coleção. Não se pode deixar de apontar, também, que muitos dos textos 
publicados na série (incluindo-se aí os de Lúcia Machado de Almeida) 
eram, apesar de deliciosos, simplistas e lineares. Cruz e Cruvinel identificam 
ainda nos textos “o intuito de formar moralmente o leitor” (2012, p.79). 
Todas essas características levam as autoras a concluir que a coleção “pode 
ser vista como literatura trivial ou de entretenimento, visto que não oferece 
entraves para a leitura e privilegia a fruição da leitura” (2012. p.79). Em 
outras palavras, há, nos dias de hoje, uma série de opções mais atraentes e 
melhores resolvidas do ponto de vista estético que acabaram por solapar a 
Vaga-Lume para uma posição secundária, tanto na indicação para leitura 
por parte de professores quanto na procura voluntária dos adolescentes 
interessados na fruição de textos palatáveis e comerciais.

Os livros da série encontram-se circunscritos, portanto, no campo 
da literatura de massa. Por isso mesmo, é importante compreendê-
los dentro da função a que se predispõem, a saber, estimular o gosto 
pela leitura através de textos em que pontifica a fabulação. No que diz 
respeito ao trato da linguagem, ele é claramente contraditório. Nos livros 
de Lúcia Machado de Almeida, por exemplo, podem-se notar: (a) por 
um lado, passagens construídas a partir de um vocabulário bastante 
acessível e de construções sintáticas que privilegiam períodos simples ou 
orações coordenadas; (b) por outro lado, elaborações distantes do padrão 
coloquial (uso de mesóclises, incursões por termos da Ciência Natural e 
eventuais e descabidos usos de vocabulário precioso).
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Malgrado os senões, a Coleção Vaga-Lume constitui um bem-sucedido 
caso de formação inicial do leitor na história editorial do país. é um passo 
primeiro para que o adolescente se aproxime do objeto livro. Ainda que 
muitos dos volumes constituam efetivamente paraliteratura, não é possível 
deixar de se observar a importância que eles tiveram no imaginário e na 
formação daqueles que hoje já passaram dos 30 anos de idade.

ENTRE bESOUROS E bORbOLETAS: LúCIA MAChADO DE 
ALMEIDA, PRIMEIRA ROMANCISTA POLICIAL bRASILEIRA

O primeiro livro de Lúcia Machado de Almeida na Coleção Vaga-
Lume foi O caso da borboleta Atíria (1999), cuja primeira edição data de 
1972. Trata-se de uma incursão ainda tímida no universo do gênero policial. 
Na verdade, conforme bem lembra o estudo de Mendonça (2006), a obra 
parece ser um amalgamado, por vezes indefinido, de gêneros. Além do 
policial, figuram no texto o discurso científico, o fabulístico e o sentimental.

O tratamento dado pela escritora à narrativa leva o pequeno leitor 
a uma aventura no mundo dos insetos. Lúcia é feliz ao lançar luz sobre 
o mundo quase invisível desses invertebrados com os quais os seres 
humanos convivem no dia-a-dia. A história mistura animais falantes e 
com sentimentos humanos, característica das fábulas, ao mesmo tempo em 
que se caracteriza por um forte acento pedagógico e instrucional. Durante 
toda a obra, figuram inúmeras notas de rodapé, nas quais a autora oferece 
esclarecimentos de cunho científico acerca dos animais que aparecem no 
texto. Para completar, o fim do livro é contemplado por uma bibliografia 
que oferece as fontes de onde foram retiradas as informações ofertadas na 
obra. Desse modo, há um descompasso significativo entre texto literário e 
texto referencial; um e outro se conjugam de maneira um tanto forçada, o 
que é evidenciado pelas constantes quebras na leitura do texto narrativo, 
ocasionadas pelas inserções enciclopédicas que insistem em figurar no livro.
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Completa esse caldeirão de gêneros a inserção de um enigma, fio 
condutor da história, que faz a obra se filiar ao policial. Sendo assim, o 
livro seria, por assim dizer, uma fábula policial de cunho pedagógico. 
Atíria, a heroína, é uma borboleta frágil que nasceu deficiente (uma de 
suas asas possuía um defeito congênito). Apaixonada pelo príncipe Grilo, 
vê seu relacionamento ameaçado por um serial killer que persegue e 
assassina os interesses amorosos do nobre.

Todas as virtudes se fazem presentes na personalidade da borboleta: 
bondade, simpatia, gentileza, afabilidade; some-se a isso a fragilidade 
advinda da deficiência física e constrói-se uma figura feminina perfeita 
para o estereótipo de uma sociedade patriarcal. Com efeito, Atíria é 
passiva e ingênua, ao modo das princesas dos contos de fada.

Dentro da proposição narrativa bastante rasa elaborada pela autora, 
não há espaço para a criação de personagens que não sejam engessados 
dentro do molde de tipos: o sagaz, a vaidosa, o brincalhão, o maligno. 
Bondosos são extremamente benignos; malvados têm veneno a pulular nas 
veias. Nesse sentido, o livro aproxima-se bastante das histórias tradicionais 
milenares, que cingem bem e mau em polos opostos e irreconciliáveis.

As aventuras de Atíria, ao fim e ao cabo, constituem muito mais um 
pretexto para que conhecimentos de cunho biológico sejam ensinados ao 
público leitor do que uma fabulação destinada a entreter. Em determinado 
entrecho da narrativa, por exemplo, a pobre (e desorientada!) borboleta 
perde-se no meio do bosque. é a senha para que uma gama de insetos 
cruze-lhe o caminho e, por conseguinte, seja relacionado um rol de 
informações científicas sobre eles. A precariedade da estrutura narrativa 
se mantém quando a vertente policial entra em cena: a motivação para 
os crimes que assolam o bosque é bastante mal construída e, da mesma 
forma, o fato de a heroína ser perseguida pelos criminosos recebe uma 
explicação no mínimo inverossímil.
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Os problemas da obra continuam no campo da construção 
linguística. A escritora opta, em grande parte da narrativa, pelo discurso 
direto, sem dúvida o registro que oferece uma grande agilidade ao texto, 
propiciando, assim, um maior envolvimento com o leitor. Todavia, a 
qualidade dos diálogos é duvidosa: as falas primam pela artificialidade, 
pois mesclam um pretenso coloquialismo com frases absolutamente 
formais. Há, ainda, grande dose de “infantilismo”, que domina a totalidade 
da obra. Nesse sentido, a dicção empreendida pela autora não é das mais 
felizes, pois, ao invés de tornar o texto acessível aos leitores em formação 
(como, efetivamente, a obra para crianças precisa ser), acaba por constituir 
um infeliz arremedo de discurso infantil.

Não é de se espantar, portanto, que, enfrentando uma concorrência 
bastante mais refinada e atraente no universo literário, além de se 
deparar com um sem-número de demandas da sociedade de consumo 
contemporânea, O caso da borboleta Atíria, nos dias de hoje, tenha uma 
aceitação bem restrita entre os jovens leitores. Da mesma forma, pode-
se dizer que a adoção da obra pelos professores, situação recorrente 
há algumas décadas, não é algo mais visto com a mesma frequência. 
O livro de estreia da autoria feminina na narrativa policial brasileira 
parece sobreviver, portanto, muito mais como memória de uma infância 
agradável na memória daqueles que hoje estão na faixa etária de 30-
40 anos de idade do que pela reafirmação de qualidades intrínsecas 
em si mesmo. Em outras palavras, texto e trama soam anacrônicos aos 
leitores da atualidade, visto que a obra efetivamente não consegue reunir 
qualidades que a tornem perene ao tempo e alcance a estatura do clássico 
– aquela obra que ultrapassa os limites impostos pelo passar dos anos e se 
torna significativa aos leitores de qualquer época.

Malgrado os limites da obra, O caso da borboleta Atíria, além de 
sua importância histórica, merece ser estudado porque reflete o estado 
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de coisas da literatura para crianças e jovens no Brasil do início dos anos 
1970. Antes que a revolucionária geração forjada pela Revista Recreio 
(incluindo-se aí nomes como Ana Maria Machado, Ruth Rocha e ziraldo) 
tomasse corpo e alcançasse o mercado, o mercado dera um passo atrás às 
conquistas efetivadas por Lobato. Privilegiava-se, portanto, com o aval da 
instituição escolar, obras que concebiam o texto para crianças como um 
mero (pre)texto, apoiado em dois alicerces basilares: a disseminação de 
valores morais e a instrução de caráter científico-pedagógico.

Se a narrativa das aventuras de Atíria apresenta sérios problemas 
em termos de concepção e realização artística, melhor resolvida é a 
narrativa pela qual Lúcia para sempre será lembrada: a emblemática O 
escaravelho do diabo, que, juntamente com O mistério do cinco estrelas 
(1981), de Marcos Rey, constitui o livro-símbolo da coleção Vaga-Lume.

O escaravelho do diabo nasceu sob o formato de folhetim. O público 
conheceu as peripécias de Alberto em 1956, publicadas primeiramente 
na prestigiosa revista O Cruzeiro. O texto transformou-se em livro apenas 
no ano de 1976, e foi um dos mais retumbantes sucessos experimentados 
pela Coleção Vaga-Lume.

Se, em O caso da borboleta Atíria, o texto de gênero híbrido, antes 
de revelar pluralidade ou inovação, denota muito mais insegurança no 
manejo da trama, não há dúvida de que, em O escaravelho do diabo, o 
leitor encontra-se diante de um efetivo romance policial: elementos 
clássicos – como a presença de um enigma, o detetive, o misterioso serial 
killer – não deixam dúvida de que a obra se filia ao gênero.

O enredo, extremamente conhecido, é intrigante: Hugo, o vaidoso 
e boa-praça irmão de Alberto, é brutalmente assassinado. Chocado com 
a violência do caso, e movido pelo amor fraternal, o aspirante a médico 
traveste-se de detetive e, juntamente com a polícia da pacata cidade de 
Vista Alegre, tenta desvendar o assassinato. Não demorará muito para que 
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os investigadores concluam que Hugo foi somente a primeira das vítimas 
de um assassino em série que persegue e extermina as pessoas ruivas da 
região. é em torno da identidade do “Inseto” – apelido que o assassino 
serial receberia – que gira o enigma a ser desvendado por Alberto e pelos 
leitores que acompanham seus passos.

A força da trama de Lúcia Machado de Almeida encontra-se 
sobretudo no espectro de tipos criadas. Os habitantes da pensão de Cora 
O’Shea, que se revelarão suspeitos em potencial, as eventuais aventuras 
sentimentais de Alberto e os contatos com outras possíveis vítimas – como 
o ruivo Padre Afonso – configuram personalidades curiosas, agradáveis e 
intrigantes. Em suma, estabelece-se de imediato uma empatia dos perfis 
que circulam na trama com os leitores que, algo tateantes, se dividem em 
observar os perfis das cativantes personagens, ao mesmo tempo em que, 
atarantados, não podem esquecer que o próprio assassino talvez seja o 
alvo de sua torcida.

Todavia, é no enigma do besouro que recai o maior charme de O 
escaravelho do diabo. Explica-se: antes de serem assassinadas, as vítimas, 
via de regra, recebem um “aviso” de seu homicida. Trata-se de besouros 
que, encaminhados aos ruivos da região, oferecem pistas que apontam 
para o modus operandi do trucidamento próximo. Hugo, a primeira 
vítima, por exemplo, é violentamente executado com uma espada que lhe 
rompe o peitoral (não por acaso, recebera dias antes uma caixa contendo 
um “Phanaeus ensifer”, ou seja, um “portador de espada”); Clarence, que 
vem a morrer logo a seguir, jaz envenenado e, dias depois, descobre-
se que a ele fora enviado um embrulho contendo um “Hipophenemus 
Toxicodendri”. De besouro em besouro, de homicídio em homicídio, 
constrói-se a estratégia narrativa da obra, que se sustenta sobre um tripé 
de indagações, a saber: (a) qual a identidade do serial killer? (b) por que 
as pessoas de cabelo vermelho constituem a minoria perseguida por 
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tamanho grau de ódio? (c) por que os assassinatos são precedidos pelos 
intrigantes besouros misteriosamente entregues?

é ainda interessante ressaltar que o protagonista, o simpático Alberto, 
se aparentemente é uma personagem plana (educado, corajoso, honesto e 
virtuoso), por outro lado, passa boa parte do livro em um dilema moral, 
visto que seu interesse amoroso mais intenso, a voluntariosa e encantadora 
pianista Verônica, é apontada como uma das mais prováveis suspeitas de 
ser a responsável pelas mortes que rondam a pacata comunidade.

No final da trama, revelado o assassino, conclui o leitor que a autora 
ocultou sua identidade de tal modo que, acidentalmente, ele acabou por 
se confundir com uma das vítimas. As investigações – tanto as oficiais 
quanto as paralelas, conduzidas por Alberto – revelam-se nada menos que 
um fracasso, pois, apenas anos depois dos misteriosos acontecimentos, o 
aprendiz de detetive consegue, por acaso, deparar-se com uma explicação 
que elucida todos os mistérios lançados no decorrer da história. Nesse 
sentido, portanto, há uma quebra na expectativa criada e a subversão do 
modelo tradicional de histórias policiais: embora o mal seja efetivamente 
exterminado, essa extirpação não é feita pelas forças da ordem. é o próprio 
assassino que, algoz e vítima de sua desorientação e de seu desequilíbrio, 
acaba por morrer carbonizado em um incêndio criminoso que pratica.

Encerrado o enigma, o equilíbrio retorna à comunidade e espelha-
se na vida amorosa de Alberto através de sua reconciliação com Verônica. 
Na última e emblemática cena do romance, ao deparar-se com o filho 
com uma penugem vermelha sobre a cabeça, não por acaso ele declara 
que a criança chamar-se-á Hugo. O recurso encerra a trama de modo 
circular, levando a memória do leitor ao primeiro dos ruivos executados.

Além das virtudes já apontadas, outros elementos presentes no texto 
de Lúcia Machado de Almeida também contribuem para que o projeto 
seja efetivamente bem-sucedido. Dentre eles, destacam-se a presença 
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do humor (elemento que oferece uma inquestionável leveza ao texto) e 
a construção de diálogos críveis (não obstante algumas insistências em 
estruturas mesoclíticas ou no uso de vocabulário requintado acabem por 
destoar no todo da obra). 

Décadas depois das experiências pioneiras aqui estudadas, a autoria 
feminina no romance policial brasileiro já é algo consolidado. Grandes 
nomes como Sônia Coutinho e, nos dias atuais, Patrícia Melo deram 
continuidade ao trabalho empreendido pelo pioneirismo de gerações 
anteriores. Ainda que, aparentemente, o discurso elaborado pelas artistas 
contemporâneas dialogue principalmente com modelos de autores 
masculinos, não é possível deixar de entrever a influência, ainda que 
subliminar, das escritoras que as precederam.

Se, nas obras de Lúcia Machado de Almeida, imperfeições expostas 
demonstram problemas na medida em que o gênero ainda está por se 
consolidar na sua proposta autoral e, em nomes como Patrícia Galvão, 
Rachel de queiroz e Dinah Silveira de queiroz, a trama policial constitui 
produção bissexta (e, no caso de Pagu, propositadamente renegada), não é 
possível que se apaguem as inserções dessas escritoras pelo gênero policial. 
Resgatá-las para a história do romance de enigma é fazer com que seus 
escritos não tenham o mesmo destino dos escritos da jovem professorinha 
do interior no século XIX. é lançar luz sobre uma produção a qual 
normalmente sequer é mencionada quando se trata dos textos de enigma. 
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Junior, um detetive em La ciudad ausente

Márcio de Pinho Botelho

AS DUAS MATRIzES DO POLICIAL

Em 1842, Poe dava início à história detetivesca moderna com “Os 
crimes da Rua Morgue”, protagonizado pelo excêntrico Auguste Dupin. O 
conto é célebre e pode ser resumido com o seguinte argumento: o narrador 
encontra Dupin em uma livraria de Paris e passa a viver sob o mesmo 
teto que ele. Certo dia, os jornais divulgam um assassinato terrível no 
qual mãe e filha foram mortas com selvageria. Por meio dos depoimentos 
de transeuntes de diversas nacionalidades, da análise da cena do crime e 
de seu raciocínio superior, Dupin consegue desvendar o mistério e, além 
disso, aponta o inesperado assassino, um orangotango que havia fugido 
de seu tratador horas antes do crime.

“Os crimes da Rua Morgue” pode ser lido como marco 
das preocupações que afligiam uma sociedade que passava pela 
industrialização em meados do século XIX. O temor de se viver em 
uma cidade cheia de desconhecidos já havia sido retratado por Poe em 
“O homem da multidão” (1840), como o aumento da criminalidade nas 
regiões degradadas da urbe e a “invasão” de milhares de imigrantes que 
fraturaram a sensação de comunidade47. Sob essa ótica, Auguste Dupin 
47  “A narrativa policial nasceu, segundo muitos autores, sob o signo da industrialização 
e da metropolização. O nascimento das fábricas, tema exaustivamente explorado pela bibliogra-
fia das mais diferentes perspectivas historiográficas, desencadeou um conjunto bastante grande 
e violento de transformações nas relações interpessoais e nas associações dos habitantes com o 
espaço urbano. Um de seus mais notáveis desdobramentos foi o surgimento das metrópoles – os 
“monstros urbanos” – com sua população que ultrapassava um milhão de habitantes e seu ritmo 
acelerado. Michelle Perrot observa que, até meados do século XIX, tempos de forte expansão 
urbana, os operários europeus – notadamente franceses e ingleses – preferiam o espaço público 
ao privado: a casa à rua. A rua era, afinal, lugar de circulação, de lazer e de encontros. Mas a ci-
dade tinha problemas resultantes de seu crescimento desordenado e descontrolado: vias confusas, 
indefinição entre o espaço de circulação de pessoas e de veículos, insalubridade; a bebedeira era 
constante e a apropriação do espaço urbano pelas festas, regular. Seus habitantes eram nômades, 
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encarna o desejo pela ordem, o indivíduo que por meio da razão é capaz 
de conter o caos informe da multidão, decifrar seu mistério e garantir 
a manutenção da civilização capaz de conter a barbárie (assim como o 
domador acorrenta o símio).

O detetive aparece em mais dois contos do autor norte-americano, 
“O mistério de Marie Rogêt” (1842) e “A carta roubada” (1844). Esses 
são os relatos que lançam as bases fundamentais da narrativa policial 
analítica: a presença de um narrador em primeira pessoa que acompanha 
a lógica do investigador e se surpreende com sua sagacidade; o alto grau 
de erudição do detetive que se expressa por meio do conhecimento 
profundo das mais diversas ciências e artes produzidas pela civilização 
Ocidental; sua excentricidade ao optar por uma vida solitária sem família 
e muito distante do casamento; o completo desinteresse do investigador 
em obter benefícios pecuniários com sua grande inteligência, o que os 
diferencia ainda mais daqueles a sua volta. Dupin é um raciocinador puro 
e expressa o desejo de que a razão possa vencer o caótico mundo do crime 
das grandes cidades.

O policial analítico ou de enigmas, como ficou conhecida esta 
tradição do gênero criado por Poe, desdobrou-se em diversos outros 
textos, gerando alguns dos personagens mais famosos da literatura de 
língua inglesa como Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, e Hercule 
Poirot, de Agatha Christie. Os herdeiros dessa tradição, em sua maioria 
autores ingleses, popularizaram a narrativa policial, transformando-a 
em um negócio rentável para os editores desde o final do século XIX. 
Entretanto, nas primeiras décadas do século passado, o romance de 
enigmas passou por profundas transformações que, assim como seu 
fundador, vinham dos EUA.

no sentido de que descobriam e desvendavam aos poucos o tecido por onde circulavam ininter-
ruptamente e onde viviam a maior parte do tempo.” (PIMENTEL, 2010, p.14-15)
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Em A simples arte de matar (1944), Raymond Chandler, talvez o 
mais importante escritor de narrativas policiais de meados do século 
XX, traça um panorama ácido sobre o gênero até o aparecimento de seu 
grande mestre Dashiell Hammett48. 

A narrativa policial estava engessada. Valendo-se de modelos 
herdados do século anterior, os escritores de textos de mistério, sem 
criatividade, repetiam as mesmas fórmulas que só serviam para agradar 
a “velhas senhoras perturbadas” que estavam dispostas a lerem sempre a 
mesma história sob roupagens diferentes. Hammett conseguiu romper 
com isso, ao desenvolver novos ares realistas ao gênero:

Duvido que Hammett tivesse deliberadamente quaisquer 
objetivos artísticos; ele estava tentando ganhar a vida es-
crevendo sobre coisas sobre as quais ele dispunha de in-
formações de primeira mão. Alguma coisa foi inventada; 
todos os escritores fazem isso; mas sua base estava em fatos; 
ela era construída de coisas reais. A única realidade que os 
escritores ingleses de histórias de detetive conheciam era 
o sotaque coloquial de Surbiton e de Bognor Regis [...] 
Hammett tirou o assassinato de dentro do vaso veneziano 
e jogou-o numa ruela qualquer. (CHANDLER, 2009, p.22)

Para Chandler, Hammett foi o escritor que trouxe uma nova linguagem 
para o gênero policial, que consistia em estar mais próxima da fala popular 
e violenta da periferia das grandes cidades, um estilo que não era percebido 
como tal. Além disso, estilo que, segundo Chandler, constitui-se como a 
marca da “linguagem americana”: sem insinuações, ágil e violenta. 

48 “A criação do “policial duro” é normalmente atribuída a Dashiell Hammett e à sua cola-
boração, desde o final de 1922, para as revistas The Smart Set e, principalmente, The Black Mask, 
revista de contos policiais. O primeiro texto, “O caminho para casa”, mostra a aventurado detetive 
Hagerdon, que corre o mundo atrás de um criminoso. No lugar do detetive reflexivo, fechado em 
seu escritório, instaura-se um personagem ativo, ágil, inserido no mundo e sujeito, portanto, às 
dúvidas e aos riscos do quotidiano vivido ao lado do crime: Hagerdon chega a receber uma oferta 
de suborno, que o tenta durante parte da trama. As novas figuras de detetives, além de aventurei-
ros, passam ao largo, pelo menos na aparência, da absoluta incorruptibilidade dos investigadores 
da narrativa policial clássica.” (PIMENTEL, 2010, p.156)
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Nessa forma norte-americana do romance de detetive, o dinheiro é 
base de tudo. A escrita e publicação de um best-seller de qualidade duvidosa 
(CHANDLER, 2009, p.8), assim como o assassinato de uma prostituta em 
um quarto de hotel, obedecem à mesma lógica. Esse é o mundo:

[...] em que gângsteres podem governar nações e quase gov-
ernam cidades, em que hotéis e edifícios de apartamentos 
e restaurantes famosos são de propriedade de homens que 
fizeram suas fortunas com bordéis, em que um astro de cin-
ema pode ser o informante de uma família de mafiosos, e o 
vizinho simpático é o chefe de uma rede de extorsões; um 
mundo onde um juiz com uma adega cheia de bebida con-
trabandeada pode mandar um homem para a cadeia por ter 
meio litro de uísque no bolso [...] (CHANDLER, 2009, p.25)

No universo de corrupção e de violência, a esperança de alguma 
redenção não desaparece, pois há um personagem que vai encarnar um 
homem de caráter, coragem e idôneo: o detetive (CHANDLER, 2009, 
p.26). Nesse ponto, podemos perceber outra transformação dentro do 
gênero, pois os detetives deixam de ser os mantenedores da ordem social 
e passam a ocupar o papel amargurado de cavaleiros com armaduras sujas 
de sangue em um mundo que deixou a honestidade de lado.

Hammett e Chandler, ao lado de outros escritores norte-americanos 
como Rex Stout e Horace McCoy, conformaram outra tradição dentro 
do gênero policial, o chamado policial duro, noir ou hard-boiled, que se 
diferenciaria da matriz inglesa devido ao realismo, ao apreço pela narrativa 
em primeira pessoa que é conduzida pelo próprio investigador e à violência de 
cidades torpes e atravessadas pelos conflitos da pesada fervura da sociedade.

As diferenças entre os chamados “policial analítico” e “policial 
duro” são grandes, o que indica que Sam Spade não é o herdeiro direto 
de Dupin. O policial duro, ou hard-boiled, tem conexões profundas com 
as narrativas de faroeste do século XIX, em especial quando se percebe a 
proximidade do detetive com a figura do xerife. O pesquisador brasileiro 
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Julio Pimentel (2010) anota que ambos vivem em um mundo onde o 
limite entre o lícito e o ilícito é mais poroso, o que os leva a agir de forma 
violenta em seu trabalho de busca pela verdade.

 é importante fazer ao menos duas ressalvas sobre o texto de 
Chandler. “A simples arte de matar” deve ser entendido como um 
manifesto contundente sobre o gênero policial, escrito por um dos autores 
mais destacados do gênero, que serve, portanto, para lhe assegurar um 
estatuto de importância. A segunda ressalva se refere ao “realismo” deste 
tipo de obra, aquilo que Chandler valoriza como uma das grandes marcas 
diferenciadoras da história de enigma criada nos EUA, em relação ao que 
se fazia antes. Segundo Julio Pimentel:

O realismo do hard-boiled, tão defendido por aqueles que 
o propuseram e o desenvolveram, foi, no entanto, visto 
por parte da crítica (e não apenas a composta por “velhas 
senhoras de todas as idades e sexos”) como igualmente 
mistificador. A implausibilidade de muitas histórias e a 
tendência ao clichê corroíam, para muitos comentadores, o 
realismo efetivo que elas buscavam. Independentemente da 
disposição à denúncia impressa nos textos e nas consciên-
cias de autores e de detetives, a Pulp fiction – com sua preo-
cupação primordial com a venda de muitos exemplares das 
revistas, com o atendimento do interesse de leitura rápida 
e baldia e com a ocasional transposição dos relatos para 
o cinema – buscava uma emulação da realidade, mas, na 
prática, produzia um submundo fictício. Inventavam-se 
subúrbios e ambientes sórdidos, colorindo-os com tintas 
próprias para o gosto de quem não os frequentava, e com 
maior ou menor eficácia, conforme a qualidade narrativa, 
produzia um efeito de realidade que mais encobria o vivido 
do que o revelava. Em outras palavras, o “efeito de real” era 
obtido pela repetição da fórmula, e não pela disposição mi-
mética da experiência real. Para os críticos, o próprio Ham-
mett reconheceu mais de uma vez as limitações do modelo 
e de sua escrita e, por isso, abandonou-os e buscou outros 
caminhos de denúncia – principalmente ao planejar sua 
obra definitiva, e nunca consumada. (2010, p.167)
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O autor aponta para o fato de que o policial hard-boiled está muito 
mais ligado a um ideal de realismo do que à prática do mesmo, o que 
indica que a mistificação da escrita realista esconde certa limitação, apesar 
de que significa uma mudança profunda no gênero a partir de então.

ENCONTRO DE TRADIÇõES 

Nos anos de 1960, Ricardo Piglia estava envolvido com a tradução e 
publicação da “Serie negra”, uma coletânea de histórias policiais de origem 
norte-americana, sendo que ele próprio é um profundo conhecedor e 
admirador da obra de Raymond Chandler. De fato, é possível perceber em 
A simples arte de matar um dos textos bases para a elaboração do artigo 
“Sobre el género policial” (1976) no qual Piglia tentou fazer a divulgação 
de seu trabalho editorial, mas que não deixa de ser uma importante fonte 
de informações sobre a posição do escritor a respeito do gênero.

Como dito acima, o autor argentino parte da leitura de Chandler, 
mas soma a ela os apontamentos de Bertold Brecht (1973, p.165), 
ocasionando numa interpretação bastante política da narrativa policial 
de matriz norte-americana e que passa a ocupar lugar privilegiado na sua 
crítica à sociedade. O enigma não se resume em saber quem é o assassino, 
mas sim em entender como a lógica capitalista penetra em todos os 
aspectos da vida dos personagens.

Muitas marcas dessa leitura podem ser percebidas na elaboração 
de seu segundo romance, La ciudad ausente (1992), obra de grande 
complexidade estética elaborada no contexto do pós-ditadura: um 
protagonista, Junior, que se propõe a desvendar o mistério; sua 
caracterização como um homem solitário, que não se envolve com 
mulheres e que não tem vínculos familiares; a investigação que avança 
por uma cidade torpe, decadente, e cheia de ambientes “perigosos” 
(como os arredores da estação Retiro); a percepção de que o crime se liga 
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intimamente ao Estado; e, ao fim da “investigação”, a impossibilidade de 
levar os responsáveis ao encontro da justiça. Todas essas características 
podem nos levar a uma questão: estamos diante de um romance policial? 
Edgardo H. Berg afirma que:

Lo que se mantiene, y esto es recurrente en Piglia, es la uti-
lización de ciertas estrategias narrativas que provienen del 
policial para la construcción de sus textos. La investigación 
de un no saber inicial pone en funcionamiento la máquina 
narrativa; pero ahora, los relatos circulantes hacen las veces 
de las huellas o pistas del policial clásico. (2002, p.74)

Talvez a marca mais profunda da narrativa policial em todo o livro 
seja a figura de Junior, que possui uma moral semelhante àquela que 
Chandler atribuiu aos detetives em seu ensaio, entretanto, o personagem 
de Piglia não consegue encarnar a virilidade e a força desses protagonistas. 
Tal situação fica clara quando o personagem chega à recepção do hotel 
Majestic, onde pretende encontrar Fuyita:

– Soy Junior – dijo – Necesito a ver Fuyita.

– ¿Y? – preguntó el viejo con su sonrisita recelosa.

– ¿Sabe si está?

– ¿El senõr Fuyita? No sé decirle. Hable con el administra-
dor.

– Lindo gato – dijo Junior, y agarró el gato del lomo con un 
gesto rápido. Lo apretó contra la madera y el animal gritó 
aterrorizado.

– ¿qué hace? – dijo el viejo, y se protegió la cara con una 
mano.

– Un número – dijo Junior – Trabajo en el circo.
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El viejo se había replegado contra la pared y miraba a Ju-
nior como si quisiera hipnotizarlo. Los ojos eran dos huevi-
tos de codorniz en la cara arrugada.

– Lo único que tengo en la vida es este animal – rogó el 
viejo –, no me lo lastime.

Junior soltó el gato, que dio un salto y se alejó maullando 
como un bebé. Después sacó un papel de mil pesos doblado 
al medio.

– Necesito el número de la pieza. (PIGLIA, 2003, p.22)

A maneira como o personagem obtém a informação após ameaçar 
fisicamente o gato de um porteiro velho soa patética em comparação com 
os modos de agir de Sam Spade ou de Philip Marlowe, os detetives de 
Hammett e de Chandler. Junior não consegue desempenhar o papel de 
“homem de ação”, pois, parece fraco e incapaz de prosseguir com a tortura 
do animal diante do pedido emocionado do dono, e acaba conseguindo o 
número do quarto de Fuyita por meio do suborno, o que mais parece um 
pedido de desculpas pelo seu ato de crueldade.

Sua incapacidade de obter informações de forma direta se soma à 
incerteza dos testemunhos que lhe são dados, o que leva o personagem 
a mergulhar na trama de relatos produzidos pela máquina. Junior busca 
indícios textuais, marcas que indiquem os segredos, aquilo que a máquina 
tentou mascarar, mas que ainda pode ser percebido por um leitor atento. 
Esse procedimento remete a uma ideia recorrente nas proposições de 
Piglia: a aproximação entre o trabalho do detetive e o do leitor aponta 
para a fusão entre os dois modelos de detetive49.
49 “Do ponto de vista narrativo, a ficção policial de Piglia interrompe o ritmo habitual do 
gênero (que caminha invariavelmente para um desfecho elucidador e o privilegia) e recusa-se a 
submeter o fechamento do texto à expectativa de um final eloquente ou decisivo: reforça, dessa 
maneira, o caráter precário de toda conclusão, de seus resultados ou implicações. No lugar da 
linearidade lógica que marca a maioria das tramas policiais, propõe, em moldes não por acaso 
borgeanos, um raciocínio labiríntico. Em vez dos ambientes sórdidos em que transcorre a ação 
especialmente do romance policial americano, Piglia oferece outro labirinto: o dos impasses inte-
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Essa intersecção demonstra como o autor articula ensaios e 
produção ficcional, fazendo com que muitas de suas reflexões críticas 
sejam amparadas pela ficção, o que fortalece sua visão da literatura 
policial e do papel do leitor50.

Os cruzamentos entre narrativa policial de matriz analítica e de 
matriz hard-boiled se mostram em diversas passagens do texto pigliano. 
quando Junior transita pelo museu macedoniano, encontra referências 
livrescas ou eruditas, tais como Dante Alighieri (PIGLIA, 2003, p.46), 
Roberto Arlt (PIGLIA, 2003, p.47), Albrecht Dürer (PIGLIA, 2003, p.59) 
e Robert Burton (PIGLIA, 2003, p.59), além do já referido Edgar Allan 
Poe. Essas referências se multiplicam no decorrer do livro, sugerindo que 
Junior não seria apenas um “homem de ação” mal sucedido, mas alguém 
que carrega em si aspectos de um “raciocinador”. O personagem transita 
nos recônditos mais sórdidos de Buenos Aires com sua alta cultura letrada 
e os procedimentos de um leitor, como se o personagem tentasse a todo 
o momento desvendar um enigma que guarda uma realidade profunda, 
uma trama secreta que se esconde nas formas breves.

Ao final da investigação, após descobrir de maneira obtusa quem 
são os responsáveis pelo fechamento do museu e da tentativa de calar a 
máquina produtora de relatos, o que resta a Junior é escrever sobre o crime, 
já que o inimigo é o próprio poder estabelecido e, por isso, não é possível 
acreditar em uma punição por vias legais. Solução semelhante já havia sido 

lectuais e das dúvidas históricas. A matriz do policial convencional é redefinida, seja para percebê-
-lo em suas variações e para ampliar as leituras possíveis (variando e evitando o clássico protocolo 
de leitura do romance policial, que leva o leitor à busca de explicações), seja para conectá-lo mais 
direta e explicitamente à experiência histórica sobre que ele pretende refletir. Daí a mencionada 
condição anfíbia do crítico, historiador e ficcionista, metaforizar-se na figura do detetive: procura 
o passado, identifica ‘os desajustes do presente’ e sugere a crítica social” (PIMENTEL, 2010, p.213).
50 O conceito de campo intelectual, como proposta por Bourdieu, pode ser, em algum 
grau, aplicado a essa situação. Piglia parece se preocupar em assegurar sua leitura sobre a ficção 
policial na Argentina, usando para isso tanto a crítica como contos e romances. Essa estratégia 
tornou sua interpretação bastante difundida, dentro e fora de seu país, demonstrando o alcance 
de sua reflexão dentro deste campo de saber. Para maiores informações sobre o conceito de campo 
intelectual (cf. BORDIEU, 1968).
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utilizada por Piglia em um texto anterior, “La loca y el relato del crimen” 
(1988) que aponta para a impossibilidade de se calar perante a injustiça51.

O ESTADO CRIMINOSO

O uso do policial pelo autor se vincula com a tradição política da 
literatura argentina em especial quando pensamos na figura de Rodolfo 
Walsh que escreveu contos desse gênero no início de sua carreira e que 
levou alguns dos elementos do romance de enigma para suas reportagens 
investigativas como Operación masacre e ¿Quién mató a Rosendo?. O 
limite entre o ficcional e o não ficcional no texto de Walsh está ligado 
diretamente à intenção política do autor, indicando que, nesse caso, a 
referência ao real não pode ser tomada como único fator para determinar 
o “realismo” dessas narrativas (JOzAMI, 2006, p.146).

Podemos afirmar que nos deparamos com o sentimento de derrota 
da intelectualidade latino-americana na virada dos anos 1980-1990. Em 
La ciudad ausente a perspectiva de punição dos criminosos não se coloca 
como possível. Naquele momento, ano de 1992, o governo democrático 
ainda não havia levado torturadores e assassinos para o banco dos réus. A 
anistia era defendida como necessária para que ambas as partes, militares 
e grupos de esquerda, deixassem suas diferenças de lado e constituíssem 
o Estado democrático de direito.

Esse sentimento de derrota pode ser percebido no monólogo solitário 
da máquina de Macedonio que encerra a obra. O museu foi fechado e as 
narrativas elaboradas por ela parecem não ter alcance, já que lhes falta um 
público que possa fazer os relatos circularem e atribuírem sentido:

51 “O policial surge, assim, como central e inevitável na exposição dos mecanismos que 
movem o tecido da sociedade; mostra que o gênero reúne história e ficção, associa temporali-
dades, define o lugar privilegiado do crítico – mesmo quando não é ouvido” (PIMENTEL, 2010, 
p.204-205).
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¿Es usted, Richter? ¿Hay alguien ahí? Por supuesto que no 
puede ser Richter. Dije eso porque estaba demasiado asus-
tada. Si está ahí, no me importa quién es. ¿Y si no hubiera 
nadie? ¿Y si estuviera sola? Ya no viene nadie. Hace días y 
días que ya no viene nadie. Un espacio vacío y circular con 
ventanales que dan sobre la saliente de piedra, en una tari-
na, me han abandonado. ¿A quién le importa lo que digo? 
La soledad cerebral. La soledad es una enfermedad cere-
bral.(PIGLIA, 2003, p.157)

Nesse extenso monólogo, a máquina de narrar mistura diversas 
temporalidades, cruza referências da história argentina com personagens 
ficcionais e faz alusões a uma sociedade vigiada. A máquina foi abandonada 
e as patrulhas da polícia tomam conta das ruas, porém ela insiste em 
contar suas histórias. Para a invenção de Macedonio, é impossível deixar 
de narrar, as recordações que lhe servem como matéria são “las formas 
de la vida” (PIGLIA, 2003, p.153-158), que não poderão ser destruídas, 
embora já não possuam mais força para gerar a mudança, como se a 
própria vida tivesse sucumbido ao desejo de ordem da sociedade.

A figura de Junior, que investiga as narrativas da máquina e as 
expõe, é a do sujeito que não pode deixar o silêncio se alastrar sobre o 
passado52. Tendo em vista que a vitória da revolução não é mais possível, 
não sendo sequer formulada pelo personagem, resta resistir, tornar-se um 
dos focos na luta de resgate dos relatos que tratam do passado e participar 
ativamente desta guerra da memória53.

52 “El problema, empezamos a ver, consiste en escribir sobre el crimen, por eso los artícu-
los de Junior, publicados en el diario, son textos arrojados como anzuelos para generar otros tex-
tos que amplíen la memoria del presente y derrote, en el preciso instante en que se convierte en 
pasado, el olvido”  (IGLESIA, 2004, p.104) 
53 “Os textos existem. Não me refiro apenas a discursos fortemente referenciais, como o 
relatório da Comissão Nacional de Direitos da Pessoa e os autos dos julgamentos. Há romances, 
poemas, depoimentos, num leque que vai da mais extrema representação realista até as transfor-
mações mais distanciadas. São obstáculos contra o convite ao esquecimento, contra sua possibili-
dade ou imposição; teimam em opor-se à hipocrisia de uma reconciliação amnésica que pretende 
calar o que, de qualquer modo, já se sabe”. (SARLO, 1997, p.32)
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No momento da elaboração e publicação de La Ciudad ausente, a 
questão da memória sobre a ditadura e o debate sobre a justiça em relação 
aos crimes perpetrados estavam afastados da esfera pública. Durante os 
anos entre o início da redemocratização e a primeira metade do governo 
de Raúl Alfonsín, como constata Lvovich (2008), o Estado argentino 
tentou promover alguns atos de justiça, ao mesmo tempo em que evitava 
um conflito aberto com as forças armadas. A Comisión Nacional sobre 
la Desaparición de Personas (CONADEP), responsável pela elaboração 
do informe Nunca más (1984), expressava a posição oficial à teoria dos 
dois demônios. Essa interpretação sobre o período da ditadura pode ser 
resumida em alguns pontos principais: a violência política na Argentina 
seria anterior ao golpe de 1976, sendo comum aos grupos de esquerda 
e aos militares; os desaparecidos não seriam “subversivos inimigos da 
pátria”, mas apenas vítimas de uma repressão brutal; a ação política 
dos desaparecidos e a luta armada da esquerda foram deixadas de lado; 
a sociedade, amedrontada com a violência, ficou passiva perante o 
terrorismo de Estado (LVOVICH, 2008, p.36).

Esse ideal de conciliação à custa da memória se tornou o centro da 
política de Estado a partir do final dos anos 1980 e deu o tom do governo 
de Carlos S. Menem, apontando para uma defesa da ideia do “olhar para 
frente” e, como consequência, a instauração de duas leis (Ley de Obediencia 
Debida e Ley de Punto Final) que objetivavam encerrar os processos 
jurídicos contra o exército para tentar “virar a página da história”.

Em 1989, Menem promulgou o primeiro de uma série de indultos 
para libertar militares que tinham sido condenados e, portanto, fortalecer 
ainda mais a ideia de que daquele momento em diante, o esquecimento e 
não a memória deveria ser a base do novo regime democrático. Em reação, 
surgiram grupos de luta pelos direitos humanos, como as Madres de Plaza 
de Mayo que mantiveram sua posição e exigiam justiça. Porém, esses 
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grupos eram tidos como intransigentes que não estavam preparados para 
uma nova ordem política, ademais eram considerados inconsequentes e 
animados pelo “ódio da vingança”. Era um momento de derrota:

Los organismos de derechos humanos repudiaron las le-
yes de Punto Final y Obediencia Debida, cuestionando la 
política gubernamental al respecto. Aunque continuaron 
a reclamar “verdad y justicia”, su poder de convocatoria 
comenzó de modo paulatino a decrecer, como uno de los 
signos del fin de la ilusión democrática. En contrapartida, 
comenzaron a escucharse nuevamente las voces reivindica-
tivas de los sectores militares. (LVOVICH, 2008, p.49)

As figuras que orbitam ao redor da máquina de Macedonio, como 
Russo, aproximam-se dessa postura, que diz respeito ao desejo pela 
verdade e justiça. Ao entrar em contato com essa posição, Junior expõe 
a tensão entre aqueles que desejam manter a memória54 e aqueles que 
apoiam o esquecimento, pois temem ser punidos por seu envolvimento 
com os crimes do passado (JELIN, 2002).

54 Na obra de Piglia existe outro personagem que se empenha em compreender o passado 
como forma de contribuir com o presente. Marcelo Maggi, de Respiración artificial, enquanto 
troca cartas com Emilio Renzi demonstra sua preocupação com a história, a necessidade de não 
deixar que alguém substitua o passado, para que não entendamos o presente como algo absoluta-
mente novo, pois ao entendermos a história somos capazes de perceber as rupturas e continuida-
des de nossa sociedade.  
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Parte 5

Entrevistas
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Entrevista com o escritor Flávio Carneiro

Ana Cristina Viegas

Em resenha sobre o romance Perseguido, de garcia-Roza, você 
destaca a importância de investigar as estantes das personagens e afirma 
que “a forma como arrumamos nossos livros em casa fala um pouco de 
nós mesmos”. Se nos puséssemos a investigar a estante do escritor Flávio 
Carneiro, que escritores encontraríamos em lugar de destaque?

quando afirmei isso, estava pensando mais no modo de se arrumar 
os livros do que propriamente dos livros em si. Claro, as duas coisas estão 
ligadas, mas o que define mais o perfil de um leitor é o modo como arruma 
seus livros na estante. Sou um meio-termo entre o leitor organizado e o 
leitor caótico. Bandeira, por exemplo, fica ao lado de Drummond não 
por terem sido dois poetas brasileiros e tal, mas por terem me ensinado a 
importância de ser simples. Minha opção por uma escrita simples, e que 
se pretende complexa quando relida, vem dos dois. E a obra de Borges fica 
na parte dos autores policiais, o que causa certo estranhamento em quem 
não sabe que ele era admirador do gênero e escreveu contos policiais. 
Também destaco autores que leio há muito tempo e sempre releio, como 
Rubem Fonseca, Calvino, Machado.

Em seu livro No país do presente, o crítico Flávio Carneiro 
aponta, como uma das vertentes da prosa contemporânea, “o 
cruzamento da literatura com a linguagem da mídia, em especial a 
televisiva”. Poderíamos pensar no policial como um gênero em que esse 
cruzamento se faz bastante evidente. Como você avalia essas relações, 
levando em conta a literatura policial brasileira atual?

é uma relação que não se restringe apenas ao fato de algumas obras 
de ficção policial terem sido adaptadas para a televisão, o que é comum 
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– parte considerável da nossa produção no cinema e na televisão vem de 
obras literárias, como se sabe –, mas se estende à própria linguagem. Vejo 
um rico diálogo entre as duas linguagens no cenário contemporâneo. 
Na origem da ficção policial, o diálogo se dava entre literatura e jornal. 
Escrevia-se a notícia do dia-a-dia romanceando um pouco o fato – o 
fait divers. Nelson Rodrigues era mestre nisso, transformava qualquer 
notícia banal num conto policial de qualidade. E a ficção, por sua vez, 
também tomava de empréstimo da linguagem jornalística algumas de 
suas artimanhas de sedução do leitor, como a clareza de vocabulário e 
sintaxe, o cenário urbano, a ação, o ritmo veloz. Hoje esse diálogo se dá 
mais com a televisão.

Além de escritor de narrativas policiais, você é professor de 
Literatura brasileira no curso de Letras da UERJ. Como explica a 
pouca bibliografia que a academia brasileira produziu até hoje sobre 
a prosa policial? 

 A ficção policial, como o fantástico e a ficção científica, por exemplo, 
sempre foi considerada subliteratura. Pela crítica e às vezes pelos próprios 
escritores. A academia trabalha em cima de uma premissa que sempre 
existiu e que acabou se reforçando com o movimento modernista, a de 
que há uma literatura de qualidade e há uma literatura comercial, de 
entretenimento. Essa mesma academia às vezes esquece que toda a ficção, 
hoje canônica, produzida no Brasil do século XIX surgiu como literatura 
de entretenimento. Talvez isso explique a pouca atenção dada a gêneros 
populares, como o policial

O livro roubado, seu romance mais recente, tem uma alta dose de 
humor, o qual parece estar a serviço de uma leveza. A leveza seria um 
projeto em oposição ao detetive durão característico da prosa “noir”? 

Não pensei nisso, mas pode ter a ver. Sempre busco uma ficção 
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leve, que não pese na cabeça do leitor. Essa leveza é algo difícil de ser 
alcançado, demanda muito tempo, ao contrário do que possa parecer ao 
leitor mais atento. Calvino dizia que escrevia para tirar peso das coisas. 
é algo que procuro fazer também. Mas não planejei isso, quis criar uma 
dupla de detetives, André e Gordo, que leem ficção policial por prazer, que 
gostam de ler esse tipo de literatura. E que, na vida real, quando precisam 
investigar um caso, levam pra investigação o mesmo prazer que sentem 
como leitores. E quis que fosse uma dupla com humor. O humor, aliás, 
sempre fez parte da literatura policial. Chandler dizia que achava muita graça 
nos personagens de Hammett. Eu também acho, é um humor ácido, ferino, 
mas é humor. Poirot é bem humorado, até o Sherlock tem suas tiradas de 
humor vez ou outra. O padre Brown, de Chesterton, é uma figura. quando 
comecei a ler Rubem Fonseca, já na faculdade de Letras, alguns colegas 
estranhavam quando eu dava gargalhadas lendo alguns contos policiais dele.

O detetive André já aparece no romance O campeonato, publicado 
em 2002. O que mudou no seu processo de escrita de lá para cá?

Pouca coisa. A ideia é fazer uma série com a dupla André e Gordo, 
que aparecem em O Campeonato, O Livro Roubado e vão aparecer no 
próximo, que estou começando a escrever. Procurei manter o mesmo 
estilo meio “amador” da dupla, uma dupla que tem pouco dos detetives 
profissionais e que mistura o tempo todo realidade e ficção.

As narrativas policiais muitas vezes trazem uma crítica à 
sociedade, apontando algumas de suas mazelas. Rubem Fonseca 
explora bastante essa perspectiva. Você vê alguma relação dos seus 
livros com essa tendência?

Não. Pelo menos não intencionalmente. é claro que tudo o que um 
escritor escreve está carregado de ideologia, quer ele pense nisso ou não. 
Mas há escritores que colocam a crítica social em primeiro plano. Não é 
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o meu caso. quero que meu leitor se divirta. Esse é o principal objetivo. E 
quero, se possível, que alguns deles releiam meus livros e encontrem algo 
que não perceberam numa primeira leitura. Gosto da ideia de que posso 
estar oferecendo isso a eles, a possibilidade de uma releitura prazerosa. 

Para encerrar, poderia falar um pouco dos seus projetos 
literários?

Estou terminando um conto policial – com a dupla André & Gordo 
– para uma antologia de contos noir passados no Rio e organizada pelo 
Tony Belloto para uma editora americana. Será lançada nos EUA ano 
que vem. E no Brasil sai no final deste ano, pela Casa da Palavra. Estou 
escrevendo também o terceiro romance policial da série, como já disse. 
E acabo de lançar uma história para crianças, com o título Devagar & 
Divagando, recém-lançada pela Rocco. 

(Abril ∕ 2014)

Entrevista com Raphael Montes

Angélica Castilho e Victor Schlude Ribeiro

Em 2010, com Suicidas e, agora em 2014, com Dias perfeitos, 
Raphael Montes revela que a construção de uma literatura voltada para 
experimentação no campo da literatura policial é o que o atrai. Com 23 anos 
e dono de grande habilidade para compor o confronto entre cenário, ação, 
mistério e personagem, Raphael possui em seu texto a evidência de que o 
romance policial de alta qualidade está em expansão em nossas Letras.

Em suas entrevistas, você comenta bastante sobre a reafirmação 
de uma literatura policial nacional. Como você define literatura 
policial? qual seria o papel da literatura policial no cenário da 
literatura contemporânea brasileira?
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Tradicionalmente, são três os elementos básicos do romance 
policial: (i) o crime; (ii) o investigador – leigo ou profissional – e (iii) o 
criminoso. A “era de ouro” do romance policial clássico (whodunit) foi 
marcada por crimes mirabolantes, pistas espalhadas ao longo das páginas 
(cinzas de cigarro, fios de cabelo etc.) e a revelação final da identidade do 
assassino. A ordem dos elementos era simples: um crime nos primeiros 
capítulos, o investigador em ação nas páginas seguintes e a revelação do 
criminoso no último capítulo. Feito receita de bolo. Os personagens não 
mereciam grandes aprofundamentos psicológicos e serviam de peças 
no “livro-jogo” proposto. Whodunit (quem matou?) era tanto o gênero 
quanto o objetivo de todo leitor ao buscar esses romances. Não bastava 
ler, era preciso desvendar o quebra-cabeças também.

Passadas tantas décadas, alguns defendem que a literatura policial 
ainda precisa observar a tríade clássica crime-investigação-criminoso. 
Se for assim, sinto dizer que o romance policial está morto. Prefiro 
acreditar que a literatura policial evoluiu e, atualmente, trabalha não 
só no terreno do “quem matou?”, mas também faz retratos da violência 
urbana, da mente do criminoso etc. Ou seja, há ramificações do gênero 
policial. As possibilidades de explorar, reinventar, esconder e reorganizar 
os três elementos básicos do gênero são infinitas. A americana Patricia 
Highsmith foi uma das primeiras a fazer uma “inversão” que inaugurou um 
subgênero da literatura policial: o suspense psicológico. Nessas histórias, 
a investigação tem papel muito tímido e o foco está no criminoso, cuja 
identidade é conhecida desde o início. O interesse na leitura e a surpresa 
se alicerçam nas decisões do assassino e na forma como será resolvido 
todo o imbróglio. Defendo, pois, que seja assim: vários subgêneros que 
nasceram de uma mesma raiz e que permanecem ligados a ela, sem 
serem considerados “outra coisa” por terem desprezado esta ou aquela 
convenção do policial mais clássico.
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Nos Estados Unidos e na Europa, a literatura policial ainda hoje é 
muito popular, ocupando com frequência a lista de mais vendidos. Há 
eventos voltados para o gênero (Semana Negra, p.ex.), associações de 
autores, workshops e prêmios exclusivos (Edgar Allan Poe Awards, Ellery 
queen Awards etc). 

No Brasil, há uma carência de bons contadores de história. Há 
muito esnobismo literário e poucos têm algo a dizer. Os prêmios e a crítica 
costumavam ignorar a literatura policial sob o argumento de que não se 
trata de “alta literatura”. Por isso, muitos autores evitavam a alcunha de 
escritor policial. Felizmente, isso está mudando. O Garcia-Roza e o Tony 
Belloto, por exemplo, são assumidamente autores policiais. Nos anos 
90, o Garcia-Roza venceu os prêmios Nestlé e Jabuti com “O silêncio da 
chuva”. Busco seguir no mesmo passo. “Suicidas”, meu romance de estreia, 
foi finalista de dois prêmios importantes – o São Paulo de Literatura 
e o Machado de Assis da Biblioteca Nacional. é possível fazer uma 
literatura policial que entretenha e, ao mesmo tempo, mereça atenção dos 
acadêmicos. Vale dizer, uma literatura policial com uma história atraente, 
uma trama bem arquitetada, sem prejuízo da linguagem ou da densidade 
do texto. Além disso, a literatura policial brasileira cumpre um papel 
essencial: fazer um retrato do crime em nossa sociedade, um raio X da 
violência contemporânea, tão ordinária como chocante.

O quão importante você considera a verossimilhança em obras 
do gênero policial? Como você faz uso do verossímil em seus textos?

A verossimilhança é essencial para obras que se pretendem 
realistas. Nesse sentido, surge a importância da pesquisa, vital para os 
bons romances policiais. Faço sempre uma pesquisa prévia. Enquanto 
escrevo, não pesquiso nada, coloco no papel conforme a pesquisa prévia 
ou conforme imagino que seja na realidade. quando termino a obra, faço 
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uma releitura e pesquiso pontos específicos. Em alguns casos, a realidade 
atrapalha a ficção. Daí, sou obrigado a ignorar a realidade e tratar de 
deixar a ficção o mais verossímil possível. A coerência interna da trama é 
mais importante do que a coerência com a realidade, mas o ideal é que as 
duas coexistam, claro. 

que autores influenciam a criação de suas tramas e de sua escrita? 
De que forma é importante ou não outros autores na formação de um 
escritor?

Na literatura policial, minhas maiores influências são Agatha 
Christie e Patricia Highsmith, sem dúvida. A primeira me ensinou a ser 
metódico, construir cuidadosamente a trama, os pontos de virada, o final 
inesperado. A segunda me ensinou a dar dimensão aos personagens, 
explorar a psique e as dimensões do ser humano. Gosto muito de Cornell 
Woolrich, Dennis Lehane, Fred Vargas e Chuck Palahniuk também. Além 
disso, sou muito influenciado por outras mídias, como cinema e música. 
Tarantino e Almodóvar são grandes referências no meu trabalho. Entre 
brasileiros, adoro Machado de Assis. Na área policial, nossa literatura 
ainda é fraca. Adoro Rubem Fonseca, que é fantástico, e Patrícia Melo. 
Gosto também de alguns livros do Garcia-Roza.

Sem dúvida, a leitura é a principal ferramenta do escritor. quando 
me pedem conselhos para começar a escrever, minha maior recomendação 
é essa: leia muito, leia de tudo. é impossível prever o que influenciará 
cada pessoa ou como acontecerá essa influência. De todo modo, a leitura 
alimenta o escritor. Acredito, no entanto, que a leitura do escritor deve ser 
diferente daquela do leitor comum. Deve ser atenta, minuciosa, reparando 
nas técnicas empregadas pelo escritor, reparando no estilo, nos jogos de 
linguagem. Pouco a pouco, o jovem autor vai escolhendo suas referências 
e construindo uma voz própria, uma identidade.
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Vemos uma forte presença das mães na história em Suicidas. Os 
pais, entretanto, não participam. Por que a escolha de criar um foco 
na relação entre mães e filhos? quais seus motivos para, praticamente, 
não retratar pais no romance?

Possivelmente, a psicologia explica (risos). Sou filho único de pais 
casados. Minha relação com minha mãe é muito próxima e complexa, 
algo entre o temor reverencial e a amizade sem limites. Acabo retratando 
isso nos livros. Tanto Suicidas como Dias Perfeitos trazem reflexões sobre 
relações entre mãe e filho, principalmente como é ser filho (jovem) no 
século XXI. Essa é uma questão que me interessa, pois é o que vivo, é o 
que incomoda às vezes e o que me conforta também. 

Sobre Suicidas, você comentou que não se inspirou em ninguém 
em específico para a criação dos personagens. Ocorre o mesmo com 
Dias perfeitos?

Toda obra reflete questões e pessoas que interessam ao escritor. 
A maioria dos leitores busca coincidências ou referências na superfície, 
detalhes óbvios que não são mais do que brincadeiras. Por exemplo, o 
personagem Téo faz aniversário no mesmo dia que eu e tem os mesmos 
gostos musicais. Trata-se apenas de uma brincadeira. Mais profundamente, 
interessava-me refletir sobre o amor, sobre os mecanismos que fazem com 
que uma pessoa se encante por outra – e deixe de se encantar sem maiores 
explicações também. O amor é um enigma, um mistério. queria também 
confrontar duas personalidades absolutamente distintas como a de Téo 
e de Clarice. Esmiuçar a dinâmica de um casal em formação e a forma 
como as famílias desses jovens (no caso, as mães) entram para ajudar ou 
atrapalhar. De certa forma, é não só uma história de amor obsessivo entre 
jovens, mas também uma história de mães e filhos.
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Meus personagens nunca correspondem a alguém real ou que eu 
conheça. São, sim, a soma de várias pessoas, personalidades e nomes que 
eu ouvi ou conheci, profunda ou superficialmente. O escritor armazena 
esse caldo de informações que o mundo oferece, tritura e cria seus 
personagens, que ganham vida própria.

Em Dias Perfeitos, observamos um núcleo de personagens bem 
enxuto, principalmente em comparação a Suicidas. Por que escolheu 
trabalhar com menos personagens nesse seu segundo romance? Algum 
motivo particular?

Busco sempre fugir do óbvio. E evito me repetir: Suicidas e Dias 
Perfeitos têm premissas e estilos bastante distintos. Escrevo um estilo 
de romance policial que se afasta bastante dos clássicos. Não tenho um 
detetive fixo, raramente há investigação nos meus livros. Ainda assim, 
estão presentes elementos básicos do gênero policial, como crime e 
criminoso. Há também muita tensão e suspense nas páginas.

Alguns resenhistas e estudiosos chegaram a dizer que não escrevo 
literatura policial. Entendo o ponto deles. A cada trabalho, meu interesse 
maior está na psicologia dos personagens. O crime em si importa menos 
do que suas causas e consequências. Aí, sim, reside o objeto de interesse 
dos meus textos.

Em Dias Perfeitos, quis fazer um romance em que a força narrativa 
estivesse mais na violência psicológica do que nas reviravoltas da trama, 
como em Suicidas. Por isso, quis trabalhar com menos personagens. 
Só assim poderia me aprofundar em cada um, entendê-los melhor. 
Principalmente, eu queria refletir sobre o que leva alguém a cometer um 
crime. queria entrar na mente de Téo, personagem obcecado por Clarice, 
e enxergar o mundo da perspectiva dele. Para isso, fiz uso do discurso 
indireto livre. O narrador é onisciente, mas acessa a lógica de Téo em 
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alguns momentos e justifica suas atitudes com muita racionalidade e 
calma. A maior dificuldade foi encontrar o tom, entrar naquela lógica e 
costurá-la ao longo do texto. quando consegui, tudo fluiu naturalmente 
e, para meu espanto, eu já conseguia pensar como Téo, seguir suas ações 
perturbadoras sob um manto de justificativas plausíveis. Uma vez dentro 
de sua mente, tudo fez muito sentido: era razoável sequestrar a mulher 
amada para forçá-la a amá-lo.

Apesar de ambos serem romances policias, Suicidas e Dias 
perfeitos pertencem a subgêneros diferentes. Portanto, o tipo de 
atmosfera criada em cada obra difere bastante, por mais que você 
consiga manter a tensão, típica de sua narrativa, ao longo dos livros. 
Como os leitores comentam e recebem essa diferença? Por que se deu 
essa diferença no seu processo de escrita?

Tanto Suicidas como Dias Perfeitos têm forte apelo visual. Suicidas 
foi inicialmente pensado como roteiro de cinema. é um thriller, com 
muitos personagens, três linhas narrativas que se entrelaçam em tempos 
distintos, cheio de reviravoltas e com muita violência física. Um livro que 
choca. Dias Perfeitos é um suspense psicológico, linear, sem flashbacks. é 
uma história clássica de amor obsessivo, ainda que com elementos novos, 
acredito. O mergulho psicológico é a força do livro.

Os leitores reparam essa diferença entre os dois romances e cada 
um tem seu favorito. Alguns chegam a dizer que os livros parecem não ter 
sido escrito pela mesma pessoa. Tomo como elogio. Busco me reinventar 
a cada trabalho, odeio me sentir confortável. A escrita de Dias Perfeitos 
me trouxe muitos desafios. Saí do narrador em primeira pessoa (que é 
mais fácil, acredito) e enfrentei um tortuoso narrador onisciente. Saí 
de uma história com mais de vinte personagens e escrevi uma que se 
sustenta basicamente em duas pessoas. Por fim, saí de uma história com 
três linhas narrativas (o que torna mais fácil criar suspense, expectativa) 
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para escrever uma linear. Essa foi a grande dificuldade: manter o leitor 
preso nas páginas, criar surpresas e reviravoltas típicas do meu trabalho 
em um romance linear.

Você cursou uma Faculdade de Direito e produz literatura 
policial. há uma relação entre sua formação acadêmica e o caminho 
literário que escolheu? Por quê?

quando fiz vestibular, já estava escrevendo Suicidas e já queria 
ser escritor policial. A escolha do Direito foi calculada: naquela época, 
pensava que essa formação acadêmica me seria útil como escritor, me 
alimentaria de histórias e de conhecimentos jurídicos e sociais.

Publiquei Suicidas (Ed. Benvirá) em 2012, romance que felizmente 
foi sucesso de público e crítica, finalista do Prêmio Benvirá de Literatura 
2010, do Prêmio Machado de Assis 2012 da Biblioteca Nacional e 
do Prêmio São Paulo de Literatura 2013. Em 2014, publiquei Dias 
Perfeitos (Ed. Companhia das Letras), que esgotou a primeira edição 
de dez mil exemplares em menos de três meses. Dias Perfeitos teve os 
direitos de tradução vendidos para 9 países (EUA, Canadá, Inglaterra, 
França, Espanha, Itália, Alemanha, Portugal e Holanda) e será adaptado 
para o cinema. Com isso, dei um tempo na advocacia para me dedicar 
exclusivamente à literatura. Além disso, tenho vários projetos em 
andamento: filme, peça de teatro, livro em parceira, quadrinhos, além do 
meu próximo romance. Deixei o Direito de lado, por enquanto.

(Maio/ 2014)
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Posfácio
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UM CASO EM INVESTIgAÇÃO:  
O gÊNERO POLICIAL

Jorge L. Marques

O romance policial tem suas normas; fazer 
“melhor” do que elas pedem é ao mesmo 

tempo fazer “pior”: quem quer “embelezar” 
o romance policial faz “literatura”, não ro-

mance policial.

Tzvedan Todorov

No célebre “Tipologia do Romance Policial”, o crítico Tzvedan 
Todorov inicia o texto com uma passagem de Boilou-Narcejac55, 
informando que o faz não só para sublinhar sua discordância com a 
afirmação realizada, mas porque esta constitui uma posição bastante 
difundida “e a primeira com relação à qual é preciso tomar posição” (2011, 
p.93). Emulando a atitude do pensador búlgaro, iniciamos este ensaio 
tomando um trecho de sua autoria, que nos serve de epígrafe, também 
para de imediato dar vazão a uma opinião bastante comum, da qual, 
entretanto, discordamos frontalmente. No referido trecho, Todorov, ao 
contrapor “literatura” e “romance policial”, coloca as duas manifestações 
em polos opostos e não deixa dúvida de que, para ele, uma e outra não se 
coadunam. Em resumo: para ele, romance policial não é literatura. Não 
é aqui o caso de enveredarmos por uma infindável discussão acerca do 
que seja literatura, e nem mesmo do que se entende por romance policial 
(gênero, aliás, cujas fronteiras se alargaram bastante desde que Todorov 
publicou seu estudo, conforme veremos adiante). Por outro lado, numa 
investigação que se estrutura com o manancial teórico já arregimentado 

55  Eis o trecho ao qual nos referimos: “O gênero policial não se subdivide em espécies.  
Apenas apresenta formas historicamente diferentes”.
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pelo arcabouço crítico do século XXI, vale a pena reler as proposições do 
crítico búlgaro, apontando hipóteses que podem ser revistas ou elementos 
que ficaram datados. 

“Tipologia do romance policial” é um ensaio de Todorov que veio 
à luz no início da década de 1970. Não obstante a distância do tempo, 
constitui, ainda hoje, referência inquestionável em grande parte dos 
trabalhos que se dedicam à análise do gênero. Na maior parte das vezes, 
podemos observar que falta justamente um olhar menos reverencial e, 
por consequência, mais agudo acerca das reflexões ali expostas.  Em 
outras palavras, é necessário, um olhar que considere a fala do crítico 
“merecedora não de culto reverencial, obnubilante, mas de discussão 
crítica que lhe responda às instigações mais provocativas” (CAMPOS, 
2011, p.23). Não há dúvida de que, no século XXI, algumas certezas 
então vigentes na época da escrita do texto de Todorov já não mais se 
encontram inabaláveis. Por exemplo: o esvaziamento dos cânones, o 
paulatino derretimento das fronteiras entre “alta literatura” e “literatura 
de massa” e a emergência dos gêneros considerados marginais constituem 
fenômenos que tiveram lugar após o momento histórico em que o crítico 
produziu sua análise. Encontram-se inseridos em um contexto no qual 
os estudos culturais se consolidam como referência irremediável. Reler 
o texto de Todorov hoje é, portanto, reavaliá-lo a partir de uma ótica 
contemporânea; é, ainda, enxergar o gênero policial a partir de um viés 
crítico que se transfere da modernidade para o contexto pós-moderno. 

Dito isso, vale a pena retomarmos mais uma vez a epígrafe que 
encima essas reflexões e colocá-la na berlinda, revelando toda a carga 
de preconceito que ela traz embutida contra o gênero policial. Não à 
toa, porém: ela reflete uma época em que, embora as vanguardas já 
começassem a dar sinais de exaustão, o meio artístico ainda se encontrava 
sob o eco de toda a rica influência por elas exercida no decorrer do 
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século passado. Dentro daquele contexto, era bastante improvável que 
o pensamento acadêmico vigente lograsse conciliar qualidade literária e 
sucesso de vendas. Se mesmo investindo num formato tradicional – o 
romance tout court – nomes como Jorge Amado e érico Veríssimo, no 
contexto brasileiro, sofriam sérias resistências da crítica (e essa realidade 
tinha a ver, sem dúvida, com a grande aceitação que ambos tinham junto 
ao grande público), é fácil concluir que um gênero como o policial, cujas 
grandes vendagens atestam o significativo sucesso comercial das tramas, 
seria irremediavelmente relegado ao caráter marginal da paraliteratura. 
Sendo assim, mesmo que estudos pioneiros, como o capitaneado por 
Averbuck (1984), já mostrassem um desvio de rota, eles, na verdade, 
despontavam como exceções que faziam somente confirmar a regra. 
Embora priorizassem manifestações culturais que fizessem uso de outros 
suportes que não o livro, as análises empreendidas no projeto da autora 
tiveram o mérito de concluir que:

(r)esgatar para a literatura formas marginalizadas pode 
representar uma visão ampliadora no impasse da cultura de 
nosso tempo. Isso significa, igualmente, revisar a questão 
dos gêneros, à luz de uma perspectiva que considere o papel 
dos modos literários em suas relações com a sociedade que 
os propõe e utiliza. (AVERBUCK, 1984, p.6)

O romance policial é fruto direto da estética folhetinesca. Vários 
dos dispositivos típicos do folhetim – tais como o gosto pelos ganchos, a 
reviravolta nas tramas, as revelações imprevisíveis – ajudaram a formatar 
os procedimentos que viriam a se tornar uma constante nas narrativas 
do gênero. Por sua ligação com o folhetim em sua gênese, nada mais 
natural que o enigma envolva e domine o policial. Em seu texto, Todorov 
estrutura uma tipologia do gênero e, embora não negue a evolução 
histórica do mesmo, levanta vertentes que, em diversos momentos, se 
tornam perpendiculares. Sendo assim, além do já mencionado romance 
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policial de enigma, o crítico traz à tona o romance negro e o romance de 
suspense, nos quais, por sua vez, alguns subgêneros podem ser mapeados. 
Também levanta a hipótese de que o sucedâneo do romance de aventuras 
seja o romance de espionagem. Após a análise realizada, Todorov observa, 
ainda, a existência de uma série de obras que não se encaixam na proposta 
tipológica ensaiada. Desse modo, parece admitir que a criação nem sempre 
cabe no procedimental (porém, por vezes restringente) esquadrinhamento 
acadêmico; em última análise, constata que o caráter ilimitado da arte não 
se submete à racionalidade cartesiana dos estudos teóricos. E é aí que o 
pensador cai em contradição, visto que acaba por reconhecer – ainda que 
enviesadamente – o aspecto “literário” de um gênero ao qual anteriormente 
associara de forma exclusiva ao consumo de massa.

Como gênero em constante evolução, o policial ampliou suas 
esferas desde que Tzvetan Todorov elaborou seu estudo. Nesse sentido, 
podemos notar que dois movimentos distintos se fazem notar: o primeiro 
é de caráter essencialmente intrínseco (no sentido de ser observado 
o surgimento de outras tendências na tipologia crítica forjada pelo 
crítico); enquanto o segundo, extrínseco, relaciona-se muito mais com a 
multiplicidade de suportes através dos quais o gênero pode-se manifestar 
hoje, em função do aporte tecnológico advindo da sociedade digital.

No que diz respeito ao primeiro movimento, é possível observarmos, 
como fenômenos relativamente recentes, três tendências diferenciadas, 
se nos limitarmos ao contexto nacional. A primeira diz respeito à 
incorporação do humor como pièce de resistence nas narrativas, resultando 
no que poderíamos denominar de “comédia policial”; a segunda expande 
os limites do gênero para o terreno da crítica social, revelando mazelas 
do país a partir de uma fabulação que, porém, não perde de vista o 
investimento nos elementos característicos do romance policial; já o 
terceiro constitui, na verdade, um subgênero das narrativas das minorias, 
tão valorizadas nesses tempos pós-modernos, e envereda pela diversidade 
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sexual, resultando no que pode ser considerado “romance policial gay”.
Já com relação ao suporte através do qual o policial viabiliza sua 

divulgação, somam-se, no contexto atual, além das Hqs e das produções 
audiovisuais, experiências pautadas pela internet. Nesse contexto, 
irrompem para o grande público produtos disponibilizados em sites e 
blogs, alguns com número significativo de leitores e, interessantemente, 
retomando a estrutura em capítulos, repleta de ganchos, que esteve na 
base da constituição do gênero, numa evidente retomada da proposta 
folhetinesca. Entra em campo também a interatividade, ou seja, o leitor 
se torna ele próprio o detetive a elucidar casos com a ajuda de aplicativos 
extremamente populares, muitos deles disponíveis nas redes sociais. Em 
narrativas lúdicas como o Criminal Case, um dos mais acessados pelos 
internautas, embora o fio de enredo já esteja delineado – ou seja, espaços, 
personagens, mistério a ser desvendado são previamente programados 
–, não há dúvida de que a interferência do leitor-detetive é fundamental 
para o desenrolar dos acontecimentos. Estamos diante, portanto, de uma 
nova janela para a expansão do gênero, que agrega cada vez mais uma 
legião de aficionados através do que é denominado de “literatura digital” 
ou “literatura eletrônica”, a saber, a literatura forjada no ciberespaço, na 
qual o policial encontra fértil terreno para se desenvolver. Se, de acordo 
com Perry Anderson, o momento sociocultural contemporâneo tem a 
tendência de vivamente “celebrar o crossover, o híbrido, o pout-pourri” 
(1998, p.23), essa nova manifestação não foge à regra, incorporando 
claramente elementos da estética do videogame. Cabe ainda notarmos que, 
nesses novos suportes, o conceito de autoria adquire outras dimensões 
e acaba por tornar-se bastante elástico: programador, web designer, 
narrador e leitor (ou, de acordo com o vernáculo digital, interator), todos 
eles, são autores, visto que, juntos, ajudam a forjar o produto final. 
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Em outro campo de interesse, cabe ressaltar que, embora 
paulatinamente, a academia parece voltar-se com certa acuidade para 
o estudo das narrativas policiais tradicionais. Se, até há alguns anos, 
era voz corrente que os especialistas em Literatura sistematicamente 
alijavam a análise do gênero para o campo da Comunicação Social, 
identificando-o exclusivamente com a cultura de massa, não há dúvida 
de que já existe, com determinada frequência, nos cursos stricto sensu 
de Letras, dissertações e teses que utilizam obras policiais como fontes 
primárias de estudo. Pensemos, por exemplo, no número de trabalhos 
que tematizam livros de autores como Rubem Fonseca ou Patrícia 
Mello. Não são desprezíveis, com certeza; pelo contrário, adquirem vulto 
numérico que merece ser notado e devidamente analisado. Certo é que 
se trata de fenômeno relativamente recente: tais produtos surgem, em sua 
maioria, após a década de 90 do século passado. Entretanto, também não 
parece ser a vertente mais “comercial” do gênero que encontra espaço 
no meio acadêmico. Portanto, nos dias de hoje, o romance policial até 
já é estudado; resta saber somente qual policial é o privilegiado pelos 
intelectuais. A menção aos dois autores acima já nos oferece uma ideia 
das categorias que encontram ecos de valorização positiva.

Se pensarmos no célebre modelo que engendra a literatura como 
sistema, elaborado por Antonio Candido (1993) e posteriormente 
ampliado por Haroldo de Campos (2011), podemos afirmar que o romance 
policial no Brasil possui todos os elementos que apontam para a existência 
de um fluxo dinâmico da realidade literária em uma sociedade56. Mais 
importante do que isso: se durante boa parte do século XX a produção 
do gênero em nosso país sobreviveu com experiências essencialmente 
bissextas, já podemos observar que gerações de escritores se sucederam 
56  é óbvio que, no caso da “literatura digital”, os elementos levantados pelo crítico acabam 
por ser subvertidos, em função do suporte tecnológico através do qual as narrativas são engendra-
das.  Nesse novo contexto, como já foi ressaltado, cai, por exemplo, a fronteira entre os papéis de 
produtor e receptor.
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nas últimas décadas. O acúmulo de nomes corrobora o fato de que, 
efetivamente, a realidade da literatura policial hoje perfaz um cenário 
que deixou de ser apenas promissor e se mostra claramente efervescente. 
Num levantamento aleatório de autores, podemos mapear tanto os que se 
dedicam exclusivamente ao gênero quanto os que realizaram incursões 
pontuais pelo mesmo. Estando em uma ou outra categoria, não deixa de 
ser relevante que tenhamos escritores de narrativas policiais como Luís 
Fernando Veríssimo, Alberto Mussa, Marçal Aquino, Jô Soares, Flávio 
Carneiro, Felipe Pena, Nelson Motta, Tony Bellotto, Mário Prata, Luiz 
Alfredo Garcia-Roza, Raphael Montes, Vera Carvalho Assumpção, Olívia 
Maia, Luiz Eduardo Matta, Roger Franchinni, Luis Biajoni e Tailor Diniz, 
entre tantos outros. Ainda que nem todos eles tenham conquistado espaço 
nas grandes editoras e, por consequência, ainda não logram alcançar uma 
distribuição eficaz de suas obras, certo é que o mercado consumidor 
corresponde vivamente a essa profícua produção, levando vários dos 
livros desses autores para as listas dos mais vendidos. Além disso, algumas 
premiações importantes começam a ceder espaço para o gênero entre 
os títulos vencedores e os eventos do meio convidam, continuamente, 
diversos escritores do policial para participarem de mesas-redondas, em 
geral com grande afluência de leitores.

Investigar o policial é se conformar em realizar averiguações que 
jamais levarão a uma conclusão definitiva sobre o caso. Isso porque ele 
está em contínua evolução, transmutando-se continuamente, expandindo 
suas redes e suas propriedades. De qualquer modo, uma possibilidade 
de esguelha interessante é mapear pistas fazendo uso de um recurso 
privilegiado: fincando os pés no hoje.
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de Letras da instituição, executando atividades acadêmicas diversas: 
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de práticas relacionadas à docência superior, pesquisas, produção de 
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aulas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa, 
Literatura Comparada, Teoria da Literatura e Prática de Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura.Professora de Língua Portuguesa e Literatura 
na SEEDUC de 1998 até 2016, no Colégio Estadual Visconde de Cairu. 
Professora de Língua Portuguesa no ISERJ (FAETEC) de 2014 até 2016. 
Atualmente, é professora de Língua Portuguesa, Redação e Literatura 
no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) e 
professora orientadora de Estágio II da Uerj.

Carina Lessa é professora da pós-graduação em Língua Portuguesa 
e Linguística da Unesa, doutora em Literatura Brasileira pela UFRJ - mestre 
e graduada pela mesma instituição. é autora do livro: A esquizofrenia do 
escritor, uma poética da obra de Godofredo de Oliveira Neto. E-mail para 
contato: lessa.carina@gmail.com

Claudia Maria Pereira de Almeida é Doutora em Letras Neolatinas – 
Literatura Francesa e Literaturas de Língua Francesa. Professora Associada 
do Instituto de Letras da UERJ, atualmente pesquisa as representações 
do indivíduo estrangeiro nos espaços ficcionais da contemporaneidade, 
usando como corpus romances brasileiros e romances em língua francesa 
escritos por autores estrangeiros. Publicou artigos em periódicos da área 
e capítulos de livros. E-mail para contato: cmp.almeida@yahoo.com.br
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geraldo Pontes Jr. é doutor em Literatura Brasileira (PUC-Rio) e 
mestre em Literaturas de Língua Francesa (UFRJ). Professor Associado da 
UERJ, pesquisa as representações da alteridade e estereótipos literários. 
Atua na graduação em Letras e no programa de PG- Letras, nas áreas de 
Teoria Literária e Literatura Comparada. Organizou livros na área e tem 
publicado artigos de sua pesquisa em periódicos acadêmicos. E-mail para 
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sobre teoria literária, prosa, poema, canção e teatro (Oficina Raquel, 2012) 
e de Personagens femininas: confinamentos, deslocamentos. é professor 
do Colégio Pedro II, onde atua Mestrado Profissional em Práticas de 
Educação Básica, e do Colégio Militar do Rio de Janeiro. E-mail para 
contato: jorgelmarques@globo.com

Júlio França é Doutor em Literatura Comparada pela UFF, com pós-
doutorado na Brown University. Professor de Teoria da Literatura do Instituto 
de Letras e do Programa de Pós-graduação em Letras da UERJ, é líder do 
Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico (CNPq). Os trabalhos de sua atual 
pesquisa sobre o medo como prazer estético podem sem encontrados no site 
“sobreomedo.wordpress.com”. E-mail para contato: julfranca@gmail.com

Márcio de Pinho botelho – graduado em História e Mestre 
em Letras pela FFLCH/USP. Na dissertação de mestrado, intitulada  
Representações do intelectual e do cânone em La ciudad ausente de Ricardo 
Piglia, dedicou-se a analisar as relações entre literatura e história no 
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ficcionista Ricardo Piglia. Atualmente é professor de Ensino Médio e pré-
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Letras da UERJ. Doutor em Literatura Comparada pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (2007) e pós-doutorado em Letras pela 
Universidade de São Paulo (2012). Sua pesquisa trata das relações entre 
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cultura no Brasil” e participa do Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico (CNPq). 
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deslocamentos, identidades e literatura (Edufes, 2011) e coorganizadora 
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Victor Schlude Ribeiro é graduando em Letras (Português/
Inglês) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor de Inglês 
do programa Idiomas sem Fronteiras desde 2013. Monitor de Inglês do 
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