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Palavras não têm poder de impressionar a mente sem o requintado horror da realidade.

Edgar Allan Poe

Talvez eu tenha treinado-me para ver aquilo que os outros olham superficialmente.

Conan Doyle

Especializei-me em assassinatos de interesse silencioso e familiar.

Agatha Christie



Resumo: essa dissertação tem como objetivo principal analisar os livros Crimes à moda

antiga (2004), de Valêncio Xavier e O crime da Galeria de Cristal (2019), de Boris

Fausto, apontando como a técnica ready-made, de Duchamp, o conceito de intermídia,

de Higgins e o de anacronismo, de Didi-Huberman, estão presentes no conto policial

brasileiro. Além disso, discutimos alguns aspectos pontuais sobre a modernidade, a

estrutura do conto, o narrador e o gênero policial. Também observamos como o

sensacionalismo impera na imprensa nacional por meio de notícias criminalísticas,

sobretudo, através de fait divers ou folhetins.

Palavras-chave: contos; ready-made; intermídia; sensacionalismo; anacronismo.



Abstract: the main aim of this dissertation is to analyze the books Crimes à moda

antiga (2004), by Valêncio Xavier and O crime da Galeria de Cristal (2019), by Boris

Fausto, pointing out how Duchamp's ready-made technique, the concepts of intermedia,

by Higgins and anachronism by Didi-Huberman are present in Brazilian detective short

stories. In addition, we discuss some specific aspects about modernity, structure of short

stories, narrator and detective story. We also observe how sensationalism prevails in

national press through criminal news, especially fait divers.

Keywords: short stories; ready-made; intermedia; sensationalism; anachronism.
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As primeiras pistas desta investigação

Deslocando-se entre o agora e as ruínas da modernidade, Valêncio Xavier

Niculitcheff, em Crimes à moda antiga (2004) e Boris Fausto, em O crime da Galeria

de Cristal (2019), caminham na estreita linha que separa ficção de realidade. Seus livros

são compostos por contos, os quais trazem histórias de crimes reais que tiveram como

cenário o Brasil do século XX. Ambos foram retirados de jornais da época em que

aconteceram, bem como de folhetins, documentos, fotografias e depoimentos de

testemunhas e acusados. Esses casos chocaram o país e entraram para o folclore e o

imaginário popular. Em parte, pela crueldade intrínseca, mas também devido ao

sensacionalismo criado em cima deles pela imprensa da época.

Tais contos apresentam como pano de fundo uma transgressão jornalística. O

momento em que o jornalismo brasileiro para de se interessar apenas por notícias de

celebridades e passa a dar espaço a informações sobre pessoas comuns. Além disso,

também vemos a urbanização e a industrialização que despontavam em território

nacional. O Brasil vivia o período da belle époque, de grandes transformações culturais.

No entanto, apesar dos autores mencionarem as inovações desse momento, eles focam

em sua parte negativa. Realçando que mesmo que a população tenha vivido a mesma

época, havia diversas realidades nela:

[...] as comodidades e prazeres da belle époque se concentraram na elite e em
estratos da classe média, que tratava de imitar os padrões da primeira. Marcos
típicos das diferenças de classe eram, de um lado, o bairro dos Campos Elíseos e
a nascente avenida Paulista; de outro lado, o bairro do Brás e adjacências, que
representavam o mundo de ‘além-porteiras’. Estas, como os antigos paulistanos
se lembram, eram as porteiras que se abriam e se fechavam na avenida Rangel
Pestana para a passagem dos trens da São Paulo Railway (SPR), bloqueando o
trânsito da avenida por muitos minutos. Protótipo da pobreza, dos cortiços, da
gente rude que ‘não tinha modos’, o Brás pulsava de vida com afluxo de
imigrantes italianos e espanhóis (FAUSTO, 2019, p. 20).

Nessa passagem introdutória, por exemplo, Boris Fausto (2019) traz questões que

ressoaram durante todo o seu livro: a desigualdade social, a separação muito bem

definida da sociedade e a chegada de diversos imigrantes a São Paulo, que começava a

se tornar um grande centro cosmopolitano. Esse progresso exacerbado deixou destroços.
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Indivíduos ou grupos atropelados pela máquina da modernização. Por não se

encaixarem nos ideais de seu tempo. E é nesses sujeitos que os contos focam.

A partir de acontecimentos bárbaros e uma escrita marcada pela fragmentação,

Xavier e Fausto retratam personagens conturbados, em suas transições da margem

social à notoriedade nacional por meio da criminalidade. O leitor é convidado a

embarcar em uma viagem no tempo. Na qual se sentirá em uma cena de crime,

caminhando entre recortes e colagens, coletando pistas, seguindo rastros e tentando

encontrar respostas, atordoado pela hesitação e pelo medo. A ele é proposta a

experiência da decadência, do trauma e da morte. E é desse ponto que se tem partida,

sob a ótica da barbárie.

Em Crimes à moda antiga, editado pela PubliFolha em 2004, há oito contos: Os

Estranguladores da Fé em Deus, A Noiva Não Manchada de Sangue, A Morte do

Tenente Galinha, A Mala Sinistra, O Crime de Cravinhos ou da Rainha do Café, Aí

Vem o Febrônio, O Outro Crime da Mala e Gângsteres num País Tropical. O livro tem

como recorte temporal o período de 1906 a 1931 e todos os casos ocorreram em capitais

brasileiras, sendo a maior parte deles em São Paulo e os outros em Curitiba, Rio de

Janeiro e Porto Alegre.

Já o O crime da Galeria de Cristal, editado pela Companhia das Letras em 2019,

é dividido em duas partes, a primeira destinada a O crime da Galeria de Cristal e a

segunda a O crime e O segundo crime da mala. É indispensável apontar que os três

casos trazidos por Fausto (2019) estão entre os oito do livro de Xavier (2004). Eles se

referem, respectivamente, a: A Noiva Não Manchada de Sangue, A Mala Sinistra e O

Outro Crime da Mala e aconteceram entre 1908 a 1928. Todos eles têm os mesmos

personagens centrais, a não ser pelo primeiro crime da mala, no qual Valêncio Xavier

apresenta o nome do assassino como “Miguel Trad”, que, na verdade, seria “Michel

Trad”. Podemos pensar nisso, como mais uma forma de misturar ficção e traços reais,

apontando que a sua escrita não visa se prender a nenhum lado, mas deslizar pelos dois.

Boris Fausto, por sua vez, mantém o nome real do criminoso.

Nesse ponto, vemos que embora haja várias semelhanças entre os dois autores e

aproximações de suas obras, eles também apresentam algumas diferenças. Xavier faz

uma leitura crítica a partir de um olhar artístico, logo, sem tanto apego à verdade ou a
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certas realidades. Por outro lado, Fausto demonstra uma preocupação em ser fiel ao

contexto histórico, próprio do olhar de um historiador.

Embora Boris Fausto não mencione Valêncio Xavier, nem haja indícios de que

tenham se conhecido ou tido algum contato, a maneira pela qual constroem seus contos

é bastante semelhante. Além de serem autores nacionais, que viveram e escreveram

sobre o mesmo período, ambos têm em comum o interesse pela criminologia e a trazem

para a literatura. E para isso adotam o ready-made em sua escrita.

No primeiro capítulo, portanto, trazemos um panorama dessa técnica de Duchamp,

entendendo o seu contexto de surgimento, suas significações e como ela se expande da

arte à literatura. Observamos que nos contos de Xavier e Fausto o objeto ressignificado

é a notícia jornalística criminal, que é recortada de seu espaço originário, jornal, e

colocada na ficção, lugar no qual adquire novos significados. Seja pelo próprio suporte

“livro” ou pelo gênero “conto”. Para conceituar o ready-made, nos baseamos,

principalmente, em Octavio Paz (2008), Raúl Antelo (2000) e Ana Sereno (2010).

É notório que essa técnica proporciona às histórias certa heterogeneidade, que é

ainda mais explorada tendo em vista que elas são (re)contadas através de narrativas com

diversos recortes textuais e imagéticos. Os quais vêm de diferentes mídias, como jornal,

teatro, cinema, rádio e da própria literatura. Assim, nesse momento, também estudamos

o conceito de “intermídia”, de Dick Higgins, uma vez que para o teórico, o ready-made

é uma intermídia.

Higgins (2012, p. 45) explica que há uma impossibilidade de categorizar obras

com colagens oriundas da junção de fragmentos de diversas mídias ou até mesmo tentar

impor regras e leis a elas, no sentido de pensar uma estrutura ou uma sequência de

passos a serem seguidos para fazê-las, pois para ele: “[...] cada obra determinar seu

próprio meio e forma de acordo com suas necessidades”. Com isso, ele evidencia que a

intermídia é uma histórica e irreversível inovação. Assim, entendemos que ela sempre

pode apresentar novos desdobramentos, o que impede uma classificação clara e fechada.

No mesmo capítulo, investigamos a estrutura do conto. Embora muito já tenha se

falado a respeito dele, em especial, a partir de Ricardo Piglia, Tzevetan Todorov e

Edgar Allan Poe, observa-se que mesmo que tenham pensando em muitos aspectos,

nenhum deles teorizou acerca do conto em letra e imagem ou conto-colagem, como

vemos em Valêncio Xavier e Boris Fausto. Julio Cortázar (2006), outro nome de
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significativa importância em relação ao conto, chega a apontar a necessidade de se

pensar em novos deslocamentos desse gênero narrativo, no entanto, não desenvolve essa

ideia. Apenas destaca essa existência e a dificuldade em classificá-la. Dessarte, também

revisitamos algumas ideias e configurações da literatura policial. Tendo em vista que os

dois livros trazem temas comuns a esse gênero, como crime, morte, suspeitos,

testemunhas e investigação.

Nesse momento, também nos dedicamos a analisar a figura do monstro, sobretudo

de Febrônio, do conto “Aí Vem o Febrônio”, de Valêncio Xavier. Personagem esse que

voltará a ser debatido nos capítulos seguintes, visto que a partir dele ressoam várias

significações. Como a heterogeneidade e a crueldade na formação do monstruoso e o

anacronismo na sua imagem e suas reformulações diante do tempo. Febrônio corporifica

os medos de sua época e por isso fora tão temido e, ao mesmo tempo, despertara tanta

comoção. A fim de discutir melhor esse personagem, nos debruçamos sobre as ideias de

Jeffrey Jerome Cohen (2000), acerca do monstro moderno e de como cada sociedade e

tempo engedra os seus.

No segundo capítulo, partindo do interesse sanguinário da sociedade pelo

criminoso, analisamos o crime enquanto espetáculo. Essa atenção exacerbada diante da

morte cruel se acentua tendo em vista o sensacionalismo, que também é estudado nesse

momento. Sendo importante destacar que na época em que os casos aconteceram (início

do século XX) o jornal era a principal fonte de informação da população e também se

encarregava do entretenimento. Visto que a Internet só chegara ao Brasil em 1988.

Observamos que o sensacionalismo frequentemente aparece em casos que têm

como figuras centrais mulheres. Especialmente, quando ela é a assassina. Conforme

destaca Josefina Ludmer (2002), embora a mulher mate há muito tempo, é na

globalização que ela começa a tomar espaço, no sentido de ser notada. E, com isso, os

crimes que ela cometeu no passado também vão sendo revelados.

Dessa forma, era muito comum naquele período a circulação de folhetins, seja

para trazer alguma novidade ou então algum assunto extra. Uma vez que eram mais

curtos e com isso poderiam ser produzidos de maneira mais rápida. Devido à forte

presença da cultura francesa na modernidade brasileira, também eram chamados de fait

divers. Por conseguinte, ao final desse capítulo também os estudamos, pensando-os

como elementos de fortalecimento do sensacionalismo.
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Como vemos, eles se ocupavam, especialmente, de notícias sensacionais, visando

o aumento de audiência. O que induz a um uso indevido da informação para fins de

manipulação e traz inúmeras consequências negativas para os envolvidos nos casos e o

para o desenvolvimento da investigação.

Fausto (2019, p. 21) aponta que “O impacto proporcionado pelo fait divers na

vida da cidade provinha de várias fontes. A leitura dos jornais tinha um público

qualitativamente significativo, mas limitado pelo baixo nível de capacidade de leitura.”

Assim, os fait divers ou folhetins eram mais consumidos que os jornais tanto pelo seu

caráter imediatista quanto pela linguagem de fácil entendimento.

De acordo com Fausto (2019, p. 20) até mesmo produções culturais eram

baseadas nesses folhetins: “[...] o sucesso cinematógrafo se explica porque o enredo dos

filmes era muitas vezes inspirado num fait divers, em que os crimes sensacionais tinham

um lugar de relevo.” Os desdobramentos para o cinema também são apontados por

Valêncio Xavier em alguns de seus contos, como é o caso da seção “O filme do fim”, no

conto “Os Estranguladores da Fé em Deus”.

Quando um acontecimento é capaz de mobilizar grande parte da população de

uma época e de suas instituições, assim como os assassinatos dos casos em voga, ocorre

uma vibração na estrutura social. E as crenças, os costumes e os limites começam a ser

questionados. Todos esses pontos são trazidos à tona e debatidos pelos autores.

Valêncio Xavier, enquanto jornalista, cineasta e escritor, buscava, de certa forma,

literalizar os relatos pobres e enfraquecidos trazidos pelos jornais e utiliza a sua

percepção literária para analisar o que a área jornalística não compreendia. E Boris

Fausto, enquanto bacharel em direito, mas, principalmente, como historiador, vê nos

crimes um caminho que leva a entender a história de uma sociedade. As razões que

levaram esses escritores à literatura policial são variadas, assim como os motivos que

prendem os mais diversos leitores nesse campo.

Ademais, esse interesse de Xavier e Fausto por esse gênero não é visto somente

nos dois livros aqui analisados. Valêncio Xavier também trabalha a temática do mistério

em 13 mistérios + o mistério da porta aberta (1998) e Rremembranças da menina de

rua morta e nua (2006). E Boris Fausto em Crime e cotidiano: a criminalidade em São

Paulo e O crime do restaurante chinês (2009). Em todos esses livros lemos que a
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camada de suspense é construída por um medo duplo, que mescla os anseios da

realidade e os da ficção.

Jacques Hassoun (2002, p. 144) sublinha que alguns autores, como Benjamin, que

“[...] tiveram a ‘intuição do abismo que iria se abrir’ foram os únicos a perceber os

perigos inerentes à lógica de certas modernidades.” Podemos pensar que Valêncio

Xavier e Boris Fausto fazem parte desse grupo capaz de captar que os males advindos

da modernidade e até mesmo os ocultos ou ignorados por ela. E, para melhor

visualizarem e estudarem essa questão, aproximam diversas temporalidades em seus

contos.

Por isso, no terceiro capítulo, trabalhamos a concepção desse tempo não linear.

Apontando o anacronismo nos contos de Xavier e Fausto. Para essa leitura, nos

baseamos, sobretudo, nas ideias de Georges Didi-Huberman. Também relacionamos os

contos de Xavier e Fausto ao texto “A vida dos homens infames”, de Michel Foucault.

Tendo como intuito entender os espaços sociais dos personagens em suas épocas, bem

como as relações de poder que emanam disso. E ainda, pensamos os livros de Xavier e

Fausto enquanto o herbário, mencionado por Foucault. Uma coleção de existências

interrompidas que se recusam a se apagar.

Para lermos a modernidade e as “passagens” do século XX, questões que

ressoaram em diversos momentos nessa dissertação, nos pautamos nas ideias teóricas de

Charles Baudelaire e Walter Benjamin. Bem como, para analisar o narrador, elemento

fundamental da narrativa, mas que sofre várias mudanças na modernidade e,

consequentemente, nos contos estudados. É possível compará-lo, em alguns trechos, à

figura do flâneur. Esse caminhante que nas palavras palavras de Baudelaire, se esconde:

Atrás das vidraças de um café, um convalescente, contemplando com prazer a
multidão, mistura-se mentalmente a todos os pensamentos que se agitam à sua
volta. Resgatado há pouco das sombras da morte, ele aspira com deleite todos os
indícios e eflúvios da vida; como estava prestes a tudo esquecer, lembra-se e quer
ardentemente lembrar-se de tudo. Finalmente, precipita-se no meio da multidão à
procura de um desconhecido cuja fisionomia, apenas vislumbrada, fascinou-o
num relance (BAUDELAIRE, 1996, p. 17).

Além dos teóricos já mencionados, nos baseamos também em pesquisadores que

trabalham com a obra de Valêncio Xavier e Boris Fausto, por meio de artigos científicos,
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dissertações, teses e livros. Desse modo, foi realizado um levantamento da fortuna

crítica dos dois autores.

Em um primeiro momento, buscamos por artigos publicados nos últimos dez anos,

em revistas acadêmicas de estudos literários (com qualis) de universidades públicas,

estaduais e federais do estado do Paraná e de São Paulo. Visto que esses são os estados

nos quais a produção de Xavier e Fausto se concentra. Assim, no Paraná, as revistas

selecionadas foram: Letras (UFPR), Interfaces (Unicentro), Terra Roxa (UEL), Estação

Literária (UEL), Acta Scientiarum (UEM), Muitas Vozes (UEPG) e LHM (Unioeste). E

em São Paulo: Literatura e sociedade (USP), Opiniães (USP), Magma (USP), Síntese

(UNICAMP), SETA (UNICAMP) e Remate de Males (UNICAMP).

No Paraná, não foram encontrados artigos científicos sobre Boris Fausto e

somente dois sobre Valêncio Xavier, sendo ambos na revista Letras (UFPR). “Valêncio

Xavier: uma construção do impossível” (2011) e “Minha mãe morrendo: um estudo

anacrônico do Barroco/neo Barroco” (2016), os dois de autoria de Maria Salete Borba.

Em São Paulo, foram encontrados quatro artigos sobre Valêncio Xavier: na

Revista Opiniães (USP), “A externalidade como estética em O mez da grippe e Anjo

negro: sob uma perspectiva foucaultina” (2016), de Juliana Carvalho de Araújo de

Barros; na Revista SETA (UNICAMP), “O fantasma, o cavalo de troia e a pele:

literatura brasileira contemporânea e suas fotografias” (2018) e “Leitores em busca de

autores: fotografias e o eu na literatura brasileira contemporânea” (2019), ambos de

Renan Augusto Ferreira Bolognin; e na revista Remate de Males (UNICAMP), “Livro,

ficção e ordem provisória” (2019), de Júlia Vasconcelos Studart. Sobre Boris Fausto, foi

localizada uma menção na Revista Literatura e Sociedade (USP) em “Entre a

casa-grande e o mocambo: o moleque Ricardo no ciclo da cana-de-açúcar de José Lins

do Rego” (2015), de Paula Maciel Barbosa.

Conforme visto, não há muitos artigos nas revistas selecionadas, por isso, também

pesquisamos nos indexadores Google Scholar e Scielo. Embora o objetivo desse estudo

não seja trabalhar exclusivamente com a fortuna crítica dos autores, entendemos que a

leitura dela faz parte do processo de pesquisa, para conhecer o que já vem sendo

pesquisado acerca deles. Além desses textos, é imprescindível destacar a importância

dos livros Contatos e Contágios (2014), 100 anos em 100 filmes (2020), de Maria Salete

Borba e O minotauro multimídia (2016), de Ângela Dias, para essa análise.
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1. Do ready-made à intermidia no conto policial

1.1 Origens e panoramas da técnica de Duchamp

A técnica ready-made, própria da arte moderna, continua muito presente nos dias

de hoje. Ela surge no século XX, com o pintor, escultor e poeta francês, Marcel

Duchamp. E, em síntese, consiste na negação da função comum do objeto em seu

cotidiano e no seu deslocamento do local de costume ao museu e galerias. Espaços nos

quais se ressignifica, possibilitando novas perspectivas.

Portanto, é possível considerar essa técnica do “já pronto” ou “já feito”, se

traduzido do inglês ao português ao pé da letra, enquanto uma ruptura ou uma

descontinuidade relacionada aos processos artísticos desenvolvidos até aquele momento,

ao passo que também se configura como uma reação ao banal, uma intervenção no

ordinário, em prol de expandir o rotineiro para uma percepção além; mais sensível e

criativa. Além do mais, conforme sublinha a pesquisadora portuguesa Ana Sereno, ele

“[...] reavalia o papel do artista e o modo como este se relaciona com o objecto artístico,

com as instituições e com o próprio público especializado e não especializado”

(SERENO, 2010, p. 2).

L.H.O.O.Q. (1919) e Roda de Bicicleta (1913) são obras de Duchamp bastante

significativas construídas a partir dessa técnica. Contudo, o grande marco do artista é

Fonte (1917), devido, sobretudo, ao espanto que ela causou na sociedade. Como é de

amplo conhecimento, trata-se de um urinol branco de porcelana invertido, o qual foi

exposto pelo pintor em uma exposição em Nova York e gerou várias polêmicas,

principalmente, em torno da questão “o que é arte?”.

Ao se deparar com os livros Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria

de Cristal (2019) o leitor também vive essa hesitação perante o objeto artístico e

mergulha no questionamento acerca de tal escrita ser literatura ou não. No âmago do

ready-made encontramos o experimentalismo, que surpreende, provoca e incomoda.

Ademais, na escrita de Xavier e Fausto, vemos que há uma preocupação estética que

excede os limites do texto. Os autores também trabalham com o aspecto visual da

página. E isso, consequentemente, rompe com a linearidade do texto.
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Lendo Xavier e Fausto a partir da técnica ready-made pode-se dizer que ambos

aproximam mídias diferentes, suavizando suas fronteiras ou eliminando-as. Assim,

texto e imagem se complementam. Entende-se que ao analisar os seus livros, embora

sejam livros de contos, não devemos olhá-los e tentar encaixá-los em moldes e regras

tradicionalmente pensadas para gênero conto, mas lê-los a partir de uma perspectiva

mais ampla, levando em conta o conhecimento que ambos têm da história e da história

da arte. E é por isso que uma alternativa de leitura é a partir da relação desses contos

com o ready-made.

Não por acaso, para o poeta, ensaísta, tradutor e diplomata mexicano, Octavio Paz

(2008, p. 31) essa técnica é: “[...] um dardo contra o que chamamos de valioso. É uma

crítica ativa: um chute contra a obra de arte em seu pedestal de adjetivos”.1 Poucos

poderiam imaginar que um mictório mudaria os rumos do conceito de arte moderna e

seria um elemento primordial de um dos movimentos mais importantes da história arte:

o dadaísmo. E ainda, imaginou-se que se trataria apenas de mais uma tendência artística

passageira. No entanto, ele surpreende novamente ao tornar-se perene, atravessando o

século.

Além de estarem no campo semântico do monstruoso pela violência e crueldade,

por trazerem temas que causam medo, susto, desprezo e repúdio, os autores também o

ocupam devido ao corpo híbrido de seus livros em ralação ao de um monstro. De acordo

com o escritor e antropólogo norte-americano, Jeffrey Jerome Cohen (2000), os

monstros apresentam uma:

[...] recusa a fazer parte da ‘ordem classificatória das coisas’ vale para os monstros
em geral: eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos externamente
incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer estruturação sistemática
(COHEN, 2000, p. 30).

Não é à toa que Valêncio Xavier é conhecido como o “Frankenstein de Curitiba”.

O autor trabalha a sua escrita assim como o doutor Frankenstein, de Mary Shelley, cria

o monstro: selecionando fragmentos de diversos outros corpos, formando um corpo

heterogêneo. O seu apelido é duplamente justo: pela montagem e pelos casos bárbaros

que recorta.

1 [...] un dardo contra lo que llamamos valioso. Es crítica activa: un puntapié contra la obra de arte
sentada em su pedestal de adjetivos.
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Figura 1 – A montagem do/no livro Crimes à moda antiga

(XAVIER, 2004, p. 154-155).

A imagem acima representa muito bem esse modus operandi do autor. Nesse

recorte, observamos as páginas 154 e 155 de Crimes à moda antiga (2004),

correspondentes ao conto “O outro crime da mala” (p. 138-155), o qual se refere ao caso

ocorrido em 1928, em São Paulo. Nele, acompanhamos a história de um homem que

assassina a sua esposa e tenta livrar-se do corpo atirando-o no mar. No entanto, é

descoberto e vai a julgamento.

Quando o leitor abre o livro nessa parte e se depara com uma folha de jornal, uma

citação direta de uma notícia e um fragmento descritivo, vê-se diante de um corpo

monstruoso, construído por meio da montagem. Há uma hesitação múltipla. Certo

estranhamento em relação à construção do conto, à temática e à história. Essa sensação,

ou efeito, é semelhante à proporcionada pelas obras de Duchamp perpassadas pelo

ready-made. Esse receio se forma por meio do avistamento de determinado objeto fora

do seu lugar cotidiano. Nesse caso, os fragmentos jornalísticos dentro da ficção.
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O ready-made se desdobra em duas possibilidades que aguçam seu caráter

subjetivo. De acordo com Sereno (2010), na primeira, chamada de ready-made puro, o

objeto é simplesmente transposto de seu cotidiano para o espaço artístico e, na segunda,

o ready-made assistido, ele sofre mutações por meio das mãos do artista, como é o

exemplo do Fountain, que sofre uma rotação de 180º, além de apresentar a inserção de

um texto escrito à mão, como se fosse uma assinatura, pelo próprio artista.

Em Crimes à moda antiga (2004) há várias ilustrações. Algumas são de autoria

do próprio Valêncio Xavier e outras de seu sobrinho e artista visual Sérgio Niculitchef,

não sendo especificado de qual deles é cada uma. E, com base na figura 1, é possível ver

que o autor utiliza o ready-made tanto em sua forma pura quanto assistida. Uma vez que

na primeira página vemos um recorte de jornal sem nenhuma alteração, enquanto na

segunda, embora seja novamente um trecho de jornal, no qual se mantêm todas as

informações, ele é redigitado.

Assim, a relação entre esse livro e um corpo monstruoso é muito pertinente, visto

que, segundo Cohen (2000, p. 39), os monstros são criados: “[...] por meio de um

processo de fragmentação e recombinação, no qual se extraem elementos de várias

formas (incluindo – na verdade, especialmente – grupos sociais marginalizados).”

Notamos que Xavier e Fausto não se concentram apenas em personagens à

margem, mas também na passagem deles para um momento de destaque (ainda que seja

um destaque negativo – e, principalmente, por o ser). Trata-se do limiar entre o

anonimato e a fama, entre o marginal e o centro. Todos os crimes dos contos foram

cometidos por pessoas comuns, contra vítimas comuns. Entretanto, ao serem

mencionadas pelos jornais, cercadas pelo sensacionalismo e pela curiosidade humana,

viram heróis ou vilões. Como se essas próprias pessoas fossem objetos de um

ready-made. Existências ordinárias são ressignificadas e expostas em pedestais, para

serem louvadas ou apedrejadas. Quem decide isso? A mídia. Por isso, vemos que assim

como na obra de Duchamp, o ready-made nos contos de Xavier e Fausto também vem

para questionar.



20

A partir de L.H.O.O.Q.2 (1991), o pesquisador argentino Dr. Raúl Antelo3 (2000)

explica como o processo de ready-made ocorre, pensando o seu desenvolvimento por

três etapas:

No acrônico do título, três operações são executadas: reconhecemos Gioconda;
entendemos a figura ambígua do modelo "a chaud au cul"; e até mesmo interpretamos
que esse monumento traduzido como travesti é irreproduzível porque o real é sempre
uma reprodução de outro texto (ANTELO, 2000, p. 273, tradução nossa).4

O núcleo dessa ideia é pensar em uma análise múltipla ao olhar para o

ready-made. Uma proposta para além da produção final, convidando o espectador a

considerar também o processo, percebendo o contexto e a descontextualização, pois um

gesto só se constitui em oposição ao outro. São duas percepções não excludentes e

complementares. Principalmente na escrita de Valêncio Xavier observamos esse

processo. O que o autor visa não é copiar o jornal. Tampouco apenas distorcer as outras

mídias que seleciona, mas apontar que elas podem dialogar. Assim, o produto final do

ready-made é sempre outro texto.

Para o pesquisador argentino, essa estética dadaísta, que representa em seu núcleo

a agonia da sociedade, possui, de um lado, ares de fins, pelo rompimento com a arte

tradicional, mas, de outro, ares de começos, por proporcionar novos olhares e

significações para o comum. Em convergência com Paz (2008) que afirma que a

essência do ready-made é a contradição, Antelo (2000) discorre sobre duas “máscaras”

imaginárias (de início e fim) que se sobrepõem na técnica de Duchamp, sendo

referência para a arte ocidental de forma geral.

Este artístico lavartus prodeo revela, no entanto, a agonia da arte moderna que se
desdobrou em dois aspectos alternadamente fortes e fracos. Em sentido estrito, a arte
morre, c'est la vie, como um fato estético integral ou absoluto. Em um sentido frágil,
no entanto, a esterificação se impõe como domínio de gostos medíocres, viscerais e
primordiais (ANTELO, 2000, p. 273, tradução nossa).5

2 “L.H.O.O.Q. means ‘she has a hot arse’” (ANTELO, 2000, p. 273).
3 Professor titular de Literatura Brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); um dos
maiores especialistas dos estudos do ready-made na América Latina; autor do livro Maria com Marcel:
Duchamp nos trópicos (2006).
4 In the acronym of the title three operations are executed: we recognize the Gioconda; we understand
that the ambiguous figure of the model “a chaud au cul;” and we even interpret that this monument
translated as transvestite is unreproduceable because the real is always a reproduction of a textual other.
5 This artistic larvatus prodeo reveals however, the agony of modern art unfolded into two alternately
strong and weak aspects. In strict sense art dies, c'est la vie, as an integral or absolute aesthect fact. In a



21

Essa agonia que acompanha certo anseio por mudanças surge a partir da

desidentificação com a época. Não obstante, Antelo (2000) sublinha que nessa tensão

entre o novo e o velho “[...] a ficção aprende a capitalizar o envelhecimento da arte

como um elemento positivo que começa a revelar outros significados inesperados

anteriormente implícitos, ocultos no texto” (ANTELO, 2000, p. 276).6 Ou seja,

somente o incômodo perante o comum é que permite uma visão diferente sobre ele.

Sem o deslocamento, não há a concretização do processo. Por meio da exposição

que “[...] produziria uma abstracção do valor de uso, do objecto verdadeiramente

funcional e, correlativamente, uma focalização sobre o valor estético” (CHATEAU

apud SERENO, 2010, p. 21) é que o ready-made é concretizado, pois o objeto só passa

para o espaço artístico uma vez que tem a sua função originária anulada.

O gesto artístico presente nesse processo consiste na seleção do objeto a ser

transposto, na expansão do comum ao espaço da arte; na visualização do banal e na

atribuição de significados antes não imaginados. Mais do que “ir além das superfícies” é

um mergulho àquilo que jamais se pensou valer a pena observar e investigar.

Duchamp modificou não somente todo o contexto artístico de sua época, mas

também da que a seguiria. Provavelmente, se ele não tivesse aberto essa porta, a

recepção das obras oriundas da colagem seria totalmente diferente hoje.

O trabalho de Marcel Duchamp continua a lançar diversas questões sobre a realidade
artística dos dias de hoje pela actualidade de alguns dos seus trabalhos que, como
gestos paradigmáticos, vêm afirmar o carácter expandido da ideia de arte. O legado
criativo de Marcel Duchamp continua, dessa forma, a contribuir para a reflexão sobre
a identidade e o valor da arte na actualidade (SERENO, 2010, p. 5).

No cenário brasileiro, o ready-made também surge em um espaço crítico,

inovador e criativo, uma vez que tem grande ênfase no Modernismo, um dos

movimentos artísticos-literários mais importantes para o país. Em seu início, muito bem

marcado na história do Brasil a partir da Semana de Arte Moderna, em São Paulo, no

ano de 1922, teve como referência as vanguardas europeias e buscou adaptá-las à moda

nacional, com a forte característica antropofágica, destacada mais tarde por Oswald

fragile sense, however, aestherization imposes itself as the domain of mediocre, visceral, and primal
tastes.
6 [...] fiction learns to capitalize on the aging of art as a positive element that begins to reveal other
unexpected meanings (previously implied, hidden in the text).
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Andrade em seu “Manifesto Antropófago”, de 1928. O objetivo dos modernistas era

bastante claro, buscar uma identidade nacional, certa originalidade, que somente o

rompimento com os moldes dominantes poderia, talvez, proporcionar.

Entre as vanguardas de maior destaque da Semana de Arte Moderna estava o

Dadaísmo. Várias obras de Duchamp são consideradas como pertencentes a esse

movimento, uma vez que tinham em comum o modo de pensar a arte de maneira não

convencional, refutando e desconstruindo seus conceitos tradicionais, por meio da

utilização de elementos banais e corriqueiros.

Os exemplos mais conhecidos de ready-mades no contexto brasileiro ocorrem na

literatura, por meio da obra de dois representantes do modernismo nacional, sendo eles:

“Poema retirado de uma notícia de jornal” de Manuel Bandeira, em que, assim como o

título sugere, o autor recortou parte de uma notícia de um jornal e a veiculou em forma

de poema; e o livro Poesia Pau-Brasil, de Oswald Andrade, que trata-se de uma reunião

de poemas construídos a partir de recortes. O poeta selecionava trechos das mais

diversas obras e colava em seu livro formando uma composição poética híbrida.

Apesar de Duchamp ser o expoente dessa técnica, constata-se que ela foi

incorporada por diversos outros artistas, expandido-se da arte à literatura, como visto

nos exemplos listados. Não obstante, no universo literário causavam o mesmo espanto e

desconforto que ecoavam da obra do vanguardista francês. Sendo importante frisar que

Xavier passou um tempo na França, onde trabalhou como auxiliar de Duchamp.

Sereno (2010) salienta que por meio do dadaísmo o conceito de belo é posto em

xeque. Visto que é afirmado que ele é uma ordem. É definido de forma a atender algum

preceito de determinada época na qual se insere. Sobretudo, dos artistas, que ocupam

um espaço na vanguarda. Sendo assim, totalmente mutável e flexível ao passar do

tempo. Com isso, entende-se que parte dessa hesitação em torno do ready-made se dá

porque ele se opõe ao que as pessoas estavam acostumadas, isto é, às suas percepções

de belo, às regras do período. Não é um efeito intrínseco, mas que surge da sua relação

opositória para com o tradicional.

A autora retorna ao livro A arte poética, de Aristóteles, que, enquanto um cânone

da literatura ocidental, ilustra muito sua afirmação de que a arte e literatura, por muito

tempo, seguiram à risca modelos e isso as limitava fortemente. Visto que as obras que

não os seguiam eram consideradas de baixa qualidade, logo excluídas. Era entendido
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que o autor não seguia os moldes porque não conseguia. Duchamp, por sua vez, tomou

um caminho diferente e por isso pode exercer tamanha relevância: “[...] depois de

provar a si mesmo que "dominou o ofício", Duchamp denuncia a superstição do ofício

(PAZ, 2008, p. 33, tradução nossa).7 Ou seja, primeiro ele conquista espaço no estilo de

arte que estava sendo proposta, mostrando que a dominava e ganhando autoridade.

Após confirmada sua “proficiência”, ele contesta essa arte.

A partir disso, a sua visão é “legalizada”, pois provou ter competência no

conceito de belo vigente e só depois o refutou. Não se pretende dizer com isso que

houve um plano calculado, mas, como apontou Paz (2008), que Duchamp só coloca em

pauta uma nova técnica quando já estava inserido entre os principais nomes artísticos da

época. Esse fato legitima, portanto, a entrada do. ready-made.

Da seleção do objeto, passo fundamental da técnica, emana um gesto de

sensibilidade. Mesmo com o caos que se instaura a partir das grandes transformações

modernas, de cunho industrial e tecnológico, a arte permanece. A percepção do artista é

essencial no processo de seleção do objeto, tanto quanto no de ressignificação. Somente

por meio dela é possível, em meio a tantos objetos comuns, encontrar algo que possa ter

seu sentido artisticamente renovado.

No entanto, Sereno (2010) aponta que não se pode pensar que somente a presença

do objeto em um espaço artístico daria-lhe o título de obra de arte, pois nisso implicaria

dar total exclusividade às instituições para decidirem o que pode ser arte ou não,

provocando um cessar de possíveis questionamentos exteriores, o que não seria

interessante, visto que arte também emana liberdade, criatividade e diferença.

Embora possa-se pensar que ele é uma transposição de um ponto de vista do real,

não se deve afirmar que uma obra representa a “realidade”. Tal palavra é conflituosa,

pois as pessoas têm acesso a realidades e pontos de vista diferentes. Devido a diversos

fatores, que vão desde gostos e preferências a aspectos socioeconômicos. Bem como

porque no âmago do pensamento modernista está o realce da presença da multiplicidade

artística e não o estabelecimento de um olhar único.

7 [...] después de haberse probado a sí mismo que “dominaba el oficio”, Duchamp denuncia la
superstición del oficio.
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1.2 O crime intermídia

Entendido esse percurso do ready-made de Duchamp, de seu contexto de

surgimento à literatura de Xavier e Fausto, vemos que na obra dos autores brasileiros

ele se constitui diretamente conectado a mídias. Sendo formado por uma fusão de texto

literário e jornalístico e, portanto, indo além da subversão do significado do objeto e

atribuição de um novo. Com isso, além de apontar o ready-made em seus livros,

podemos considerá-los como “livros-intermídia”, pensando-os por meio do conceito

discorrido por Dick Higgins, poeta, teórico, compositor e músico britânico, O qual

considera como intermídia certa coexistência simultânea de mídias diferentes na mesma

obra, formando uma composição híbrida.

Conquanto, mesmo sendo constituída a partir de várias referências externas ao

texto, a escrita de Xavier e Fausto vai além da ideia de intertextualidade8, uma vez que

atravessa as fronteiras da literatura e acopla outras mídias. Dessa maneira, adotamos

aqui a concepção de Higgins (2012) de que o ready-made é uma intermídia.

O ready-made ou objet trouvé, de certo modo uma intermídia, uma vez que não tem a
intenção de se conformar à pura mídia, geralmente sugere isto, e, portanto sugere uma
locação no campo entre a área geral da mídia arte e aquela da mídia vida (HIGGINS,
2012, p. 43).

Higgins obteve muito sucesso em sua afirmação acerca de o futuro da arte ser a

mídia, ainda que não tivesse em vista o universo digital e sim, provavelmente, a

saturação da arte retiana que tornava-se cada vez mais visível em seu contexto. O

conceito de intermídia teve uma difusão um tanto quanto lenta, alcançando mais

visibilidade na virada do século XX para o XXI até os dias de hoje, os quais têm sido o

seu palco central. Muito embora ele tenha surgido há bastante tempo, conforme

apontado pelo próprio Higgins, acerca de indícios na obra de Samuel Taylor Coleridge.

De acordo com a pesquisadora Dra. Glória Ferreira9 (2006), Higgins foi

protagonista do grupo Fluxus, um movimento artístico que teve ênfase nas décadas de

1960 e 1970, com um intuito de propor inovações no campo artístico por meio de ideias

8 Entendemos o conceito de intertextualidade a partir das ideias teóricas de Tiphaine Samoyault.
Pensando-o enquanto conectado à memória literária. De modo que um texto literário sempre evoca
outros.
9 Doutora em História da Arte pela Universidade de Paris. Organizadora do livro Escritos de artistas:
anos 60/70 juntamente a Cecilia Cotrim.
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libertárias. Nesse espaço, Higgins estudava e trabalhava diversos temas, como

happenings, intermídia, poesia, cinema, música etc. Além da sua relevância no âmbito

da música e das artes, o multiartista também teve uma contribuição significativa à teoria

da literatura moderna, sobretudo, no que condiz à poesia concreta que, posteriormente,

seria uma referência às discussões atuais sobre a interpoesia. Por isso as suas teorias são

tão cabíveis às inovações de hoje, pois ele trabalhava há muito tempo na vanguarda.

O autor ainda tomou exemplo a ascensão da obra de Duchamp, pautada na mídia,

em contraste com o apagamento da de Picasso. Essa negação da arte retiana também

está visível nos contos de Xavier e Fausto pela fragmentação. A título de exemplo,

observemos o fragmento de uma música de Adherbal Oliveira Figueiredo trazida por

Xavier (2004, p. 51) no conto “A Morte do Tenente Galinha”:

Na vida de Ribeirãozinho
Valentão não se acaba
Mataram Canguçu
Jesuíno Vacabrava

Triste sina desses homens
Fizeram uma morte feia
Depois de mortos no chão
Ficaram sem oreia.

Canguçu era valente
E costumava pulá
No saltá de uma janela
Queimaram ele no á.

A letra da música representa muito bem os acontecimentos do caso e demarca a

presença da intermídia no livro do autor. Hoje vista com mais regularidade na literatura,

ela alcançou maior espaço nela por meio das poesias concretas, que traziam em si

diálogos com exterioridades, como é o caso do poema “Lixo Luxo”, de Augusto de

Campos, enquanto uma crítica à sociedade de consumo e ao capitalismo.

O ato de levar o jornal para o livro e, na atualidade, de levar o livro físico, ou

trechos dele, para ambientes e plataformas digitais também pode ser visto como um

gesto intermidiático pela mesma razão. Com isso, entende-se que a intermídia trata

desse ponto de enlace entre duas ou mais mídias. Ela é o elo entre elas. Assim, uma

mídia não precisa diluir-se para criar uma nova. Cada mídia mantém a sua essência na

conexão.
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Nos contos de Valêncio Xavier e Boris Fausto da seguinte forma: ainda que em

um mesmo conto encontremos poemas, notícias, músicas e fotografias, colocadas de

forma aleatória e em alguns casos sem legenda ou explicação, conseguimos identificar a

mídia a que cada fragmento pertence.

Ou seja, mesmo que na mesma obra, ou nesse caso no livro, estejam traços de

diversas mídias, ao olhar para o poema entende-se que é um poema. Ainda que

entrelaçado com outros elementos ele não perde a sua essência, considerando como

essência aquilo que nos faz vê-lo como um poema. Seja devido à forma, ao uso da

função poética, de figuras de linguagem, rimas, ritmo etc.

Dessarte, a intermidialidade tem diferentes maneiras, áreas, enfim, possibilidades

de se manifestar. A mais conhecida é o happening, do campo das artes visuais, que

apresenta elementos e semelhanças às artes cênicas. De acordo com Raquel Ritter

Longui10 (2002, p. 2): “O que chamou a atenção de Higgins para desenvolver a

Intermedia foi o advento do happening, no final dos anos 50 e começo dos 60.” Com

isso vemos o quanto um elemento inspira e conecta-se ao outro. Em linhas gerais,

embora Higgins seja considerado o criador do conceito de intermídia, como

conhecemos hoje, e o happening seja visto como uma intermídia, o happening é a

grande referência para a criação da intermídia. Consequentemente:

O Happening tem origem na ideia de “colagem”: em meados da década de 50,
pintores nos Estados Unidos e na Alemanha começaram a voltar-se para trabalhos em
que criavam adicionando ou removendo, substituindo ou alterando componentes da
obra visual. Começaram incluindo objetos em suas obras, em seguida realizando
colagens que envolviam o espectador, e classificaram-nas como “ambientes”
(LONGUI, 2002, p. 3).

A partir disso, podemos traçar um panorama de que happening, intermídia e

ready-made, de uma forma o de outra, são todos oriundos da colagem. Além desses

deslocamentos, em tempos tão inigualáveis, conturbados e, acima de tudo, digitais,

como os de hoje, é inevitável também pensar como a intermídia se reinventa na era

tecnológica.

Com a Internet como um dos adventos mais importantes da história da

humanidade, muitas mudanças sociais a acompanharam. Podemos pensar na morte do

10 Professora no programa de Pós-Graduação em Jornalismo e do Curso de Jornalismo da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC); doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP).
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livro físico, de sua falência, de seu desuso. Todas essas mudanças impactam

diretamente nos gêneros literários. Com a literatura, bem como outras artes e formas de

manifestações da linguagem, imigrando para o âmbito digital, torna-se quase que

inevitável as conexões entre elas. Suas fronteiras vão se tornando opacas e suas

intersecções nítidas. Assim, (re) pensar a intermídia para os dias atuais é imprescindível.

Deve-se considerar as novas tecnologias como fatores decisivos nesse processo

multifacetado, bem como o caos contemporâneo que reflete em uma tessitura narrativa

fragmentada.

Nota-se que não se trata mais de pensar se a mídia entra na arte. Ela já entrou.

Nesse sentido, para o autor, é indispensável destacar o papel da colagem no princípio

disso, mas demonstrando que a intermídia vai além. Assim, o poeta cita exemplo de

pintores que começaram a incluir cada vez mais objetos incongruentes em suas obras,

nomeando tal fazer artístico de “combinações”. O que começou com uma ideia de

inovar em detalhes, tornou-se totalmente diferente.

Para Higgins (2012), a arte atual precisa de mais “[...] portabilidade e

flexibilidade, e isto o teatro tradicional não pode dar” (HIGGINS, 2012, p. 45). Muito

embora não haja um compromisso da arte em seguir as transformações da sociedade, é

incabível pensar em uma arte que as ignora. Assim, a maneira pela qual a sociedade

atualiza seus juízos de valor também influencia na forma que ela se relaciona, produz e

consome arte.

Há uma dificuldade em pensar o conto colagem de Boris Fausto e Valêncio

Xavier, a qual consiste justamente devido à escrita fragmentária pela qual o conto se

desdobra. A exemplo disso, Higgins (2012) menciona alguns artistas que misturaram a

intermídia entre música à filosofia, música à escultura, poesia e escultura etc. Ele

enfatiza que com essa variedade faz com que uma classificação seja impensável.

Para melhor exemplificar isso, observemos O crime da Galeria de Cristal, mais

precisamente no capítulo 11, intitulado “Os crimes em letra e imagem”, o qual ilustra

muito bem tal afirmação pois o autor evidencia que além das notícias sobre os crimes, o

que é bastante comum, algo de diferente ocorreu, pois, a partir deles, diversas produções

foram feitas “[...] em livros, em fascículos publicados nos jornais, em romances e filmes”

(FAUSTO, 2019, p. 206). Segundo ele, a popularidade dos casos de criminalidade era

tão sensacional e ficcionalizada que cerca de vinte salas de cinema tiveram de ser
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instaladas no Rio de Janeiro para que a população pudesse assistir ao filme sobre o

crime da mala.

Nota-se que os crimes sensacionais são perpassados por mídias, sendo

apresentados à moda e estilo particular de cada uma. Por exemplo, pensemos nas mais

comuns da época referida nos contos, como o teatro, cinema, jornal e rádio e nas

produções acerca dos casos que aconteceram em cada uma delas e mencionados pelos

autores. Com isso, Xavier e Fausto fazem um apanhado geral do que cada mídia tem a

dizer, a apontar, a analisar ou refletir acerca de cada caso de seus contos. Podemos ver

elementos como o depoimento de testemunhas e trechos do julgamentos intercalados a

piadas.

Em Crimes à moda antiga (2004), identificamos essas variações, se intercalando

e construindo uma rede midiática. Há partes de música: “Esse caso deu motivo a uma

música de viola da época, recolhida por Adherbal Oliveira Figueiredo: Na vida de

Ribeirãozinho / Valentão não se acaba / Mataram Cangaçu / Jesuíno Vacabrava [...]

(XAVIER, 2004, p. 52). De poesia: “Aspiro de teu corpo o aroma intoxicante; / Todo

meu organiso em delírios estremece” (TRAD apud XAVIER, 2004, p. 70). De um

interrogatório: “Eu sei atirar bem com revólver, mas apesar disso, não tive confiança

nessa arma. A faca veio-me às mãos trazida por Elisário” (XAVIER, 2004, p. 37).

E nos casos que também foram para o cinema ou teatro, algumas críticas do autor:

“A revolta aconteceu num domingo e, no mesmo dia, nas edições extras dos jornais

estava anúncio do Cinema Palácio sobre a exibição no próximo domingo do filme

norte-americano A Revolta no Presídio, com Wallace Berry” (XAVIER, 2004, p. 175).

A partir disso é possível visualizar que o conceito de intermídia desenrola-se no

conto policial brasileiro por meio de uma colagem midiática, que apesar de trazer

elementos variados, tem como palco o livro, no qual todos os traços coletados são

apresentados. Com uma seleção de recortes, trazendo aspectos relevantes à construção

do entendimento de cada caso criminal, Xavier e Fausto moldam uma nova forma de se

pensar a estrutura da literatura policial e do conto.

Podemos considerá-los como vanguardistas do conto-colagem no Brasil, um

estilo que tende a se tornar mais recorrente devido à passagem do texto literário ao

universo virtual e que não aparenta se encerrar aqui. Como observou Higgins (2012):
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[...] sempre existe vanguarda, no sentido de que alguém, em algum lugar, sempre
tenta fazer algo que aumente as possibilidades para todo mundo, e que a grande
maioria um dia seguirá este alguém e usará qualquer que sejam as inovações feitas
como parte de seu ofício prosaico (HIGGINS, 2012, p. 48).

Com isso verificamos a impossibilidade de classificar a intermídia, porque ela

está sempre se inovando. O novo é o seu foco. Toda reflexão acerca disso nos leva a

crer que para entender uma obra intermídia é preciso identificar quais mídias se fazem

presente nela, estudá-las e interpretar de que forma se conectam na e à obra em que

estão.

Nesse contexto, vale a pena refletir sobre o que Higgins (2012) realça acerca

dessa heterogeneidade: “Na intermídia, por outro lado, o elemento visual (pintura) se

funde conceitualmente com as palavras” (HIGGINS, 2012, p. 48). Ou seja, na obra

intermidiática a fusão entre imagem e texto é elementar. Como podemos ver, retomando

a página 154 e 155:

Figura 2 – Trecho retirado do jornal Notícias Populares e transposto no livro

(XAVIER, 2004, p. 155).
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Figura 3 – Recorte de jornal

(XAVIER, 2004, p. 154).

Os fragmentos acima demonstram essa multiplicidade de mídias que, como

salienta Higgins (2012), amplia a obra, tornando-a mais diversificada, criativa e

inovadora. Para o teórico, isso desencadeia em uma vasta possibilidade de combinações.

Com modos diferentes de construir as conexões de uma mídia a outra e de dispô-las na

obra. O que proporciona um campo imaginativo frutífero para inúmeras interpretações.

Além de relatar o caso e seu desenvolvimento, Valêncio Xavier (2004) também

traz matérias dos jornais da época a fim de mostrar como foi a repercussão dele.

Contudo, essa seleção não é aleatória. O autor escolhe partes sensacionalistas, inusitadas

e/ou absurdas.

Em contraste aos recortes de jornais espetaculares, repletos de detalhes. A

narrativa do autor é direta e minimalista. Relembrando significativamente os relatos

policiais. Como lemos no trecho a seguir em que o narrador descreve a rotina do

assassino após o crime:
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Na tarde de 6 de outubro, Pistone despacha a mala com o cadáver da esposa para
Santos e, antes de seguir também para lá, providencia a venda de todos os móveis do
apartamento. Maria C. Oliveira, zeladora do prédio, pergunta a seu inquilino sobre a
esposa, que não via há dias. Pistone responde que se mudara e que ele estava ali
somente para se desfazer dos móveis (XAVIER, 2004, p. 149).

Não há descrições referentes ao estado emocional do assassino, a algum

arrependimento ou felicidade. Somente são trazidos os fatos. A semelhança entre um

inquérito, no qual os passos do suspeito são reconstituídos, é nítida. Embora apresente

essa linguagem imparcial na narração, alguns subtítulos deixam transparecer uma

possível crítica. Como é o caso de “Julgar os mortos” (p. 153), desse mesmo conto.

Nele, o narrador discorre acerca dos comentários sobre uma suposta infidelidade da

vítima. O que para o criminoso e muitos de seus apoiadores, seria uma justificativa

plausível e aceitável para o assassinato.

Há ainda trechos de diálogos no conto. Visto que o autor mistura ficção e

fragmentos da realidade, é difícil concluir a qual desses campos eles pertencem.

– Você tem o cinismo de dizer que minha irmã era adúltera?
A moça soluçando retira o negro véu e aponta a mão calçada com uma luva preta para
o rosto do cunhado:
– Olhe para os meus olhos. Eu sou a irmã de Maria. Você ainda tem coragem de
afirmar que minha irmã era adúltera?
– Afirmo e juro sobre o túmulo de meu pai.
– Como pode provar isso?
Pistone, sem enfrentar o olhar da cunhada, baixa a cabeça e nada mais fala (XAVIER,
2004, p. 153).

Real ou imaginada, a conversa coloca em xeque toda a seção do conto que

disserta sobre uma possível traição, tendo em vista que o acusador não apresenta provas

e cala-se. Assim, o leitor transita entre contrariedades. São apresentados a eles diversos

pontos de vista e materiais. Um refutando o outro. Um espectador inocente é incapaz de

entender o conto em toda a sua amplitude e complexidade.

Pistone foi condenado a 30 anos de prisão. Alguns anos mais tarde é solto e

casa-se novamente. Retornando à figura 2, vê-se a fotografia da lápide dele. Nela está

escrito “saudades de sua esposa”. Esse é um exemplo do sarcasmo que circunda a

seleção de fragmentos do livro. Nada é por acaso. A crítica também se insere na ilusão

de crer que os recortes são aleatórios.

Nas figuras 2 e 3, lemos a informação de que a vítima do crime, Maria féa, estaria

curando doentes que visitavam o seu túmulo. Com a manchete extraordinária “O
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sagrado túmulo da mulher esquartejada”, presente no recorte, registra-se que o autor

denuncia, questiona e critica a forma não imparcial e espetacularizada pela qual a

imprensa da época noticiava acontecimentos ligados aos casos criminais. Além do mais,

a atitude do jornal poderia incitar e induzir outras pessoas a também visitarem o túmulo

de Maria Féa pautadas no desejo de serem agraciadas por ela.

Mais do que “contar uma história”, trata-se de “envolver o leitor em uma história”.

E com isso vemos uma semelhança da intermídia da literatura atual à das artes da época

de Higgins, no início de seu desenvolvimento, olhando para o happening. É sobre tirar a

arte do pedestal e colocá-la com espontaneidade na vida, no cotidiano e no agora, ao

passo que se põe o espectador na arte, incorporando-o a ela. Como no primeiro evento

considerado como happening, em que John Cage idealiza uma dança em meio à plateia.

A audiência tornou-se participante, muitas vezes interferindo aleatoriamente na

cena. É perceptível a naturalidade e a descontração que emana disso, porque essa é uma

das ideias principais da intermídia: a fluição. Não se preocupar em seguir modelos e

padrões, mas sim em deixar acontecer. No entanto, é muito importante dizer que não se

trata, de forma alguma, de um gesto artístico menos elaborado ou menos criativo. E sim

de uma técnica com intuitos e pilares diferentes. Há uma modificação da relação entre

autor, obra e espectador

Em um primeiro momento, o trabalho era entre autor e obra. Somente após a

finalização dela é que o espectador entrava em cena. Contudo, com o a ideia de

intermídia e, principalmente, com o happening que se desenrola a partir dela, a obra

aberta torna-se mais comum, de modo que deixa espaço para o espectador não apenas

observá-la e apreciá-la, mas a participar dela. Ele passa a ser parte da obra. Poderíamos

com isso ainda considerar a morte da terminologia “espectador” no universo

intermidiático e pensar em alguma nomenclatura relacionada a “participante”.11

Portanto, a participação de quem lê é um passo relevante não apenas do

entendimento da história, mas da história em si. Assim como o espetáculo de Cage, em

que buscou-se demonstrar que a arte é o que está acontecendo (happening), é o

movimento, a interação, os livros de Boris Fausto e de Valêncio Xavier também

envolvem o leitor em seu universo.

11 Nesse mesmo período, a questão “o que é um autor?”, bem como a discussão acerca da morte do autor,
estavam em grande debate. Respectivamente, devido aos textos e reflexões dos teórico franceses Roland
Barthes e Michel Foucault.
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E a intermídia nesses livros consiste na fusão das mídias: jornal, a partir dos

recortes que apresenta; música, com as “modinhas”, feitas acerca dos crimes, que eram

tocadas e cantadas pelo povo, como o autor sublinha “[...] os casos pioneiros – em

particular, o primeiro – foram cantados em prosa e verso [...]” (FAUSTO, 2019, p. 206);

literatura, devido ao formato similar ao conto, bem como à camada de suspense e

investigação, comum ao universo literário policial; fotografia, uma vez que há várias

presentes no livro e que funcionam como arquivo; arte, por meio das ilustrações; cinema

e teatro, através das adaptações e peças produzidas com base nos casos, pelas menções à

alta de frequência da população a esses espaços para assistir a tais produções, bem como

críticas e comentários acerca do conteúdo lá apresentado.

Houve uma grande produção cultural em torno dos crimes, a qual Valêncio

Xavier e Boris Fausto realçam, trazendo trechos delas e realçando que a arte sempre foi

uma forma de escapismo dos males sociais. Observemos as figuras 4 e 5,

respectivamente, um recorte de uma fotografia publicada em um jornal e uma ilustração

feita a partir dela. Ambas se referem a Febrônio, um serial killer brasileiro sobre o qual

o autor escreve o conto “Aí vem o Febrônio” (p. 110-137).

Figura 4 – Fotografia de Febrônio no hospital

(XAVIER, 2004, p. 135)
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Figura 5 – Desenho a partir da fotografia

(XAVIER, 2004, p. 110)

Xavier (2004) utiliza uma técnica de desenho bastante interessante de ilustrar com

base na fotografia de jornal, a qual pode ser observada por meio das imagens de

Febrônio. O artista mantém os traços principais da fotografia, mas tornando-a mais

nítida, como uma forma de reconstituição do arquivo. A pesquisadora Ângela Maria

Dias12 (2016), com base em entrevistas dadas pelo autor, se refere a ela como “técnica

do desenho decalcado nas fotos de jornal”. A ilustração encontra-se na primeira página

da história, juntamente ao título. Há certa ironia, ou até mesmo sátira, nessa relação,

pois a frase “Aí vem o Febrônio” escolhida pelo autor como título, era utilizada pelas

famílias da época para aterrorizar crianças e jovens, com o intuito de fazer com que

tomassem mais cuidado ao sair de casa, como ele mesmo descreve no desenvolvimento

do conto. Logo, indicam medo e apreensão.

No entanto, nas imagens, vemos um homem velho, abatido e fraco, o oposto de

grandes vilões. Tal imagem, além de poder ser lida como o declínio da sociedade, dá

ênfase também ao lado monstruoso dela. O monstro nos é apresentado a partir do passo

a passo de sua vida criminosa e depois, da sua lenta degradação, como fala o narrador:

“Febrônio não é mais o jovem da época dos crimes, tem agora a expressão indiferente e

12 Professora Titular de Literatura Brasileira e Literatura Comparada da Universidade Federal Fluminense;
crítica literária; ensaísta; autora do livro Valêncio Xavier:o minotauro multimídia (2016).
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assexuada daqueles que vivem há muito tempo num hospício ou penitenciária,não traz

mais os traços aterrorizantes do herói temido” (XAVIER, 2004, p. 135).

Por outro lado, mesmo que retrate o esgotamento da figura de Febrônio, os crimes

cometidos por ele não são desfeitos, tampouco as consequências podem ser apagadas.

Dessa maneira, o autor demonstra que a morte do mal é uma ilusão. Nota-se ainda que

imagem e texto conversam entre si e constroem outros sentidos nesse elo. Em especial

certas imagens como a de Febrônio que são acompanhadas de uma legenda que

demonstra uma ideia contrária à expressada pela figura. Mais uma vez vemos que a

participação do leitor é indispensável para entender essa conexão. A leitura desses

contos exige certa sensibilidade dele. A qual observamos que pode brotar de vias

inimagináveis, de temas tão inóspitos como a morte e a violência.

Não obstante, Dias (2005) aponta que a imagem está sempre presente nos escritos

de Xavier, devido à sua perspectiva de cineasta e à sua maneira de juntar várias formas

de expressões artísticas na mesma obra. Podemos ver isso, por exemplo, no filme “O

corvo”13 produzido por ele. No qual Valêncio leva um pouco da literatura ao cinema,

visto que o filme baseou-se no poema de Edgar Allan Poe.

Num movimento de semelhante polifagia artística, a ficção de Valêncio em sua
voracidade na absorção promíscua de todos os materiais – qualquer tipo de imagem,
qualquer espécie de discurso – voltados para a construção de um universo ficcional
mórbido e violento certamente suscita, em alguma medida, a sede de absoluto sadiana
(DIAS, 2016, p. 26).

A autora também enfatiza que a obra de Valêncio Xavier constitui-se de uma

experiência intersemiótica, portanto, o entendimento da imagem é parte fundamental na

escrita do autor. Sérgio Niculitcheff em uma matéria14 no jornal da biblioteca pública

do Paraná, Cândido, também afirma que para o seu tio a imagem era integrante

essencial da narrativa.

Desse modo, Ângela Dias (2016) considera a escrita de Xavier, de forma geral,

como uma “estética de almanaque”. Ela reflete que essa técnica de misturar de gêneros

“[...] indefine o discurso entre o esboço da crônica da cidade e a ficção, ao reunir

fragmentos documentais, mas igualmente efígies contrapostas a textos de notícias e

13 O CORVO. Direção: Valêncio Xavier. 1983. Brasil, 12 min. Preto e Branco. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=VkGsBbvgofQ>. Acesso em: 30 out. 2020.
14 Disponível em: <https://www.bpp.pr.gov.br/Candido/Pagina/Especial-Valencio-Xavier>.
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vozes de personagens” (DIAS, 2016, p. 19). Dessa indefinição, vemos que nenhuma

época das retratadas, bem como, nenhum dos gêneros textuais trazidos se sobrepõem ao

outro. E espaço urbano pode ser visto como o elemento de conexão entre todos esses

tempos. No que tange a O mez da grippe, o principal livro de Valêncio Xavier,

representado pela cidade de Curitiba e a Crimes à moda antiga, sobretudo, pela capital

São Paulo.

Ademais, podemos ver esse diálogo entre texto e imagem em outros livros do

autor, como em Minha mãe morrendo e o menino mentido (2001), Rremembranças da

menina de rua morta nua (2006) e em O mez da grippe, publicado primeiramente em

1981 e reeditado em 1998 e 2020. Valêncio Xavier explora cada mídia que adentra

retirando dela o que melhor se encaixa em sua história. Do jornalismo retira o relato, a

matéria bruta que vai lapidando através da literatura e relacionando ao cinema, teatro,

rádio e opiniões populares da época.

A descontinuidade em sua obra também consiste na substituição de uma história

linear (vista no relato) pelo recorte de fragmentos dela. E ainda, na reivindicação de

uma outra leitura para essas atrocidades e crimes, diferente da análise jornalística. A

modernidade, não apenas como período histórico, mas, sobretudo, como estética,

também reivindica ao leitor um novo olhar sobre a sociedade e sua forma de lidar com a

história.

A partir da produção final, podemos ver que os fragmentos jornalísticos

recortados são de casos criminais cruéis, “difíceis de acreditar” e que poderiam

confundir-se à ficção. Os crimes presentes nos contos do livro Crimes à moda antiga,

de Valêncio Xavier, foram selecionados a partir de jornais arquivados nas bibliotecas

públicas de São Paulo e Curitiba, além do acervo particular do autor, tendo em vista seu

envolvimento com o meio jornalístico. Não obstante, essa pluralidade imagética

também é vista em O crime da Galeria de Cristal (2019), de Boris Fausto.
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Figura 6 – notícia do segunda crime da mala, Folha da Manhã, 9 de outubro de 1928

(FAUSTO, 2019, p. 200).

Aponta-se uma forte semelhança entre a figura 6, retirada do livro O crime da

Galeria de Cristal e a figura 3, de Crimes à moda antiga. Ambas referem-se ao mesmo

caso: o segundo crime da mala, o assassinato cometido por Giuseppe Pistone contra a

sua esposa. São recortes de jornais da época e ocupam uma página inteira nos livros,

alternando-se com o texto. E apresentam uma manchete muito chamativa.

Na manchete em questão, publicada em 9 de outubro de 1928 pela Folha da

Manhã, lemos: “Mais sanguinário que as próprias féras!”. Ao selecionar esse jornal,

Boris Fausto, assim como Valêncio Xavier, elucida a espetacularização do crime. A

falta de respeito com a vítima é clara. Abaixo do retrato do assassino há duas fotografias

da mala, na primeira, vemos o corpo de Maria Feá esquartejado. Entende-se que

políticas de preservação de imagem não eram tão debatidas na época como hoje em dia,

uma vez que não havia viralização como vemos atualmente através da Internet.

Entretanto, a mídia já exercia forte domínio sobre a opinião popular.
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Figura 7 – Culto a Maria Féa. Cemitério do Saboó, em Santos

(FAUSTO, 2019, p. 215).

Assim como Valêncio Xavier, Boris Fausto também traz um recorte de jornal e

discute o fato de que a vítima fora tomada como santa pela população. “[...] ano após

ano, ocorre um grande número de pessoas. Elas aí vão para agradecer-lhe, por meio de

placas ou ex-votos, pelas bênçãos recebidas” (FAUSTO, 2019, p. 215). Segundo o autor,

essa devoção deve-se à brutalidade do crime. No entanto, é interessante apontarmos que

na maioria dos casos trazidos pelos escritores, a figura da vítima é efêmera. Isto é, não

se fixa no imaginário popular. Enquanto o criminoso alcança todos os holofotes.

Vemos isso no primeiro crime da mala, cometido por Michel Trad. Ele assassinou

o seu patrão, Elias Fahrat e também ocultou o cadáver em uma mala e foi capturado

tentando se livrar dela devido ao odor que ela exalava, o qual foi percebido por um

marinheiro. A vítima foi esquecida e Trad, mesmo sendo um criminoso, virou um ídolo

nacional por, supostamente, ter matado em prol de sua paixão pela esposa da vítima.

Segundo Fausto (2019), muitas mulheres, sobretudo, apreciaram a atitude do criminoso,

porque a mídia apresentou o crime em tons de romance policial. Entendemos que isso

faz com que o público desatente-se à gravidade e seriedade da situação.

Cohen (2000) cria uma metáfora muito pertinente que explicaria o descaso da

população para com o assassinato. Enquanto ele é repercutido como um show ou uma

ficção: “Nós vemos o monstruoso espetáculo do filme de terror porque sabemos que o
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cinema é um lugar temporário, que a vibrante sensualidade das imagens celulóide serão

seguidas pela reentrada no mundo do conforto da luz” (COHEN, 2000, p. 49). A

divulgação do crime como se fosse um espetáculo constrói a ilusão de que ele é

fabulado, imaginado, inventado para passatempo. Isso desumaniza a vítima, pois a

coloca como uma personagem de entretenimento e diversão. Tirando ou silenciando

temporariamente a seriedade da situação.

A título de exemplo das diversas produções culturais acerca do crime, Boris

Fausto traz o seguinte recorte cômico de uma peça teatral:

D. Felisberta: – Pois bem! Um bonito rapaz chegou-se tanto, tanto, para mim que eu
lhe perguntei:
– Que quer o senhor? – Sabe você o que elle me respondeu? – Quero amá-la!
Trancoso (dando um pulo da cama) – A mala? Quem foi esse patife? Vou amanhã à
polícia! Quer meter-me também dentro da mala!... (FAUSTO, 2019, p. 209).

Vemos que há ironia e humor no trocadilho entre “a mala” e “amá-la”,

ocasionado pela pronúncia semelhante que leva o ouvinte a confundir-se. Esse é um

exemplo da gama de deslizamentos que o caso teve. Boris Fausto também comenta que

“O mais notável do gênero, no entanto, é o do teatrólogo Artur Azevedo (1855-1908),

ao explorar o suposto medo dos homens de serem vítimas de Michel Trad [...]”

(FAUSTO, 2019, p. 208). Medo esse que é saturadamente aflorado entre as mídias e

que mediante à repetição, acaba perdendo o seu efeito inicial e virando até mesmo

cômico, como visto na passagem acima.

A reiteração exacerbada feita pela mídia acerca dos casos gera uma fixação dos

nomes dos envolvidos no imaginário popular. Podemos pensar isso como um processo

de “folclorização” moderno. Visto que o tradicional era marcado exclusivamente pela

oralidade.

Não obstante, um dos aspectos determinantes na folclorização do personagem

pode ser visto na primeira tese de Cohen (2000) a respeito da cultura dos monstros. De

acordo com ele fatores sociais são grandes responsáveis nesse processo. Para o autor,

uma teoria dos monstros deveria se preocupar com uma série de momentos culturais,

vendo as mudanças, as fugas e ameaças pois “O monstro nasce nessas encruzilhadas

metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural – de uma época, de

um sentimento e de um lugar” (COHEN, 2000, p. 26).
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Fundamentados nisso, compreendemos que o monstro, além de híbrido, também é

mutável e se sustenta a partir da diferença em relação aos hábitos e crenças da época em

que surge. Valêncio Xavier e Boris Fausto dão vida a monstros por meio da literatura.

Selecionam personagens decadentes para mostrar o lado que a prosperidade moderna

queria apagar. Cohen (2000) aponta que o monstro é o arauto da crise. Não é à toa que

os de Xavier e Fausto anunciam as lacunas sociais que o progresso urbano não foi capaz

de preencher. Posto que segundo o teórico (2000, p. 27), a etimologia da palavra

“monstro” (monstrum) é: “aquele que revela”, “aquele que adverte”.

O repúdio pelos seres abjetos juntamente ao contraditório interesse pela violência

enquanto espetáculo, fez com que certos criminosos da história mundial fossem

eternizados como mitos, entrando para o folclore popular e sendo lembrados como

sinônimos de maldade e motivos de pesadelo por diversas culturas e tempos. Contudo,

com a larga difusão de informações possibilitada atualmente pela globalização e os mais

diversos meios de comunicação e tecnologia, tudo chega e vai rápido demais. No tempo

de um clique. E assim, independentemente do tipo de delito, os holofotes não se

centram nele por muito tempo.

Dessa forma, nos dias de hoje, os vilões não se fixam mais na mitologia ou no

imaginário da população e, mesmo em alguns casos sendo até mais perversos que os já

conhecidos, permanecem à margem. É muito mais comum que as pessoas se lembrem e

deem mais atenção aos crimes que aconteceram antes do advento da Internet, ou melhor,

que retomem os crimes dos “velhos tempos” ou os Crimes à moda antiga, como optou

Valêncio Xavier.

Mas embora não amedrontem tanto como antigamente, os monstros ainda estão

por aí. Em sua segunda tese, Cohen (2000) indica que eles podem morrer em uma

história, entretanto, sempre renascem em outra. Como demonstrado, o corpo

monstruoso é relativo. Por isso, assim como a cultura e o tempo, o espaço tem grande

significado em sua construção. Entre os dois autores, Boris Fausto é o que mais se

dedica a relação entre espaço e crime, dizer-se-á que o espaço em sua escrita funciona

como um personagem.
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Figura 8 – Cine Bijou Theatre, na rua de São Paulo, por volta de 1911

(FAUSTO, 2019, p. 22).

Na imagem acima vemos o Cine Bijou Theatre, a primeira sala de cinema da

cidade de São Paulo, fundada no ano de 1907. A fotografia foi tirada por volta de 1911,

de acordo com o Fausto (2019). Nesse mesmo período de início do século XX

aconteceram o primeiro crime da mala (1908) e o crime da Galeria de Cristal (1909). Ao

trazer essa foto para o livro, o autor contextualiza o leitor sobre o cenário da época.

Apontando as mudanças culturais do momento e buscando entender os crimes e

estudá-los nessa relação de espaço, cultura e violência.

Nos recursos imagéticos presentes no livro de Boris Fausto, entre ilustrações e

fotografias, encontramos imagens dos lugares mais importantes, tanto culturalmente

quanto no que condiz à modernização para esse período, tais como as sedes dos jornais

de maior renome, o Teatro Colombo, Cine Bijou Theatre (Figura 8), a Estação Norte (de

trens), o Bonde de Bom Retiro e, juntamente a isso, os locais de interesse à investigação

dos crimes, como casas e pensões onde as vítimas e suspeitos haviam morado, espaços

onde os delitos ocorreram, lugares públicos próximos, entre outros.

Assim, ele retrata que os espaços culturais desse período, frequentados, sobretudo,

pela burguesia, foram fundamentais a um dos mais importantes momentos da

modernidade nacional: a belle époque.

[...] período histórico que ficou conhecido por mais uma denominação francesa: a
belle époque, época da mudança cultural, de invenções e inovações, vivida pelos
países da Europa Ocidental entre o fim da guerra franco-prussiana de 1871 e a
Primeira Guerra Mundial (FAUSTO, 2019, p. 17-18).
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Com isso, o autor demonstra a grande ênfase que a cultura teve nesse momento,

de modo que deixa claro que, apesar de ser um período de tamanha progressão social,

ainda se tinha decadência, pondo o tempo todo em foco os contrastes. E ele discorre

acerca dessas questões através de uma variedade de formas.

Nos três contos, o narrador parte do mesmo campo de visão, narrando de forma

semelhante e tentando construir um relacionamento com o leitor. Mas, se em um

momento, ele causa esse efeito de proximidade com o espectador, em outro, o trata

como uma marionete, um fantoche, o qual ele desliza ora para a letra, ora para a

imagem, apresentando as múltiplas faces de cada uma. A multiplicidade de significados

e leituras que advêm desses deslocamentos é uma característica da fragmentação que é

inata ao ready-made, uma vez que: “Sua construção reversível não é uma mera estrutura

de significados já atribuídos, mas uma galáxia de significantes [...]” (CHARTIER apud

ANTELO, 2000, p. 280, tradução nossa).15

E, nesse universo multifacetado, em que tragédia e comédia se misturam. O que

pode causar riso a alguns, causa medo e repúdio a outros e o autor utiliza esse recurso

com bastante precisão. Assim como na obra de Valêncio Xavier, a ironia é a figura de

linguagem que mais se destaca na de Boris Fausto. Como podemos ver na imagem

abaixo:

Figura 9 – Charge no jornal O commercio de São Paulo16

(FAUSTO, 2019, p. 169).

15 Its reversible construction is not a mere structure of already assigned signifieds, but a galaxy of
signifiers [...]
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A charge é acompanhada de um pequeno texto abaixo dela, o qual pode ser

entendido como uma legenda:

O jornal O commercio de São Paulo 19 de setembro de 1908 ironiza as boas
condições de trabalho de Trad na cadeia. Os delinquentes que querem entrar no seu
gabinete são: Mussolino, célebre bandido calabrês, Rocca e Carletto, protagonistas do
chamado crime da rua Carioca, ocorrido no Rio de Janeiro em 1906 (FAUSTO, 2019,
p. 169).

A escolha do autor por trazer essa charge, bem como a legenda, funciona como

uma denúncia da desigualdade no modo de tratamento dos criminosos na prisão. Algo

que poderia ser notado nitidamente na época e que podemos ver em nossa leitura dos

recortes, como esse, presentes nos livros. O modo pelo qual a população assistia ao

crime influenciava diretamente os julgamentos e tratamentos. Também há uma

referência a Cesare Lombroso e sua teoria da identificação de um criminoso pelas suas

características físicas, aluindo que, parte da opinião pública apoiava-se nisso, que mais

tarde, como se sabe hoje, já é refutada pela ciência. Assim, essa é uma das

possibilidades para entender o porquê de Trad, o assassino do primeiro crime da mala,

ter sido perdoado, acolhido e, inclusive, apoiado pela sociedade e, como evidencia a

charge, pela própria “justiça” brasileira.

É interessante mencionar que dois dos assassinos que aparecem na charge

(Rocca e Carletto) são personagens do conto “Os Estranguladores da Fé em Deus”, o

primeiro do livro Crimes à moda antiga, de Valêncio Xavier, que será trabalhado em

outro momento nesta dissertação.

Outro ponto relevante que pode ser levantado acerca desse recorte é a

diferenciação entre invenção e originalidade, que é vista prontamente nos livros de

Fausto e de Xavier, uma vez que os casos trazidos por eles já haviam sido bastante

discorridos em diversas mídias.

A originalidade sempre foi um quesito muito pontuado na obra literária.

Houve-se um tempo que ela consistia basicamente em criar algo absolutamente novo.

Ideia essa que é repensada na modernidade, uma vez que nesse período é compreendido

que toda obra é perpassada por outras, explícita ou implicitamente, consciente ou não.

Quando Edgar Allan Poe (2009) reflete acerca da questão de originalidade, a

diferencia da palavra “invenção” e evidencia que criar não é sinônimo de ser original.
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A verdade é que a questão da originalidade (a não ser em espíritos de força comum)
de modo algum é uma questão, como muitos supõem, de impulso ou intuição. Para
ser encontrada, ela, em geral, tem de ser procurada trabalhosamente, e embora seja
um mérito positivo da mais alta classe, seu alcance requer menos invenção que
negação (POE, 2009, p. 109).

Para o autor, ser original demanda grande trabalho. Trabalho esse que pode ser

claramente observado nos livros de Xavier e Fausto, em todo o estudo histórico e social

feito por eles nos jornais do século XX e em outras mídias como cinema, música e

teatro. Ainda, se por algum instante pensar-se que por retirarem dos jornais a matéria de

seus contos tais autores seriam menos originais, retornamos a Poe (2009) que explica

que ainda que haja todo um planejamento para criar uma ficção, é sempre possível que

verdades sejam inseridas nela “[...] porque elas podem servir para elucidar ou auxiliar o

efeito geral” (POE, 2009, p. 105). O ensaísta também destaca que o verdadeiro artista

sempre achará uma forma de harmonizá-las.

Assim, os autores exploram o objeto já existente preenchendo as lacunas da

investigação forense com a criatividade literária. Antelo (2000) aponta que o objeto

ressignificado não exclui o seu histórico, ainda conseguimos compreendê-lo. Sereno

(2010) também salienta que há uma ampliação e não um apagamento.

O aprofundamento da experiência da obra de arte constitui uma das motivações
essenciais no interesse suscitado por essa forma de criar realidade. Do ponto de vista
de quem produz, assim como a partir de quem questiona o que lhe é dado a
experienciar, a realidade artística constitui-se como mundo de janelas bem abertas a
quem das mais diversas formas quiser aprender com ela (SERENO, 2010, p. 9).

Visto que os contos em análise se aproximam do gênero policial, estritamente

ligado a crimes, torna-se imprescindível mencionar a semelhança entre a construção de

tais livros e a de um detective board. O famoso quadro de detetive, no qual ele cola

todas as suas pistas, que se resumem a diversos recortes de trechos de jornais, com as

fotos ou retratos falados dos suspeitos; notícias relevantes sobre o caso; fotografias da

cena do crime e de pistas; cópias datilografadas dos depoimentos das testemunhas entre

outros; ligados por fios, sem que possamos identificar uma ordem de leitura, embora

com isso busque-se estabelecer uma lógica, uma sequência ou uma constância nos

crimes que possa o levar a descobrir “quem matou”. Como podemos observar melhor na

figura abaixo:
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Figura 10 – Quadro de detetive com grampos e evidências do crime e investigação

(EVTUSHENKO, 2019, il. color.)

Entende-se que esse tipo de quadro investigativo era muito comum em tempos

sem computadores tecnologicamente avançados como os de hoje, onde imperava o

trabalho manual, no qual o homem se sobrepunha à máquina. Como os contos dos dois

livros são baseados em casos de meados do século XX, tal leitura faz-se possível.

O detetive, organizador desses quadros, é sempre um grande observador. Ele é

capaz de ver detalhes tão escondidos que nenhuma outra pessoa encontraria, ao passo

que também compreende que é necessário analisar o que está no campo do “tão visível”,

que ninguém desconfiaria. Como observa Moreira (2014, p. 186), em relação ao livro O

mez da Grippe: “Inteirar o alheio, fazendo do ready-made seu lance de dado, talvez seja

um dos traços mais sintomáticos do jogo por ele proposto. Talvez pudéssemos pensá-lo,

aqui, como um puzzle”. Nesse sentido, entendendo que o leitor entra nesse espaço de

observador e de detetive, Valêncio Xavier e Boris Fausto o desafiam a jogar os seus

jogos, a realizar uma investigação minuciosa a partir dos fragmentos que deixaram

como pistas.

Uma das questões mais inquietantes que vêm à tona através da análise desses

fragmentos é a sensação que a leitura a partir deles desperta no leitor. Provavelmente,

em primeiro lugar, de certa perturbação, devido à sua prévia e costumeira experiência

no contato com a ficção linear. A seguir, também é imprescindível questionar qual é o

efeito de propor a leitura de crimes factuais e se há ou não diferença entre estes e os

ficcionais e se sim, de que modo? Há duas possibilidades relevantes para tal indagação,
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uma é considerar o leitor como desavisado, logo, poderá nem sequer desconfiar que tais

crimes ocorreram.

Entretanto, o leitor mais atento irá desconfiar, questionar e refletir acerca dessa

escrita em diversos momentos. Primeiramente, pode se ater à verificação da

imparcialidade ou não das histórias, pesquisando se os autores a colocam da forma com

que aconteceu ou selecionam alguns pontos dela em sobreposição a outros como

maneira de defender a sua visão sobre eles.

Esse caráter de livro multifacetado, na linha da desconfiança entre ser ou não ser

real no âmbito policialesco, acentua a camada de caos trazida pelo suspense e pela

morte. Provoca-se no leitor uma maior atenção à leitura. Nesse sentido, Dias (2016)

destaca alguns aspectos da escrita valenciana, que também podemos observar na de

Fausto. Para ela, o autor:

[...] utiliza da miscelânea de imagens produzidas pelo mundo capitalista desde o
início do século, transformando-as em emblemas alegóricos do espetáculo
contemporâneo para aludir, entre outros alvos, ao nosso atual estatuto de clones das
representações em que submergimos (DIAS, 2016, p. 8).

Essa crítica ao modo do mundo moderno se estruturar se solidifica na literatura

policial pelo apontamento desse espaço enquanto um local caótico, principalmente, por

dois aspectos: o primeiro, como já mencionado, a questão da morte através do

assassinato. E o segundo, nessa desordem provocada pela justaposição dos recortes nos

livros. Sobre esse elemento, Dias (2016) discorre que:

Na obra de Xavier, a disposição caleidoscópica dos textos, alternados e misturados,
impede o leitor de fruir uma abordagem linear e de obter uma recepção concatenada
de um panorama coerente. Salta aos olhos uma espécie de montagem de extratos,
dispostos em colagem heterodoxa, cujo horizonte temporal híbrido e irregular é
resultado de uma operação de recorte e colagem de citações deslocadas dos seus
respectivos contextos (DIAS, 2016, p. 37).

Por mais que os fragmentos estejam postos em uma ordem, muitas vezes é

preciso revisitar alguns para que outros façam sentidos. Portanto, o entendimento só se

constrói pela totalidade, mas a totalidade, devido à fragmentação, será sempre subjetiva.

Para Dias (2005) essa perspectiva adotada nos relatos valencianos se consolidam

enquanto “[...] uma alegoria do mundo contemporâneo, igualmente assolado pela

violência, pelo sadismo e pela melancolia” (DIAS, 2005, p.13). Duchamp fez parte de
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um período no qual houve certo esgotamento da pintura e por isso procurou por uma

arte que se diferenciasse de alguma maneira. A partir da técnica ready-made ele

consegue concretizar essa busca. Isso também ocorre nos contos de Xavier (2004) e

Fausto (2019). Pois os autores também reivindicam uma nova forma de análise literária.

Segundo a historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro (2011, p. 332) os fragmentos

“[...] podem nos remeter a um passado forjado ou real por uma rede de convenções e

rotinas que, se investigados podem nos ajudar a compreender melhor o ser humano”. É

por meio deles que entendemos o todo do que nos cerca e de nós mesmos. Somente

olhando os detalhes pode-se melhor visualizar o geral e as linhas que limitam, separam

e conectam.

No conto policial de Xavier e Fausto, por se tratarem de crimes reais, logo, de

certa imprevisibilidade intrínseca ao ser humano, muitos pontos ficam desconexos, sem

explicação ou até mesmo sem sentido. Assim, o leitor vai investigando a narrativa e

coletando e relacionando as pistas de acordo com a sua experiência própria.

Não obstante, a autora enfatiza que “[...] convivemos com ‘arquivos improvisados’

que, se considerados como tais, devem ser codificados, ainda que suspeitas sejam suas

interfaces com artes, técnicas, signos” (CARNEIRO, 2011 p. 327). Portanto, o arquivo

construído a partir de fragmentos, como o detective board é um convite à investigação.

Contudo, percebe-se que embora esse quadro seja constituído de traços e pedaços

de diversas origens, cada um mantém a sua singularidade. Em outras palavras, ainda que

uma fotografia esteja em meio à cartas, fios de cabelo, impressões digitais, recortes de

jornais entre outros, ainda reconhecemos que ela é uma fotografia. Para Sereno (2010):

[...] o ready-made não surge a partir da fusão de diferentes meios de expressão
artística, como um híbrido construído a partir de elementos que poderemos identificar
como retirados do universo pictural e outros de um outro, como poderá ser a
integração da imagem em movimento num possível ready-made. O ready-made
constitui uma obra de arte dentro do universo ready-made e no sentido da arte em
geral (SERENO, 2010, p. 14)

E é por isso que ready-made e colagem, embora caminhem próximos no universo

artístico e literário, sejam advindos do modernismo, tenham semelhanças, sobretudo,

pela ruptura à linearidade, não podem ser confundidos.
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A pesquisadora Dra. Maria Salete Borba17 (2011) propõe olhar para a escritura

valenciana considerando o seu caráter polifônico, isto é, entendendo que ela ultrapassa

os limites da literatura, da imagem e do cinema. Para a autora, Xavier apresenta uma

maneira de apreensão do seu tempo pela montagem. Ao analisar o livro Minha mãe

morrendo e o menino mentido, a autora o caracteriza como “livro desdobrável”, pelo

caráter fragmentado da escritura.

Dias (2016) pensa a escrita fragmentária valenciana em alusão a uma colcha de

retalhos. Para a autora, a partir de uma camada onírica afinada ao lado cineasta de

Valêncio Xavier, ele constrói uma escrita feita de detalhes, ao passo que também é

minimalista e ainda ressoa poesia. Essa mistura, para ela, remete ao sonho. Não obstante,

também podemos pensar que tal fusão alude a uma não-realidade dos “fatos” que são

colocados no livro pelo autor, uma confusão do que é inventado e do que é realmente

trazido do real.

Dessa maneira, a pesquisadora dá ênfase ao trabalho de Valêncio Xavier à moda

barthesiana, enquanto um “tecido de citações” pelo qual “[...] o escritor é um

colecionador de relíquias e restos” (DIAS, 2016, p. 33). Isto é, ele está nos dois

extremos, entendendo a oposição de relíquias e resto enquanto o máximo e mínimo.

Além disso, é possível aluir que, muito embora retornem à modernidade,

Valêncio Xavier e Boris Fausto também poderiam ser vistos como escritores

contemporâneos, pensando além da questão temporal, em direção ao conceito do

filósofo italiano Giorgio Agamben (2009), enquanto um fenômeno que está em diálogo

com todos os tempos.

O autor evidencia que é realmente contemporâneo aquele que não se adequa ao

seu tempo, ou seja, que é inatual, mas que justamente por isso é capaz de compreender

muito melhor a época em que vive. Ele sublinha que “[...] a contemporaneidade,

portanto, é uma singular relação com o próprio tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 57).

Quando os autores retomam crimes do século XX, bem como acoplam todo o

contexto de uma época diferente da sua na obra, demarcam um deslocamento,

distanciamento e estranhamento de seu tempo. A desindentificação para com o contexto

social que ocupam, juntamente a uma pressão do avanço tecnológico e do

desenvolvimento urbano nas grandes metrópoles que situam os contos de Xavier e

17 Autora dos livros Contatos e contágios: escrituras sobre Valêncio Xavier (2014) e 100 anos em 100
filmes (2020).
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Fausto, como Rio de Janeiro e São Paulo, formam um coral de vozes desesperadas e

misturadas nesse tumulto.

Nesse contexto, Dias (2016, p. 69) caracteriza Crimes à moda antiga (2004)

como o livro de toda a obra valenciana que mais alude às angústias atuais por captar

“[...] o mal estar e a ansiedade atuais frente ao descompasso entre as incessantes

transformações tecnológicas e as expectativas existenciais das coletividades urbanas”.

Nesse livro, o leitor se encontra diante de uma série de relatos que, apesar de se tratarem

do mesmo tema, trazem pontos de vistas diferentes. Como se por meio disso o autor

buscasse denunciar a falta de neutralidade do jornalismo, de forma geral, mostrando que

cada jornal, na verdade, expunha a sua opinião em vez dos fatos. Não obstante, Dias

(2016, p. 22) ao pensar esse gesto em O mez da Grippe evidencia que Xavier parece

tentar “[...] desmoralizar a veracidade realista das imagens que reproduz,

desconcertando o leitor pela desconstrução do ilusionismo documental que os recortes

jornalísticos prometeriam.”

Quando um texto ou imagem está no espaço do jornal, muitas vezes, o leitor não

questiona a veracidade da informação. Como se o jornal exercesse uma autoridade de

ditar verdades. Dessa maneira, aprendemos com os contos de Xavier e Fausto a

desconfiar desses pequenos mecanismos de manipulação social que se constroem na

mídia. Com isso vemos também a importância da montagem em tais contos, pois é a

partir dela que é possível compararmos esses diversos fragmentos dos jornais. Portanto,

essa montagem é ao mesmo tempo construção e desconstrução. Ela retoma o passado,

através do jornal, esmiúça-o e o reformula.

Ainda, a partir dessa ligação entre os séculos XX e XXI, outro diálogo possível é

o de Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria de Cristal (2009) com o livro

Sobre a modernidade (1996), do poeta e teórico francês Charles Baudelaire18. O

pensador francês traz em cada capítulo a descrição de determinado grupo de pessoas sob

o viés do pintor da modernidade; como se cada capítulo fosse um quadro e ele estivesse

desenhando as pessoas, não somente conforme sua aparência, mas de acordo com o seu

modo de agir e sua personalidade. Temos em Valêncio Xavier e Boris Fausto um

procedimento semelhante.

18 Charles-Pierre Baudelaire é considerado uma das figuras mais importantes da modernidade; autor do
livro As flores do mal (1857), O pintor da vida moderna (1863), entre outros.
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Em cada conto é como se tivéssemos um novo quadro. Como os de Baudelaire,

esses também apresentam a modernidade, suas inovações, personagens e males.

Focando, principalmente, na negatividade, na violência, no absurdo, na decadência e na

barbárie. Tais quadros pintam a loucura do homem, do corpo abjeto, da melancolia e da

solidão urbana. Acerca dos personagens valencianos, a pesquisadora Eliane Robert

Moraes (2014) afirma que:

[...] os personagens do autor brasileiro são tipos pobretões e malandros, quase sempre
dados à picaretagem, ou, como eles mesmos se definem: “um zé-ninguém como eu”,
diz um, “eu era um pé de chinelo”, diz outro, a reiterar os diminutivos depreciativos
que se repetem por toda a narrativa (MORAES, 2014, p. 94).

Podemos pensar esses personagens em relação aos de Baudelaire, como “o louco”,

“o bêbado”, “o boêmio” e “a cortesã”, por exemplo. A escolha por acompanhar as

histórias de pessoas miseráveis, sem feitos heroicos, presas em labirintos tanto internos

quanto externos resulta em um caos e “[...] na produção de um leitor tão desnorteado

como os personagens” (MORAES, 2014, p. 96). Essa sensação de desconforto perante o

caos remete a uma escrita em movimento, a algo inacabado que ainda está por acontecer.

Assim, as deformidades que o autor apresenta em seu livro não se restringem ao século

XX, do qual os crimes do livro são retirados, mas acoplam as de agora e de antes. Pois a

modernidade é essa conexão de tempos. Conforme a pesquisadora Nilcéia Valdati (2014)

aponta, Valêncio Xavier é moderno não apenas pela época em que se insere, mas pelo

modo como trabalha a sua escrita nesse jogo de temporalidades:

Valêncio é assim um moderno que, por assumir a limiaridade, vivendo acordado o
sonho, mostra como a narrativa moderna se constrói, centrada nos seres/personagens
cujas características são determinadas pela temporalidade. São seres limiares, como
os que Deleuze analisa nas personagens das telas de Bacon, que as lê pela lógica da
sensação. São figuras com os corpos deformados, com as funções distorcidas,
ampliadas, retiradas, transformadas, a partir das quais se percebe que a leitura não
pode ser baseada na representação e na ilustração (VALDATI, 2014, p. 126).

Acerca desses personagens deformados citados pela pesquisadora, podemos

pensar em Febrônio, popularmente conhecido como “o índio do Brasil”, como uma das

figuras mais marcantes na literatura valenciana. Febrônio representa o anti-herói.

Eternizado no imaginário e no folclore brasileiro, ele estuprou e assassinou inúmeras

vítimas. No conto presente no livro de Xavier (2004) observamos que sua crueldade é
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ligada a certo misticismo. A população da época acreditava que o seu excesso de

maldade tinha algo de sobrenatural. Talvez porque aceitar que um homem comum

pudesse cometer tanto mal seria assumir que eles também seriam capazes. Visto que

segundo Cohen (2000), o monstro nada mais é que um ser humano comum desprendido

das concepções sociais e adepto aos seus instintos.

Isto posto, verifica-se que quanto mais lemos os contos de Valêncio Xavier e

Boris Fausto mais relações podemos exteriores ao texto podemos fazer. Seus “quadros”

são repletos de significação. Nada é por acaso. Ficamos abismados com sua incrível

capacidade de relatar as maiores loucuras humanas de forma tão próxima ao leitor, que

o faz sentir como se estivesse dentro da história narrada.
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1.3 O gênero policial e suas facetas

Quando Poe escreveu “Os crimes da Rua Morgue”, em 1841, houve a criação de

um modelo a ser seguido, extremamente articulado, a partir de uma camada de suspense

de natureza investigativa, repleta de enigmas e possibilidades. Essas características eram

construídas mediante uma rede de configurações detetivescas intercaladas em um

círculo criminal que estabelece uma ordem à narrativa. Nesse mesmo contexto, o autor

também inventa o primeiro detetive literário da história, Auguste Dupin, personagem

que se assemelha à uma máquina de pensar, capaz de, apenas deduzindo, desvendar

todos os crimes.

O escritor e teórico argentino Ricardo Piglia19 (1986) enfatiza que o conto de

Hemingway “Os assassinos” tem a mesma importância que o de Poe, mas que por anos

os melhores escritores do gênero foram Hammett, Chandler, Cain, Goodis e McBain.

De acordo com o autor, o âmago dos escritos policialescos, sobretudo os de enigma,

está em uma tradição típica da literatura norte-americana que se difundiu ao redor do

mundo. Para ele:

O gênero policial norte-americano se move entre a narrativa jornalística e o romance
de enigma. A figura que define a forma do investigador privado vem diretamente do
real, é uma figura histórica que duplica e detecta o detetive como cientista da vida
cotidiana. Maurice Dobb cita vários documentos sobre a situação social nos Estados
Unidos na década de 1920 que permitem que o investigador privado surja nas grandes
cidades industriais como uma polícia privada contratada por empresários para espiar e
vigiar grevistas e agitadores sociais (PIGLIA, 1986, p. 33, tradução nossa).20

Tendo em vista esse surgimento do detetive privado, o escritor salienta que não

eram todos que tinham acesso a seus serviços, por isso, o dinheiro tem grande papel nas

narrativas policias, pois é ele que sustenta a moral, a lei e que motiva muitos assaltos,

assassinatos e outros diversos crimes, embora não seja a única razão de acontecerem.

Em grande parte, tem-se como causa também o ciúme, a traição ou a vingança. E ainda,

19 Dirigiu a “Série Negra”, importante antologia de contos policiais.
20 El policial norteamericano se mueve entre el relato periodístico y la novela de enigma. La figura que
define la forma del investigador privado viene directamente de lo real, es una figura histórica que duplica
y niega al detective como científico de la vida cotidiana. Maurice Dobb cita varios documentos sobre la
situación social en los Estados Unidos en los años 20 que permiten ver surgir al investigador privado en
las grandes ciudades industriales como una policía privada contratada por los empresarios para espiar y
vigilar a los huelguistas y a los agitadores sociales.
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há o assassinato que não precisa de um porquê, que é cometido por aquele que vê prazer

na dor e na morte: o serial killer.

Em resumo, os aspectos que ocasionam os delitos desde sempre se mostraram

bastante variados. O que os uniu por muito tempo foi a violência, o crime e a estrutura

pela qual nos eram apresentados. Essas narrativas seguiam uma determinada ordem,

vista, principalmente, nos livros de Poe, Agatha Christie e Conan Doyle. Organizados e

guiados pelas mãos de um detetive extremamente eficiente em uma investigação

impecável com uma solução lógica.

As regras da história policial clássica se afirmam, sobretudo, no fetiche da
inteligência pura. Valoriza-se acima de tudo a onipotência do pensamento e a lógica
imbatível dos personagens encarregados de proteger a vida burguesa. A partir dessa
forma construída sobre a figura do investigador como o raciocinador puro, como o
grande racionalista que defende a lei e decifra os enigmas [...] (PIGLIA, 1986, p. 32,
tradução nossa).21

Segundo a pesquisadora Dra. Sandra Reimão22 (1983), toda narrativa policial

inicia-se com um crime ou um mistério e alguém disposto a desvendá-lo, geralmente, o

detetive, como aponta Piglia (1986). Mas também, em alguns casos, uma pessoa comum

que por algum motivo ou outro acabou vivenciando situações peculiares que a

colocaram em tal papel.

Pensando essa afirmação na narrativa de Xavier e Fausto, notamos que embora

elas não iniciem todas da mesma forma, seguindo “passos”, como uma “receita”, esses

elementos estão nelas, de forma variada. Embora, em grande parte, os seus contos se

distanciam dos livros mais clássicos do gênero, como de Agatha Christie, Conan Doyle

e Poe no que condiz à estrutura e ordem de fatos. Bem como, no detetive como figura

central da história. Eles se aproximam pela temática de violência, morte e mistério. E

ainda, em algumas passagens, até mesmo relembram a ordem da narrativa policial

tradicional, como é o caso do primeiro conto do livro de Crimes à moda antiga (2004),

21 Las reglas del policial clásico se afirman sobre todo en el fetiche de la inteligencia pura. Se valora
antes que nada la omnipotencia del pensamiento y la lógica imbatible de los personajes encargados de
proteger la vida burguesa. A partir de esa forma, construida sobre la figura del investigador como el
razonador puro, como el gran racionalista que defiende la ley y descifra los enigmas [...]
22 Professora na Universidade de São Paulo (USP); autora de livros teóricos, com destaque para O que é
romance policial? (1983) e Literatura policial brasileira (2005), no qual escreve um panorama do gênero
no Brasil.
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“Os Estranguladores da Fé em Deus”, datado em 1906, no Rio de Janeiro, no qual

temos um latrocínio narrado na ordem: crime, investigação, desvendamento.

Na manhã de 15 de outubro de 1906, Jacob Fuoco chega à sua joalheria, na rua da
Carioca nº 53, no centro comer qüilo: os negócios vão bem. Trabalham para ele,
como caixeiros de confiança, seus dois sobrinhos menores: Paulino, de quinze anos, e
Carlo Fuoco, de dezessete. Toca a campainha e espera. Seus dois sobrinhos dormiam
na própria loja, num quartinho no fundo. A joalheria abria às sete da manhã e fechava
às sete da noite; além dessas doze horas de trabalho, Paulino e Carlo Fuoco, por
dormirem ali, serviam como vigias noturnos.
Ninguém responde. Fuoco toca a campainha mais uma vez. Estranho! Consulta seu
relógio de algibera. A esta hora seus sobrinhos já deveriam estar acordados há muito,
arrumados e varrendo a loja.
Triiim... Triiim... Triiimtriiiimm...
Preocupado, Jacob Fuoco acorda seu antigo sócio, morador da casa sobre a joalheria,
e desce por uma escada de corda, através de um alçapão. Ao atingir o solo, Jacob
percebe que a grade de ferro que divide a loja ao meio está aberta. Entra no cubículo
ao fundo e faz a horrível descoberta: o adolescente Paulino Fuoco, quase uma criança,
está caído no chão entre as duas camas, selvagemente estrangulado (XAVIER, 2004,
p. 7).

Nesse recorte, há uma introdução ao crime. O passo a passo até a descoberta do

corpo. Há uma percepção de uma incongruência na rotina que desencadeia em uma

investigação. Nesse caso, a incongruência está na grade de ferro que divide a loja ao

meio. Ela está aberta e deveria estar fechada. É importante realçar que a gama de

detalhes nesse momento é imprescindível, pois o dono da joalheria dá o seu depoimento

à polícia como forma de contribuir para o inquérito, mas também como um meio de

afirmar a sua inocência. Pois na narrativa policial todos são suspeitos. Inclusive aquele

que narra a história.23

Após a descrição do encontro com a vítima, passa-se para a descrição da cena do

crime. O modo como o local onde o corpo é encontrado está disposto, pois isso ajuda a

entender como e talvez o porquê do delito. Na história em voga, trata-se de um

estrangulamento. Há um tom apelativo na descrição que se segue “A vítima tem ainda

no peito franzino marcas das botas do monstruoso assassino” (XAVIER, 2004, p. 8).

Observa-se uma afirmação na fragilidade da vítima por meio do adjetivo “franzino”,

bem como o realça da maldade do criminoso através de “monstruoso”. E ainda,

encontramos a primeira pista: a marca das botas do assassino.

23 Destaque para o livro O assassinato de Roger Ackroyd (1926), de Agatha Christie, que revolucionou o
gênero, ao trazer um narrador assassino e enfatizar o modo como o leitor pode ser manipulado se não
tiver um olhar crítico e desconfiar até mesmo daquele que lhe conta uma história.
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No decorrer do conto, o narrador vai nos trazendo fragmentos que contêm pistas.

Um exemplo disso é o que vem logo após a descoberta do corpo e leva o título de

“Latrocínio”, pois nele há a informação de que além do assassinato, joias também foram

roubadas. A pista que pode ser coletada dele diz respeito a seleção das joias furtadas.

Visto que os ladrões levaram “[...] as pedras mais preciosas e os objetos de maior valor,

deixando de lado as de menor valia” (XAVIER, 2004, p. 8).

O narrador convida o leitor a uma reflexão sobre esse enigma: o que esse detalhe

significa? Juntando as peças, como em um quebra-cabeça, o leitor começa a levantar

hipóteses que o levarão, passo a passo, a grande revelação: quem matou! Se os ladrões

selecionaram as melhores joias, consequentemente, entende-se que ao menos um deles

entendia de joalherias... Não obstante, no terceiro fragmento “E Carlo Fuoco?” há mais

uma “provocação”. Se dois garotos dormiam naquele espaço e somente o corpo de um

foi encontrado, onde estaria o outro? Outra afronta é colocada nesse mesmo fragmento:

“A polícia descobriu que os ladrões haviam entrado pela porta da frente com a chave,

sem arrombar a porta. E Carlo Fuoco? Desaparecera sem deixar rastros (XAVIER, 2004,

p. 9).

Dessa forma, por mais que o narrador saiba toda a história, vemos que ele não a

conta inteiramente ao espectador. Ele vai o conduzindo por ela, dando diversos indícios

de que o assassino é Carlo Fuoco, mas não o acusa diretamente. Na sequência, após

levantar todas essas dúvidas acerca da honestidade do rapaz, insere um excerto chamado

“Um rapaz honesto”, no qual narra a descoberta do corpo de Carlo Fuoco, que, assim

como o seu irmão, também fora uma vítima.

O narrador manipula o seu espectador, levando-o a acreditar em uma história,

para depois refutá-la. Mas, a “brincadeira” com o leitor não termina por aí. Após narrar

algumas passagens da investigação, ele traz mais uma reviravolta. Apesar de ter sido

assassinado durante o crime, Carlo Fuoco também estava envolvido em um esquema de

roubo de joias.

Através da disposição da narrativa dessa forma, vemos que o narrador demonstra

como a manipulação ou distorção dos fatos ocorre. Logo, isso pode ser lido como uma

crítica aos meios culturais da época que tentavam “vender soluções e verdades” à

população. Tal leitura é possível pois há uma forte ligação da escrita policial para com o

contexto social, desde a sua origem, no campo jornalístico enquanto um relato.
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Conforme discorre Piglia (1986, p. 33): “Auden dizia que o gênero policial havia vindo

para compensar as deficiências da narrativa não ficcional (as notícias policiais) que a

partir do conhecimento da realidade se resumiam à mera narração dos fatos.”24 Assim:

[...] o conto e o romance policial em seu momento inaugural expressavam um
otimismo cientificista e positivista, projetando uma visão da literatura como
ferramenta na busca de conhecimento da realidade (SCHOLHAMMER apud
GINZBURG, 2018, p. 23).

Portanto, embora fatos sejam trazidos à narrativa, como observamos na presença

de datas, horários, testemunhas e outros aspectos reais, há uma ampliação da história.

No conto detetivesco, além do relato daquilo que aconteceu, vemos ainda “aquilo que

poderia ter acontecido”. Conforme discorremos acerca das possibilidades que o narrador

de “Os Estranguladores da Fé em Deus” vai levantando.

Como Piglia (1986) aponta: “São duas lógicas, postas uma de cada lado dos fatos.

No meio, entre o romance de enigma e o romance duro, está a história jornalística, a

página de crimes, os fatos reais” (PIGLIA, 1986, p. 33, tradução nossa).25 Ou seja, por

mais que o crime na sociedade sempre chamasse muita atenção, os relatos policiais dos

casos eram muito rasos e se constituam em uma mera narração de fatos. Portanto, a

literatura encarregou-se de fornecer detalhes mais criativos e profundos acerca dos

crimes, já que as páginas noticiais não traziam.

Piglia (1986) ainda destaca que na América-Latina, um dos maiores escritores

do gênero policial é Jorge Luis Borges e que “[...] no centro de sua própria poética e que

por outro lado fez um uso excelente do gênero: “A morte e a Bússola” é o Ulisses da

história policial (PIGLIA, 1986, p. 32, tradução nossa).26

E no Brasil, conforme o jornalista e escritor brasileiro Mario Pontes (2007)

aponta, Rubem Fonseca seria o principal nome. Embora outros autores também tenham

grande importância para o gênero. Como é o caso de Luiz Alfredo Garcia-Roza, com a

sua série de histórias policiais investigadas pelo detetive Espinosa. E também, escritores

24 Auden decía que el género policial había venido a compensar las deficiencias del género narrativo no
ficcional (la noticia policial) que fundaba el conocimiento de la realidad en la pura narración de los
hechos.
25 Son dos lógicas, puestas una a cada lado de los hechos. En el medio, entre la novela de enigma y la
novela dura, está el relato periodístico, la página de crímenes, los hechos reales.
26 [...] en el centro de su propia poética y que por otro lado hizo un uso excelente del género: «La muerte
y la brújula» es el Ulysses del relato policial.
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mais jovens, como Raphael Montes, Tony Bellotto, Marcos Rey, Patrícia Melo e Victor

Bonini.

O estudioso e escritor do gênero policial Paulo de Medeiros e Albuquerque (1979,

p. 177) comenta que: “[...] Talvez o latino tenha propensão a esse tipo de literatura, não

sabemos, mas a verdade é que temos entre nós grandes escritores do gênero.” Uma vez

que no Brasil ele também é muito cultuado, seja pelo interesse inato do ser humano por

acontecimentos extraordinários, seja pela grande referência norte-americana na cultura

nacional.

Com a gama significativa de escritores de histórias policiais em cenário nacional,

Albuquerque (1979) sublinha a presença de variados “subgêneros” policiais no país, no

entanto, apesar disso, para ele: “O Brasil já tem uma literatura própria no gênero policial

baseada em casos verídicos” (ALBUQUERQUE, 1979, p. 14). Segundo o autor, a

histórias de detetives mais elaboradas, acabam sendo direcionadas ao público

adolescente, pois a grande parte dos adultos prefere casos reais ou baseados em histórias

que sejam verídicas.

Ademais, as duas formas do ready-made, puro e assistido, são vistas na literatura

policial da seguinte maneira: a primeira leva como título o famoso pleonasmo “baseado

em fatos reais”, a qual se constitui como um ready-made assistido, uma vez que apesar

do autor retirar o crime do jornal e colocá-lo na ficção, ele o modifica, adaptando ao

gênero. Incluindo ou excluindo cenas e personagens.

A segunda possibilidade é o true crime, que procura trazer os crimes com os

detalhes na ordem exata em que ocorreram, coletando e apresentando o máximo

possível de detalhes. Nessa forma, é mais comum a presença de ready-mades puros,

uma vez que busca-se causar um efeito de realidade e verdade no espectador.

O termo true crime, do inglês “crime verdadeiro”, vem tomando espaço tanto na

literatura quanto no cinema. Em geral, nesse subgênero busca-se conhecer o passo a

passo do crime, em quase todos os casos, de assassinato, bem como acompanhar a

investigação completa. Assim, descobrir quem é o culpado é um aspecto secundário.

Tanto que muitas vezes essa informação já está presente nas primeiras linhas da

narrativa.

No Brasil, além dos livros tomados como objeto de estudo dessa pesquisa,

também destacamos o jornalismo literário ligado ao crime em: Serial Killers – made in
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Brazil, da criminóloga Ilana Casoy, publicado pela primeira vez em 2004 e,

posteriormente, reeditado em 2014; Holocausto Brasileiro (2013), Todo dia a mesma

noite: a história não contada da boate Kiss, (2018) e Cova 312: a longa jornada de

uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar

um capítulo da história do Brasil (2015), ambos da jornalista Daniela Arbex.

Na esfera cinematográfica é interessante mencionar os filmes “A menina que

matou os pais” (2020) e “O menino que matou os meus pais” (2020), ambos baseados

no caso criminal que teve o maior alcance midiático no país nos últimos tempos: o

assassinato do casal Von Richthofen, por sua filha, Suzane Von Richthofen em parceria

com o namorado e cunhado. Os roteiros são de Ilana Casoy e de Raphael Montes. A

partir deles, vemos que a prática de transpor casos reais para o cinema, antes vista nos

livros de Xavier e Fausto, ainda é recorrente, despertando grande interesse por parte da

sociedade.

Diferente do true crime, na escrita baseada em fatos é muito mais claro o ponto

de partida e ângulo de visão tomados pelo narrador, já que o compromisso com a ordem

e verdade dos fatos é menor ou, em alguns casos, nenhum. Como exemplos principais

podemos apontar o conto “O mistério de Marie Rogêt”, de Poe, o qual, segundo

Albuquerque (1979), levou muita gente a acreditar que o escritor era um detetive e o seu

conto seria um relato da investigação que ele teria feito. De semelhante relevância está o

livro A sangue frio (1966), de Truman Capote.

Sobretudo, ao sistema policial, tanto no âmbito investigativo quanto no

judiciário, apontando e discutindo as falhas e a ineficácia que apresentavam, repletos de

casos não resolvidos. Nesse sentido, devido a tantas conexões que a perpassam, o

filósofo e crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov (2006) aponta que é bastante difícil

classificarmos com precisão a narrativa policial de forma geral, uma vez que precisar

todas as suas regras seria restringi-la. Por isso, podemos pensar em alguns

desdobramentos, como foi visto, em vez de estabelecer um padrão único e imutável,

como uma receita culinária.

O autor relembra que “A obra era considerada má se não obedecia

suficientemente as regras do gênero” (TODOROV, 2006, p. 94). Mas que ao passar do

tempo esse olhar foi sendo modificado, já que a literatura acompanha o
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desenvolvimento social. Embora não tenha uma conexão obrigatória, necessária, fixa ou

comprometida com o real.

Pode-se pensar que há uma influência mútua, a literatura é moldada e molda a

identidade de sua época, tal como afirma Baudelaire “[...] uma literatura que se recusa a

progredir de mãos dadas com a ciência e com a filosofia é uma literatura assassina e

suicida” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1991, p. 40). No entanto, essa progressão

social em conjunto pode ser tanto para descrever a sociedade e idealizá-la quanto para

contrariá-la, criticá-la, apontar suas mazelas e desconstruí-la. Como vemos nos contos

de Xavier e Fausto na crítica às instituições. Principalmente, à polícia e ao jornal.

Entendendo todos esses aspectos e a multiplicidade do gênero, ainda assim,

alguns pontos podem ser identificáveis em todas as histórias de cunho policial, como a

presença de um crime e da investigação. Por conseguinte Todorov (2006) sublinha que a

narrativa policial sempre possuirá duas histórias. A primeira, a do crime, ou de algo que

precisa ser esclarecido e a segunda, como toda a jornada em busca do desvendamento

da primeira.

Na base do romance de enigma encontramos uma dualidade, e é ela que nos vai guiar
para descrevê-lo. Esse romance não contém uma, mas duas histórias: a história do
crime e a história do inquérito [...] Podem-se ainda caracterizar essas duas histórias
dizendo que a primeira, a do crime, conta “o que se passou efetivamente”, enquanto a
segunda, a do inquérito, explica como o leitor (ou o narrador) tomou conhecimento
dela (TODOROV, 2006, p. 96-97).

Conforme essa afirmação, compreende-se que a história do inquérito era a

mediadora entre o leitor e o crime nas narrativas policiais clássicas. Contudo, nas de

Valêncio Xavier e Boris Fausto, embora possamos vê-la, registramos que ela não se

encontra na mesma ordem em que foram propostas por Todorov (2006). Podemos

pensar isso a partir do seguinte trecho:

Trata-se pois, no romance de enigma, de duas histórias das quais uma está ausente
mas é real, a outra presente mas insignificante. Essa presença e essa ausência
explicam a existência das duas na continuidade da narrativa. A primeira comporta
tantas convenções e processos literários (que não são outra coisa senão a “trama” da
narrativa) que o autor não pode deixá-los sem explicação (TODOROV, 2006, p. 98).

Piglia (2004) pensa de forma semelhante o conto. A sua primeira tese é de que

um conto sempre conta duas histórias:
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O conto clássico (Poe, Quiroga) narra em primeiro plano a história 1 (o relato do jogo)
e constrói em segredo a história 2 (o relato do suicídio). A arte do contista consiste
em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde
um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa
se produz quando o final da história secreta aparece na superfície (PIGLIA, 2004, p.
89-90).

A narrativa de enigma clássica diferencia-se da narrativa true crime e da baseada

em fatos, principalmente, no que condiz à revelação da questão “quem matou?”

Enquanto no modelo tradicional, apontado pelo filósofo, era visto como uma regra ter

tal resposta no desfecho da história, em tais subgêneros essa informação é muitas vezes

colocada nas primeiras linhas ou em outras sequer chega-se à descoberta do assassino.

Portanto, é pertinente pensar que esses dois subgêneros policiais se aproximam

muito mais do roman noir, posterior ao de enigma, porque dão vida à segunda história,

do inquérito e silencia, ou até elimina, a segunda do crime.

Outro ponto levantado por Todorov é que no romance de enigma o leitor, de certa

maneira, já imaginava o que iria acontecer, pois o detetive era “imune” e ao final

encontraria uma resposta. Por outro lado, no roman noir, não há mais essa imunidade. O

suspense é o que prevalece. Tanto leitor quanto detetive permanecem na obscuridade até

que o mistério seja desvendado ou para sempre, caso não seja.

Segundo o pesquisador Dr. Jaime Ginzburg27 (2018), na narrativa noir,

diferentemente da narrativa policial clássica, início e fim não se posicionam como causa

e efeito. Ou seja, o final não precisa responder à questão problemática presente no

começo da história. Por outro lado, certas narrativas nem sequer apresentam um

problema inicial. A ordem de elementos também sofre mutações. Contudo, o mistério,

ou uma sequência deles, independentemente da ordem, deve-se fazer presente para que

a narrativa seja vista como noir. Em sua análise do livro São Paulo Noir, uma coletânea

de contos de Valêncio Xavier, Drauzio Varella, Dalton Trevisan e Marcelo Rubens

Paiva, Ginzburg (2018, p. 17) afirma que “[...] estórias sobre crime podem se distanciar

de estruturas convencionais, e apresentar diversos recursos formais”.

Nos contos de Xavier e Fausto o deslocamento em relação às narrativas

tradicionais não acontece apenas por meio da matéria prima do conto, que é a notícia de

27 Professor na Universidade de São Paulo (USP); vencedor do Prêmio Jabuti (2013), na categoria Teoria
e Crítica Literária.
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jornal, mas também pelos elementos imagéticos. Há um rompimento do texto, sem

necessariamente haver um aviso, para alocar a imagem.

Embora a literatura policial tenha atravessado tantas mudanças, é possível dizer

que alguns elementos dela permanecem inalteráveis no imaginário popula. Como é o

caso da memorável da capa e chapéu do detetive, para seguir suspeitos disfarçados; da

lupa, para olhar as pistas e analisá-las com maior precisão; da maneira de decifrar o

mistério apenas pela dedução etc. Por isso, nos dias atuais, a escrita detetivesca tem um

campo de horizonte muito mais amplo, mas sem apagar o seu passado. O autor pode

optar pela investigação mais tecnológica ou manter o padrão dos crimes à moda antiga,

que é inclusive o título do livro de Valêncio Xavier.

Finalizando as suas reflexões acerca da estrutura do gênero policial, Todorov

(2006) coloca um dos pontos mais pertinentes à nossa análise:

Chegamos aqui a uma última pergunta: que fazer dos romances que não entram em
nossa classificação? Não é por acaso, parece-me, que romances como os que acabo de
mencionar são julgados habitualmente pelo leitor como situados à margem do gênero,
como uma forma intermediária entre o romance policial e o romance tout court. Se
entretanto esta forma (ou outra) se tornar o germe de um novo gênero de livros
policiais, não será este um argumento contra a classificação proposta: como já disse, o
novo gênero não se constitui necessariamente a partir da negação do traço principal
do antigo, mas a partir de um complexo de caracteres diferentes, sem preocupação de
formar com o primeiro um conjunto logicamente harmonioso (TODOROV, 2006, p.
104).

Com isso, realça-se o fato de que um conto ou um romance policial pode se

aproximar ora de um subgênero ora de outro, sem necessariamente encaixar-se

perfeitamente em algum e tendo a possibilidade de que vários coexistam em si de

maneira não excludente. Eles poderiam ser considerados de menor qualidade por não

seguirem determinado padrão? Não. Hoje em dia entende-se que o conteúdo prevalece

sobre a forma. Ainda que por muito tempo o contrário tenha prevalecido.

Nesse sentido, muitas ideias de Poe (2009) são usadas de forma errônea. Visto

que em seu ensaio “A filosofia da composição”, quando ele fala de questões como a

extensão, foi interpretado como um estruturalista. Sua afirmação de que a leitura deve

durar o tempo de uma assentada, retirada do contexto, ficou bastante famosa. Utilizado

por muitos para criticar os longos romances. Contudo, com essa proposição, o autor na

verdade estava preocupado muito mais com o efeito da obra do que com o modelo. “[...]
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pois, se se requerem duas assentadas, os negócios do mundo interferem e tudo o que se

pareça com totalidade é imediatamente destruído” (POE, 2009, p. 103).

Ele enfatiza que uma escrita de qualidade precisa causar um efeito no leitor. Se

ele não se vê tocado de alguma forma, ainda que seja pelo incômodo, a obra falhou.

Assim “Se uma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada, devemos

resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se deriva da unidade de

impressão” (POE, 2009, p. 103).

No caso de contos policiais, o efeito que por muito tempo perdurou foi o de

surpresa. Muitas das vezes, destacando-se quando o nome do assassino era revelado ao

final. O pesquisador Jean Pierre Chauvin28 (2017), ao analisar O caso dos dez

negrinhos, de Agatha Christie, cria o termo “romance de ampulheta”.

O autor salienta dois momentos bastante usuais na narrativa policial: o primeiro,

individual, consiste na investigação e descrição de cada personagem; e o segundo, em

conjunto, se dá a partir de uma reunião com todos os suspeitos, na qual é revelado o

método utilizado pelo criminoso para assassinar e, na sequência, é dito o nome do

culpado e a motivação.

A nomenclatura “ampulheta” refere-se ao modo pelo qual a narrativa estava

designada a seguir: “[...] à medida em que a situação se torna mais complexas, as

criaturas entram em conflito consigo mesmas” (CHAUVIN, 2017, p. 85). O enredo é

que as move, e não o contrário, como se tudo já estivesse destinado a acontecer. Esse

efeito de surpresa foi perdendo a sua força com o tempo devido ao leitor começar a

apostar sempre no suspeito menos provável. Como uma estratégia, os autores

começaram, portanto, a focar mais na investigação do que no desvendamento. O efeito

foi transferido do nome do assassino para como o crime aconteceu. Visão essa que se

aproxima mais dos contos policiais brasileiros.

O escritor argentino Julio Cortázar (2006) afirma que é preciso pensar em novas

análises do conto. Uma vez que as definições principais nos estudos da área, não

contemplam aqueles que trazem elementos que vão além do texto, como fotografia,

ilustração, recortes de jornal etc. Como é o caso de Valêncio Xavier, Boris Fausto e

Décio Pignatari, por exemplo.

28 Professor na Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo (USP). Autor do livro
Crimes de Festim: ensaios sobre Agatha Christie.
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Na atualidade, há uma gama significativa de novas modalidades de contos, além

dos contos-colagem dos autores mencionados, há também os contos-multimídia,

interativos, minicontos, entre outros. E o número tende a crescer com as possibilidades

que a tecnologia proporciona. Assim:

Ninguém pode pretender que só se devam escrever contos após serem conhecidas
suas leis. Em primeiro lugar, não há tais leis; no máximo cabe falar de pontos de vista,
de certas constantes que dão uma estrutura a esse gênero tão pouco classificável
(CORTÁZAR, 2006, p. 150).

Entendendo esse deslocamento, Cortázar (2006) realça a dificuldade que definir

o gênero literário conto por completo sempre foi e que é maior agora. Portanto, propõe

que se pense em certas constantes, recorrências de alguns aspectos vendo o conto como:

“[...] tão esquivo nos seus múltiplos e antagônicos aspectos, e, em última análise, tão

secreto e voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em

outra dimensão do tempo literário” (CORTÁZAR, 2006, p. 149). Ainda, o autor

menciona que para analisar o conto muitos tomam como centro a comparação dele com

o romance.

No entanto, elucida que o que o conto traz não é uma ideia de reproduzir algum

evento ou acontecimento por completo, como o romance, mas sim de apresentar uma

perspectiva muito particular de uma parte dele. Assim, é de amplo conhecimento a

seguinte citação: “Um escritor argentino, muito amigo do boxe dizia-me que nesse

combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance ganha sempre por

pontos, enquanto que o conto deve ganhar por knock-out (CORTÁZAR, 2006, p. 152).

A ideia do teórico argentino dialoga muito bem com o conceito de efeito

proposto por Poe. Contudo, é necessário entender que a partir do momento em que o

autor lança a sua obra, ela não possui mais apenas a sua interpretação, nem é

concretização do processo:

Os contistas inexperientes costumam cair na ilusão de imaginar que lhes bastará
escrever chã e fluentemente um tema que os comoveu, para comover por seu turno os
leitores. Incorrem na ingenuidade daquele que acha belíssimo o próprio filho e dá por
certo que os outros o julguem igualmente belo (CORTÁZAR, 2006, p. 157).

Segundo o autor é o leitor “[...] o elo final do processo criador, o cumprimento

ou o fracasso do ciclo” (CORTÁZAR, 2006, p. 157). E assim:
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[...] o único modo de se poder conseguir esse sequestro momentâneo do leitor é
mediante um estilo baseado na intensidade e na tensão, um estilo no qual os
elementos formais e expressivos se ajustem, sem a menor concessão, à índole do tema,
lhe dêem a forma visual a auditiva mais penetrante e original, o tornem único,
inesquecível, o fixem para sempre no seu tempo, no seu ambiente e no seu sentido
primordial (CORTÁZAR, p. 157).

E novamente nos deparamos com a resposta de “por que os contos policiais têm

tantos fãs?”, porque concretizam muito bem o efeito de tensão, de captura do espectador.

Não obstante, Chauvin (2017) assinala como errônea a afirmação de que sucesso de

vendas implica falta de qualidade. Para ele, o que ocorre é que ao escrever sobre

best-sellers, o crítico se coloca em uma posição arriscada em talvez dizer o que já foi

dito ou parafrasear a obra. Contudo, o autor aponta que o texto literário sempre nos

proporciona novos horizontes que fazem com que, muitas vezes, superemos as

expectativas que tínhamos acerca da investigação inicial.

Com tudo o que foi visto, compreende-se que uma categorização fechada, na qual

todos os contos pertencentes a ela seguiriam as mesmas leis em relação a tempo, espaço,

personagens e ordem de ações, torna-se uma impossibilidade. Pode-se pensar, portanto,

em aproximações e pontos de convergência. Não em regras únicas, imutáveis e

obrigatórias.

Com isso, é interessante pensar que o ready-made, embora seja um objeto

artístico, no caso dos contos de Valêncio Xavier e de Boris Fausto também pode ser um

arquivo, uma vez que perpassa a história do Brasil. Carneiro (2011, p. 328) sublinha que

“[...] tanto o arquivo como a narrativa podem transitar entre as fronteiras do real e da

ficção, sob o viés da história, da literatura, da técnica, das artes visuais (fotografia, artes

plásticas, cinema), dentre outros campos do conhecimento.”

Um exemplo disso vem do conto “A noiva não manchada de Sangue”, de

Valêncio Xavier e de “O crime da galeria de cristal”, de Boris Fausto. Eles se referem a

um assassinato ocorrido no carnaval de 1909 em São Paulo. Em seus respectivos contos,

os autores trabalham diversos temas importantes da época, como as galerias que vinham

sendo construídas na capital, a imigração e o papel da mulher. E ao mesmo tempo que

trabalham temas tão reais, conseguem fazer uma camada de mistério.
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Tony Bellotto29 apud Fausto (2019) sublinha que, embora Boris Fausto seja um

historiador, ele também é afetado pela ficção pela própria condição de livro e pela

camada de suspense que está sempre presente na criminologia.

O crime da galeria de cristal tem o rigor acadêmico digno do historiador, mas
embebido de uma atmosfera noir que lembra Georges Simenon e Edgar Allan Poe. É
a exposição objetiva (ora distanciada, ora irônica, sempre brilhante) de incríveis e
inexplicáveis paixões, que preferismo esconder na mala (BELLOTTO, apud
FAUSTO, 2019, [orelha do livro]).

Os personagens dessa história são ecos da decadência. Personagens miseráveis

que vivem e que matam por pouco, no silêncio, no escuro, no vazio. Seres que nos são

apresentados por um narrador transeunte na linha da promessa de verdade da história e

da construção enigmática do universo imaginativo literário.

A maneira como a história é apresentada é um convite à intermidialidade. Um

produto cultural que é reflexo não só da fragmentação da sociedade, tão presente na

modernidade, como também do excesso de informações e conteúdos, das mais diversas

áreas que chegam às pessoas nos dias de hoje, tornando quase que impossível uma

escrita que não esteja perpassada por diferentes mídias e diferentes gêneros.

Assim, da mesma maneira que lemos a obra valenciana, ao realizar a leitura da de

Boris Fausto também somos confundidos turbulência da imprevisibilidade dos crimes.

Em geral, principalmente na literatura policial, cada detalhe é pensado minuciosamente.

Um mero fio de cabelo na cena inicial do crime pode ser um elemento chave para o

entendimento final da trama. Contudo, a realidade não é assim tão bela. Nem

idealizada.Dessa forma, transpor crimes que de fato aconteceram para a ficção é

trabalhar com uma escrita do imprevisível.

Esse choque é extremamente complexo, pois seleciona os crimes desconfigurando

a história linear, ao passo que por esse processo também constrói uma história por meio

da criação de um arquivo. Essa escrita funciona enquanto uma reação à delimitação

temporal e à maneira tradicionalista de contar a história linear.

No caso em voga, retratado em conto tanto por Fausto (2019) quanto por Xavier

(2004), temos o assassinato de Arthur Madeiros, cometido por uma mulher com a qual

ele tinha tido um envolvimento amoroso na juventude, Albertina Bonilha, e presenciado

29 Popularmente conhecimento como guitarrista da banda brasileira Titãs, mas é também escritor, com
ênfase no diálogo entre literatura policial e terror.
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pelo atual marido dela, Eliziário Bonilha. Esse delito ficou conhecido como um “crime

de honra” pela população e dividiu opiniões tanto do povo quanto da imprensa que ora

defendiam a atitude de Albertina ora a acusavam. Isso porque assim que a autora do

crime engravidadou, na juventude, foi logo abandonada pelo pai da criança, a vítima.

Com base nesse acontecimento, árduas discussões acerca do tratamento às

mulheres e seus papéis sociais foram trazidas à tona pelos jornais daquele ano e,

posteriormente, retomadas pelo autor a partir da maneira pela qual a sociedade

condenava a assassina muito mais por ser uma mãe solteira que levou o filho para a

adoção do que por ser uma assassina.

Não por acaso, de acordo com o autor, “O assassinato de Arthur Malheiros

ganhou um rótulo de romance policial” (FAUSTO, 2019, p. 41). Tal afirmação é

bastante pertinente, uma vez que no caso reconhecemos facilmente os típicos elementos

de uma narrativa: narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. E, além disso,

também é fácil identificar características-chave das histórias policialescas, como vítima,

suspeitos, criminosos, policiais, investigadores, detetives, júri, pistas, cena do crime etc.

No primeiro caso da mala também reconhecemos uma narrativa que relembra a

sinopse de um romance policial.

“[...] um homem é assassinado num quarto de hotel no centro da cidade. Um cadáver
é encontrado numa mala quando um passageiro do navio tentava jogá-la ao mar. Um
corpo de uma mulher é descoberto ao içarem as bagagens de uma embarcação”
(FAUSTO, 2019, c.c.).

Nesse crime em questão, Fausto (2019) aponta como a possibilidade de um

romance proibido, ainda que não fora comprovado o envolvimento da viúva, Carolina

Fahrat, com o empregado, Trad, despertou na população certa empatia pelo assassino, a

qual é contestada arduamente pelo autor, que discorre acerca da hipocrisia que circula a

respeito do juízo de valor em torno daquilo que pode ser considerado criminoso ou não.

Enquanto uma possível história romântica, o caso servia como um espetáculo, o

qual era apresentado pela imprensa em pequenos trechos, relembrando bastante os

romances publicados em folhetim. A única diferença, em síntese, é que tratava-se de

uma história real, na qual vítimas, envolvidos e até mesmo inocentes estavam sendo

expostos. Um veículo de informação, que deveria noticiar a criminalidade de forma
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imparcial, neutra e séria, transforma-o em uma ficção, com o claro intuito de entreter e

divertir, em vez de informar.

Acerca de tal caso foi produzido, inclusive, um filme. Ao analisar essa produção,

bem como a recepção que teve pela a sociedade e o contexto da época, o pesquisador

José Inacio de Melo Souza (2000, p. 106) discorre que: “As transgressões sociais de

qualquer ordem, desde uma simples briga de rua até o crime de morte, faziam parte da

sociedade urbana ou rural, sendo servidas pelos jornais diariamente aos seus leitor.”

[...] chocando a elite e os estratos médios por sua violência. Seguindo o trajeto
popular do caso, o imaginário sobre o crime inédito na história da cidade foi
alimentado por outros meios: pelo menos um livro foi editado e uma peça teatral
homônima encenada, depois de devidamente “examinada” pelos professores do
Conservatório Dramático e Musical (SOUZA, 2000, p. 107)

No quinto conto de Crimes à moda antiga (2004), “O Crime de Cravinhos ou da

Rainha do Café”, temos novamente um crime cometido por uma mulher. Dessa vez,

uma senhora muito rica, dona de plantações de café. No início de seus atos cruéis, ela

não foi sequer julgada pela justiça, por ser influente na sociedade. Contudo, na troca de

governo, com o passar dos anos e os comentários suspeitos da população, acabam

investigando-a e descobrindo seus assassinatos e afins. Todos foram motivados pelo

dinheiro e pela manutenção da sua posição social. Um aspecto destacável nesse caso é a

menção que Xavier (2004) faz a Monteiro Lobato, o qual na época comentou que a

justiça tomava um novo caminho, pois fazendeiros também começavam a ser presos.

Mais uma vez, uma das partes do conto é referente ao filme produzido com base

no crime, fortalecendo o elo entre literatura e cinema. Além disso, outro fator notável

nesse caso é que ele não é totalmente esclarecido pela polícia e pelos investigadores.

Alguns pormenores ficam na obscuridade, sem que possamos saber ao certo cada

detalhe de como ocorreram ainda que entendamos os motivos. Sobre isso ele discorre:

“Talvez um dia o mistério seja levantado, e nesse dia então poderemos ver com toda a

clareza qual a realidade que gerou aqueles trágicos acontecimentos. Certamente, então,

eles perderão todo o interesse para nós” (XAVIER, 2004, p. 109).

Com base nessa passagem, podemos observar a compreensão de Xavier (2004)

acerca de quanto o imprevisível e o curioso despertam o interesse no público. A sua

escrita e a sua seleção não são por acaso. É interessante notar ainda o pronome “nós”,
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colocado pelo autor, o qual nos remete a ideia de que ele também se põe nesse espaço

de público que busca descobrir os porquês da maldade humana.

O sexto caso de seu livro é o que mais se aproxima desse estudo da maldade. Ele

é também bastante peculiar, pois não se refere apenas a um assassinato passional, por

vingança ou dinheiro, tampouco a delitos levianos, mas sim a uma série de mortes

extremamente cruéis.

O personagem principal do conto, “Febrônio – o índio do Brasil”, assombrou o

país, principalmente, o Rio de Janeiro em meados do século XX, com estupros,

assassinatos das mais diversas maneiras, sonhos místicos e rituais espantosos,

considerados por grande parte da população como malignos. O fato é que dificilmente

poderíamos entender as ações de Febrônio olhando-as apenas pelo viés jornalístico dos

fatos, aí entra a percepção literária, a qual vem a ser o caminho para auxiliar na

construção desse entendimento.

Contudo, não se trata de “romantizar” a criminologia, mas sim de aderir a

sensibilidade proporcionada pela literatura para analisá-la. Nesse sentido, Xavier (2004)

traz as falas de Febrônio como foram publicadas em jornais da época ou de acordo com

a memória do povo que é retomada por meio de fragmentos de depoimentos criminais.

Muitos leitores podem então pensar que o autor não “expõe a sua opinião” sobre

os crimes do índio do Brasil, mas em síntese, toda expressão literária é ideológica,

algumas apenas não são tão explícitas. O próprio ato de fazer uma seleção de casos e,

por conseguinte, ainda estabelecer uma ordem entre as partes do caso dentro de cada

conto já é uma tomada de posição. Ele escolheu o que quis mostrar, o que ele quis

escrever. Esse é o seu ponto de vista. Dessa forma, o trabalho do escritor de literatura

policial acontece nas entrelinhas, minuciosamente, costurando cada retalho.

Xavier (2004) “deixa tudo logo ali”, mas nada resolvido. Põe todas as pistas,

todos os fatos, documentos, comentários e percepções do povo, mas nenhuma solução

concreta e fechada acerca dos crimes, abrindo assim, um espaço para que o leitor possa

criar as suas próprias conclusões. Como em um jogo de xadrez bughouse30, esporte

ligado à literatura policial desde quando Poe o menciona em uma comparação ao

cérebro do detive, o autor monta a armadilha para que o seu parceiro arremate a partida.

30 Modalidade de xadrez jogada em dupla.
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Nesse caso, seu trabalho é a escolha, não a análise. O porquê de cada seleção fica a

cargo do leitor concluir.

Entendendo essa mistura de ficção e jornalismo, é preciso desconfiar dos diálogos

e entrevistas de pessoas próximas às vítimas ou simplesmente curiosos a respeito

presentes no livro. Pode ser verdade. Pode ser ficção.

No que condiz ainda à “estrutura” e ao “gênero literário”, vemos que apesar do

próprio título do livro, Crimes à moda antiga, carregar a palavra “contos”, os seus

escritos, na verdade, se caracterizam como textos híbridos, por acoplarem em si as mais

diversas tipologias textuais, as quais vão desde bilhetes, cartas, manuscritos encontrados

em locais de crimes, às manchetes, reportagens, comentários críticos etc. Logo,

compreende-se que a escolha pela terminologia “conto” feita pelo autor, é bastante

interessante, pois a partir dela surgem diferentes significações.

Por um lado, talvez seja apenas o que ele considera como a estrutura mais

próxima a sua escrita, é claro, mas por outro, pode ser uma forma de confundir

novamente o leitor através da dualidade verdade-ficção, a qual é uma das marcas

principais do livro. Vê-se assim que a sua escrita está situada nesse entrelugar: ora

verdade, ora ficção. Por essa leitura é possível refletir outra vez sobre o subtítulo Contos

verdade.

A partir de um viés mais tradicional, como poderiam ser verdade e contos ao

mesmo tempo? Se são contos, são ficção, se são ficção não são de verdade. Se são de

verdade não são contos, nem ficção. Por isso, é preciso avaliar a obra de Xavier

enquanto uma escrita fragmentada marcada pela impossibilidade de limites, fronteiras e

classificações. Todas as taxações que possam ser colocadas nela também podem ser

refutadas.

Ademais, ocorre também uma morte do detetive idealizado. Em parte, não

sabemos mais diferir com precisão vítimas e vilões, pois como forma de reflexo da

sociedade, a qual é heterogênea, quebrou-se o mito da totalidade do caráter das

personagens. Portanto, ao contrário do detetive clássico, o detetive contemporâneo não

consegue solucionar o mistério apenas com o “poder dedutivo de sua mente”, é

necessária juntar os fragmentos e mesmo assim, ele falha e necessita de ajuda. O leitor é

o único que consegue acompanhar toda a investigação e então, resolucionar o mistério.
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Assim, compreende-se que Valêncio Xavier e Boris Fausto captam muito bem

esse eco de ruptura da crença do gênio e compartilha do ideal de que não há mais

modelos fixos, padrões ideais e tampouco heróis, como os detetives Auguste Dupin, de

Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, de Conan Doyle e Hercule Poirot e Miss Marple, de

Agatha Christie.

Também em consequência da técnica ready-made, que traz o jornal à literatura,

não se tem a figura do detetive muitas vezes, então o próprio narrador ocupa o seu lugar

e acaba tendo que “solicitar ao leitor a sua ajuda”. Assim, nesse processo investigativo

“em dupla”, as imagens do livro também ajudam na construção do imaginário do leitor

acerca da trama, mesmo que inconscientemente.

Em cada conto encontramos algumas ilustrações, as quais remetem aos crimes

cometidos pelos assassinos. Em geral, lembram símbolos clássicos da literatura policial,

que destacam a morte, o assassinato, o suspense e o terror. Como por exemplo, revólver,

faca, caixão, cruz, retratos sombrios de vítimas e criminosos etc. Todas as ilustrações

são em preto e branco, algumas no tom cinza claro, como as de jornais.O que

novamente retoma o título Crimes à moda antiga, seja pela falta de impressão colorida

na época ou seja pela força dos jornais naquele tempo.

Observa-se que essas ilustrações trazem uma camada cinzenta, que fortalece o

campo de mistério e suspense da literatura policial, beirando o gótico e que pelo aspecto

vintage, também são uma referência ao cinema e as filmagens em preto e branco.

Figura 11 – Desenho de Febrônio

(XAVIER, 2004, p. 115).
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Na figura acima vemos uma ilustração de um desenho que teria sido feito pelo

próprio Fêbronio, personagem do conto de Valêncio Xavier. Essa imagem que lembra

uma inscrição rupestre é referente a uma visão que ele teria tido. Isso se repetiu durante

várias noites, sendo uma espécie de “anjo das trevas”, encarnado num corpo de um

dragão, de bico comprido, todo coberto de pelos vermelhos, cor de fogo.

Essa mesma ilustração também encontra-se na capa de Crimes à moda antiga

(2004). Podemos relacionar essa repetição a uma ênfase dada a esse conto pelo próprio

autor, ou ainda, a uma maneira de ironizar o próprio subtítulo do livro “contos verdade”.

Vale a pena ainda destacar a questão das cores, apesar da ilustração ser em tons

acinzentados, a capa do livro é amarela e vermelha, cores que quando misturadas

remetem a cor do fogo: laranja, justamente como Febrônio tinha sonhado o anjo.

Figura 12 – Capa do livro

(XAVIER, 2004, [capa do livro])

Podemos relacionar essa passagem, do misticismo popular ao redor do anjo, à

crença do senso comum de que cada pessoa ou pelo menos as mais especiais têm, cada



72

uma, o seu próprio anjo e esse serve para ajudá-las, trazendo mensagens, previsões,

conselhos etc. No caso de Febrônio, como ele mesmo relata para os jornalistas da época,

o anjo (figura 11), teria dito a ele que se ele tatuasse em três meninos a inscrição

“DCVXVI”31 poderia dominar o mundo. Nota-se, porém, que o criminoso além de

tatuar os meninos com essa inscrição, também abusa sexualmente deles, portanto, o

“sonho com o anjo” é visto como uma espécie de auto justificação para seus crimes

hediondos. O que ainda poderia ter sido uma tentativa de mostrar incapacidade mental.

É importante salientar que este conto é feito de pequenos fragmentos, sendo eles:

DCVXVI outubro 1926; Revelações; O primeiro sonho de Febrônio; O pão de açúcar;

A voz do povo (p. 117); Prisão; Dr. Febrônio índio do Brasil; Vida em família; A

espada; Exorcismo; Tatuagem; A voz do povo (p. 124); O anjo da guarda; A estrada na

mata; A voz do povo (p. 129); João Joãozinho; Prisão (p. 132); Grande sadista; Visitas;

Nota de falecimento e In memorian.

No fragmento intitulado “A voz do povo”, Xavier incorpora a voz do senso

comum, utilizando-se de uma escrita voltada à oralidade, a qual coloca a figura de

Febrônio no campo semântico do monstruoso. O temido pelas crianças e, não só por

elas. O nome do criminoso é usado para amedrontar: “cuidado, senão o Febrônio te

pega!”.

No fragmento seguinte, “Prisão”, que relata o momento em que Febrônio foi

preso, narrador apresenta outra temática: a da discriminação racial. “Nenhum negro ou

mulato anda impune pelas ruas do Rio de Janeiro” (XAVIER, 2004, p. 118). A partir

dessa afirmação, é possível observar como é trazida a visão da sociedade daquele tempo.

Há uma crítica implicando na constatação de que Febrônio não foi só preso apenas por

seus crimes horríveis, mas também por ser negro e pobre. Em contraste, podemos

colocar o já mencionado caso da “rainha do café”, em que ela demorou anos para ser

investigada devido à sua posição na classe social mais abastada da época, juntamente

aos políticos.

Febrônio foi considerado por muitos como louco. A loucura é um adjetivo muito

empregado pela população para se dirigir a assassinos, mas nem sempre é o mais

apropriado. E, muitas vezes, serve como uma máscara para que o criminoso se esconda

31 Essa sigla é retomada e explicada na página 122.
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e consiga sair impune alegando essa suposta loucura como a causa de seus atos sobre os

quais não teria domínio.

Xavier (2004) relaciona Febrônio a Sade, nomeando uma das partes do conto com

o subtítulo “Grande sadista” e ao compará-lo a outros grandes assassinos da história

mundial “Pelos crimes que lhe atribuem, Febrônio é comparado a Giles de Rais,

Marquês de Sade e Jack, o estripador” (XAVIER, 2004, p. 133). Não por acaso, Dias

(2016) sublinha que:

Se há uma figura literária paradigmática para pensarmos a imaginação pornográfica e
violenta de Valêncio Xavier, esta figura é Sade. Sua vontade de derrisão, sua
disposição paradística de profanar, dos mínimos gestos, aos mais preciosos princípios
fabricados pela civilização ocidental, o qualificam como legítimo herdeiro da
linhagem sadiana (DIAS, 2016, p. 7).

Nesse mesmo contexto, o verdadeiro mal estabelecido por Bataille (1989), só se

encontra no sadismo, isto é, o mal “sem fins lucrativos”, apenas pelo mero prazer do ato.

O mal não é uma revolta, tampouco uma questão de religiosidade. O mal é um estado de

espírito; a morte o consolida. Assim, a morte pressupõe um duplo ponto de vista: de um

lado, o ponto máximo do ser humano, de outro, o seu fim.

Nesse sentido, Bataille sublinha que “[...] o mal, nessa coincidência de contrários,

é apenas o princípio oposto de uma maneira irremediável à ordem natural que está nos

limites da razão” (BATAILLE, 1989, p. 27). Portanto, o mal não estaria apenas nas

extremidades, no ponto mais alto ou no penhasco mais profundo, mas sim na ponte que

liga os dois extremos: na morte.

Na sequência, nos é apresentado o sétimo conto do caso: “O Outro Crime da

Mala”. O título faz referência ao primeiro, “A mala sinistra”, o qual teria ocorrido vinte

anos antes desse, ambos em São Paulo. O autor chama a atenção para a notoriedade que

eles tiveram, tanto na impressa e na população quanto no cinema. Sobre o primeiro

crime da mala o autor discorre que “O caso teve grande repercussão na época e vai

inspirar três filmes brasileiros 1910: A Mala Sinistra, de Marc Ferrez, e A Mala Sinistra,

de José Labanca” (XAVIER, 2014, p. 139) e, sobre o segundo, afirma que:

Tal como o primeiro, este também ganha enorme repercussão, tanto que, pouco mais
de uma semana depois do acontecido, os cinemas paulistas atraem multidões com o
filme O crime da Mala, dirigido por Francisco Madrigano. Dias depois, outro cineasta,
Antônio Tibiriça, lança seu filme, também relatando o crime de Pistone. São dois
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crimes da mala, então, que este livro focaliza nesta série de crimes que abalaram o
Brasil (XAVIER, 2004, p. 140-141).

No segundo crime da mala, ao contrário do primeiro, o corpo que é armazenado

nela é o da esposa.

Que deus me castigue se eu prendi sua boca fechada por mais tempo que leva um
fósforo para se apagar. Para grande espanto meu, quando larguei, vi que não se mexia
mais. Chamei-a pelos nomes mais doces, cobri seu rosto de beijos, nada mais
adiantou: ela era um cadáver (XAVIER, 2004, p. 149).

O trecho acima está destacado em negrito no livro. Ele é um fragmento do

depoimento do esposo acusado. O teor sensacionalista que circunda a publicação dessa

fala do marido pelo jornal é claro, contudo, observa-se que quando Xavier (2004)

destaca essa passagem, aluindo à falácia do assassino, esquiva-se do caráter

sensacionalista, pois não se trata “da sua escrita”, mas sim “do seu recorte”, ou seja, “o

que outra pessoa disse”.

Outra passagem consideravelmente significante para que se compreenda a leitura

valenciana acerca dos crimes por ele selecionados encontra-se no seguinte trecho,

também destacado em negrito, sobre uma afirmação do marido assassino a um

psicólogo: “Não tenho a consciência de ter culpa” (XAVIER, 2004, p. 153). E também

na observação do narrador em: “Os tribunais costumavam ser complacentes com

maridos ultrajados” (XAVIER, 2004, p. 155).

A partir desse fragmento, vemos que o narrador critica os tribuinais da época, mas

entende que nesse tempo ainda não se falava de feminicídio, tampouco a sociedade

tinha a consciência que se tem hoje. Os maridos, mesmo em frente ao júri, dificilmente

se arrependiam de seus crimes e muitos sequer eram vistos como criminosos por grande

parte da população, se alegassem adultério por parte da vítima. Tanto que Pistone fica

pouco tempo preso e casa-se novamente mais tarde.

Esse caso também é retratado por Boris Fausto em seu terceiro e último conto do

livro O crime da Galeria de Cristal (2019). O autor salienta que Giuseppe Pistone, o

novo assassino da mala, não despertou na população a mesma empatia que seu

antecessor, Michel Trad, de início, pelo menos até o momento em que começou a aluir a

uma traição por parte da falecida esposa, então, muitos posicionaram-se a favor do

criminoso, realçando que um adultério justificaria o seu ato.



75

Fausto (2019) sublinha que os crimes que provocam uma divisão de opiniões

tendem a ter ainda mais visibilidade. E, da mesma forma vista em 1908, o palácio onde

ocorriam os julgamentos lotou-se de pessoas curiosas para assistir à sentença. Além da

questão do feminicídio, adentrando debates acerca da violência doméstica, o autor

também traz à tona outro assunto pertinente: a imigração, uma vez que tanto o assassino

quanto a vítima, Maria Mercedes Feá, vieram da Itália para o Brasil.

Vemos que os dois crimes da mala continuavam bastante vivos na lembrança

popular. E entre as razões que fortalecem esse não esquecimento está o alarme feito pela

mídia da época em cima dos casos. O que, como foi visto, apesar de ocorrer hoje em dia,

não se perdura pela quantidade de informações que são lançadas ao espectador.

Não obstante, o oitavo e último conto do livro de Valêncio Xavier (2004)

“Gângsteres Num País Tropical” também traz um caso conhecido, contudo, troca o

cenári paulista para o paranense e, posteriormente, o gaúcho. Segundo o narrador “A

polícia paranaense nunca se vira às voltas com um crime assim: um latrocínio planejado

nos mínimos detalhes” (XAVIER, 2004, p. 158). A história ocorrida no Paraná se repete

um ano mais tarde em Porto Alegre, ambas em uma estação ferroviária. Os criminosos

roubam uma valise com dinheiro nas duas situações. Mas na segunda, quando o

portador tenta reagir, o matam. Dessa vez, matando também o guarda.

Após trazer essa descrição dos dois crimes, o narrador traz em uma nova seção,

intitulada “A pitonisa cega”, um trecho que apresenta uma espécie de spin-off32 acerca

de uma senhora cega a qual supostamente teria o dom de fazer “profecias”. A ela se dá o

nome pitonisa cega, tendo em mente a lembrança da sacerdotisa profeta do templo de

Apolo da Grécia antiga e o “cega”, devido à deficiência visual da senhora.

Além da variedade de mídias que se encontram em seu livro, há ainda vestígios

de outras que não estão nítidas a um olhar ingênuo. Somente o leitor profícuo, com

certo conhecimento cinematográfico e literário conseguirá captar os jogos de linguagens

e conexões. Como é o caso do spin-off e das constantes e questionadoras alusões ao

sobrenatural e ao religioso que são ligados aos crimes pelos sensacionalistas.

Nessa passagem, um repórter, seguindo a sugestão da população, vai até tal

senhora perguntar se ela sabe quem seriam os criminosos tão temidos dos crimes das

estações ferroviárias. O curioso é que a “profeta” acerta em sua predição. Ela descreve

32 Obra derivada de uma já existente e que ocorre paralela a original.
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perfeitamente os criminosos e afirma que em dois meses eles seriam presos. E eles

realmente foram.

Ao trazer essa pequena história, o narrador engedra uma possibilidade do

sobrenatural. Ele abre brechas para a imaginação do leitor e, ao mesmo tempo, tira o

foco da investigação real, feita pela polícia, causando uma nova turbulência entre

ficção/realidade.

A captura dos bandidos se deu devido à namorada de um deles ter os entregado.

Ela revela toda a trama e relata que o criminoso com quem tinha um envolvimento a

segredou ter aprendido tais técnicas em filmes. Outra vez, Xavier (2004) retoma a

temática do cinema no livro. E, na sequência, também escreve uma seção para

evidenciar e comentar sobre o filme que foi lançado com base nesse crime.

Outro aspecto relevante nesse conto se dá à surpresa que um dos criminosos

recebe ao lhe contarem que o seu colega teria contado tudo a namorada, pois, segundo

ele, seu parceiro era extremamente inteligente e esperto para revelar os planos deles por

causa de amor. Assim, outro elemento presente nas famosas histórias de detetive,

narrativas policiais, ou ainda, contos de investigação, tanto quanto a violência, a morte,

o roubo e a investigação, é o amor.

Com base nisso, observamos que em ambos os livros há diversas reflexões sociais

e apontamentos históricos e culturais. E, por meio das narrativas dos crimes, seus

contextos e espaços, vamos conhecendo a história do Brasil, estudando a modernidade e

tendo um olhar mais preciso sobre a imprensa. Que será debatida de forma mais

aprofundada no no capítulo a seguir.
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2. Crimes e sensacionalismo

2.1 Maldade e espetáculo

Morte, medo e crueldade são elementos cruciais no conto policial e que desde

sempre despertam grande interesse na sociedade. Mas qual é a origem do mal? Ele se

encontra somente em alguns ou está em todos os seres humanos, ficando apenas mais

visível em uns do que em outros? O que leva alguém a matar por matar, sem nenhum

objetivo ou ganho final? Provavelmente, jamais encontrarão respostas completas e

satisfatórias para essas três questões. E essa incerteza perante ao obscuro talvez seja o

que mais atrai a humanidade. Tanto em crimes ficcionais quanto em factuais, as pessoas

buscam entender o porquê, encontrar uma razão que explique o ato, um ponto que lhes

mostre que elas são realmente diferentes dos assassinos que tanto abominam.

O psicanalista francês Jacques Hassoun (2002) teoriza esse “desejo de morte” em

seu livro A crueldade melancólica, oriundo de um seminário apresentado por ele no

Cercle freudien de 1990-1993. Baseando-se, sobretudo, nas ideias de Freud e Lacan, ele

afirma que há no nosso inconsciente uma pulsão de morte que tentamos reprimir no

decorrer de nossa vida, como uma atitude ligada à civilização. Mas, algumas vezes, o

homem deixa esse impulso aparecer. Voluntária ou involuntariamente.

[...] nosso inconsciente mata até mesmo por coisas insignificantes; como a antiga
legislação ateniense de Drácon, ele não conhece para os delitos nenhum outro castigo
além da morte, o que acarreta consequências, pois todo prejuízo infligido ao nosso
ego todo-poderoso e soberano, é, no fundo, um crimen laesae majestatis. Se nos
julgarem segundo nossas moções de desejo inconscientes, nós mesmos seremos
certamente como os homens das origens, um bando de assassinos (FREUD, 1995
apud HASSOUN, 2002, p. 14).

Como vemos nos contos, por meio do amplo interesse da população pelos crimes,

muitas pessoas tentam entender o que desencadeou os comportamentos cruéis dos

assassinos. Procurando, de certa forma, uma justificativa. Elas se recusam a crer que

alguém comum é capaz de cometer um delito bárbaro com outro semelhante pelo mero

prazer. Isso ocorre porque anuir a existência do mal pelo mal, sem um lucro, tampouco

alguma necessidade, é uma possibilidade que assusta, pois reconhecê-lo enquanto um

sentimento natural, comum e desprovido de justificações no outro, significa admitir que
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ele também poderia estar em cada um de nós. Entretanto, embora a existência do desejo

da morte seja frequentemente negada, para Freud apud Hassoun (2002, p. 14) o nosso

inconsciente é “repleto de desejos assassinos e sanguinários”. E, para Lacan apud

Hassoun (2002, p. 34) “[...] a morte é o desejo de um apetite.”

No conto “Os Estranguladores da Fé em Deus”, de Valêncio Xavier, há uma

representação dessa atração pela morte e ao mesmo tempo negação. As pessoas querem

assistir ao assassino, mas não querem ser como ele e Carletto, ao confessar o crime,

posiciona-se de acordo com esse desejo. Ele afirma-se enquanto um homem diferente

dos outros. Conforme observamos no trecho a seguir, em que ele explica o porquê de

não ter se entregado:

O senhor não podia esperar que eu me apresentasse espontaneamente à prisão. Isso é
coisa de homem honrado e eu sou um bandido, um ladrão, um assassino. Meu
interesse seria sempre escapar da polícia. Porque eu mato um homem com a mesma
tranqüilidade com que o senhor lê, nesse jornal, a notícia de minha prisão (XAVIER,
2004, p. 19).

Vemos que há uma preocupação por parte do personagem em se afirmar na

diferença. Ele enfatiza que não é um homem comum. Criminosos como esse e, por

exemplo, o já citado Febrônio, tendem a despertar mais a atenção da população,

conforme visto, pois se apresentam enquanto detentores de certo mistério. Que convida

ao seu desvendamento.

Além do mais, notamos que ele reivindica, de certa maneira, um tratamento

especial por se diferenciar de outros homens, ao falar que não poderiam esperar dele a

mesma atitude de outros. Nota-se ainda uma preocupação desse sujeito com a

visibilidade que o seu crime terá. Sobretudo, quando ele menciona o jornal e a possível

leitura da notícia de sua prisão. Ele sabe que conquistou um espaço midiático e anseia

por isso. Comporta-se como se estivesse em um palco, como se o assassinato fosse seu

espetáculo e a sociedade seus espectadores curiosos e atentos.

Tanto pelos seus crimes quanto pelo seu posicionamento, ele é aproximado da

figura do monstro. Visto que causa medo e que representa uma mutação por meio da sua

suposta diferença em relação ao comportamento e leis sociais. Segundo Cohen (2000, p.

46) os monstros são demonizados “[...] para impor uma concepção estrita da mesmice

grupal. Os temores de contaminação, impureza [...]” Eles funcionam como um exemplo

do que um homem pode se tornar se se recusar a seguir certos hábitos e costumes
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sociais. Logo, quando um assassino como Carletto aparece nos jornais e programas de

rádio da época, entre outros meios de difusão cultural, como se estivesse em um show,

está sendo apresentado à sociedade um exemplo do que não ser. Como uma catarse

aristotélica.

Eugênio Rocca, cúmplice do latrocínio, se posiciona de forma semelhante a

Carletto: “ – Eu sou um monstro! Se eu tivesse uma arma agora, me matava” (XAVIER,

2004, p. 11).

No entanto, por meio da ironia, o narrador aproxima essa melancolia diante da

morte à comédia: “Enquanto isso o povo carioca canta: ‘Mandei fazer um terno de

jaquetão / Pra ver Rocca e Carletto na Detenção’, com música de Chiquinha Gonzaga

(XAVIER, 2004, p. 21).

Em “Os Estranguladores da Fé em Deus”, logo pelo título do conto identificamos

a ironia. O texto minimalista, mas construído sob uma gama de ambiguidades é uma das

características chave do autor, pois por meio de certo humor mórbido, ele crítica as

várias instituições, principalmente, a religiosa, pelo fanatismo popular e o sistema

judiciário e investigativo de sua época, o qual se mostrava bastante incapaz. Contudo, a

ambiguidade funciona como uma espécie de proteção, tendo em vista que “Fé em Deus”

também era o nome de uma barca marítima na qual ocorreu um dos assassinatos.

Pressionada pela opinião pública, a polícia age rapidamente. Carlos Fuoco fora visto,
na noite do crime, na zona do cais onde atracam embarcações de pequeno porte de
pescadores e taifeiros. É ali que vão se intensificar as investigações policiais, sem
muito resultado. Alguns suspeitos são presos, porém não conduzem a pista nenhuma.
Até que a barca Fé em Deus é encontrada à deriva; um rápido exame revela que um
pedaço de corda de sua vela fora cortado. A polícia comprova que falta é o mesmo
encontrado com o corpo de Carlo Fuoco. O dono da Fé em Deus, Jerônimo Pegatto,
é preso, mas se diz inocente (XAVIER, 2004, p. 10-11).

A partir dessa passagem do conto, visualiza-se melhor o jogo ambíguo da escrita

valenciana. Quando o autor coloca “A FÉ EM DEUS” como um dos títulos das seções,

ou ainda como observa Dias (2016) uma “etiqueta”, ele possibilita o equívoco. A

comicidade desse conto se constitui com naturalidade, pois se forma a partir dos

elementos do próprio crime. E isso faz com que seja ainda mais instigante.

Conforme visto, Xavier (2004) divide os seus contos em várias pequenas partes

com subtítulos que remetem ao desenrolar do crime. Alguns desses excertos apresentam
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um cliffhanger, um gancho para o próximo fragmento, visto que terminam de forma

curiosa e a resposta da inquietação será trazida na seção que vem a seguir.

Eles vão desde o assassinato, acompanhando cada passo, como a descoberta do

corpo, a investigação de pistas, a biografia dos assassinos, os seus julgamentos etc. O

conto é narrado em terceira pessoa por um narrador observador. Estilo narrativo que

voltará a se repetir nos outros contos do livro, causando a impressão de que todas as

histórias são contadas pela mesma voz. Alguém que vivenciou a época em que tudo

aconteceu e que estaria disposto a mostrar ao leitor todos os pontos de vista.

Contudo, há uma alternância nos trechos em que se discute cinema. Nessas

passagens os comentários são feitos em primeira pessoa. Como é visto nesse primeiro

conto na seção “O filme do fim”. O narrador escreve uma pequena crítica, contando a

sua experiência ao assistir ao filme baseado no crime. Nomeado “Os estranguladores”, o

curta-metragem retratou os principais acontecimentos do caso que chocou a população

carioca.

Nesse sentido, nota-se que quando o lado cruel do ser humano é trazido à tona,

toda a atenção se direciona a ele. Todos querem observar esse fenômeno e decifrá-lo,

independentemente dos meios que os conduzem a esse entendimento. Como aponta

Antelo (2009), embora figuras monstruosas causem um grande mal-estar social, elas

seduzem o espectador. Assim, casos criminais se difundem pelas mais diversas áreas.

No campo jornalístico, as notícias de crimes dominam as páginas principais; no

âmbito literário, as histórias de detetives ocupam as posições principais de venda, pois

são leituras que prendem o leitor. A pesquisadora Adenize Franco33 (2013) considera

que em grande parte a ascensão do romance policial deve-se também ao surgimento do

inspetor de polícia e a transgressão dessa figura pela mídia, em especial em um período

de guerra, que se espalhava para o Estado. Para ela, esse foi um grande marco da

avalanche de consumo detetivesco. A respeito, a autora sublinha que:

No período entre guerras, surge o inspetor de polícia, assim como os crimes deixam
de ser praticados apenas na esfera privada e alcançam o Estado. Além disso, os
crimes que atacam, em período da Guerra Fria, os espaços internacionais
(especialmente o americano), constituíram temática no romance de espionagem, e
com isso, outra categoria de detetive – vide os romances de um dos mais famosos

33 Autora da tese ”Labirintos Perdidos: Ficção contemporânea em trânsito nos romances de Bernardo
Carvalho e Francisco José Viegas (2000-2010)” que dedica parte da análise à investigação da ficção
detetivesca.
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agentes secretos do século XX, James Bond, do escritor inglês Ian Fleming ou do
agente George Smiley, do britânico John Le Caré (FRANCO, 2013, p. 80).

Além disso, a autora também avalia como importante, o surgimento do livro de

bolso “[...] com a revolução do livro de bolso a partir dos anos 50 torna-se mais fácil o

consumo dessa ficção detetivesca” (FRANCO, 2013, p. 80), já que o caráter popular da

ficção só é atingido quando ela deixa de ser restrita somente à determinada camada

social e chega ao domínio de um público maior, pertencente às diversas classes sociais.

Um exemplo disso são os romances da escritora britânica Agatha Christie, a qual

ocupa uma posição de destaque, estando entre as três obras mais traduzidas no mundo,

ao lado de Shakespeare e da Bíblia. No que condiz ao cinema não é diferente, os filmes

de assassinato estão entre os campeões de bilheteria, muitos, inclusive, baseados em

livros e outros tantos em “fatos reais”34. Observa-se que toda essa notoriedade desses

casos reafirma a busca da compreensão plena da crueldade, do mal, do alcance da

explicação do motivo que leva alguém a matar.

Conforme apontado, a morte vira uma espécie de espetáculo. Não obstante, Dias

(2016) sublinha que o mundo está “[...] assolado pelo discurso ininterrupto do

espetáculo, a separação do que implica o sagrado como o que não pode ser profanado e

tomado para uso comum, é de fato o que lhe é inerente” (DIAS, 2016, p. 46). A morte

torna-se uma forma de entretenimento que levanta multidões a assisti-la desde os

primórdios da humanidade até os dias atuais. Nas mais diversas manifestações artísticas

ela chama atenção e em muitas é inclusive o aspecto principal da trama.

Os exemplos disso vão desde as tragédias gregas mais antigas, como Édipo Rei,

de Sófocles, nas quais o poder era o objetivo e a morte o meio ou até mesmo, o destino;

ou pelas mortes através de enforcamentos em praças públicas que toda a população ia

assistir, como em O estrangeiro, de Albert Camus e o Último dia de um condenado à

morte, de Vitor Hugo; ou ainda, por um dos aspectos que destacamos nesse estudo: a

engenhosidade do planejamento do assassinato.

A riqueza na construção dos detalhes é o fator chave que compõe a literatura

policial. Alguns modelos que confirmam isso podem ser vistos no caso da peça The

Mousetrap, de Agatha Christie, a qual está em cartaz há mais de 60 anos em Londres.

34 Apesar de termo “fatos reais”ser uma redundância, como já apontado no capítulo I desse trabalho,
nota-se que ele está enraizado na literatura e no cinema, funcionando inclusive como critério de
classificação nas seções de livros e filmes, portanto, optamos por mantê-lo em algumas discussões.
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Bem como, nas outras incontáveis produções baseadas na obra da autora; ou então, no

fato de quando o seu detetive literário, Poirot, morreu, foi noticiado na página de óbitos

de celebridades em um dos jornais mais importantes do mundo, o New York Times. E

ainda, em como Sherlock Holmes ficou mais conhecido que o seu próprio criador,

Conan Doyle, e fez com que o autor recebesse o título de Sir.

Ao olharmos para o livro Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria de

Cristal (2019) vemos que Valêncio Xavier e Boris Fausto encontra-se no “entrelugar”

do espetáculo: de um lado, quando realizam todo o seu trabalho histórico-jornalístico de

pesquisa criminológica, fazem parte do público que se interessa arduamente por essa

literatura fatale; por outro, quando a inscrevem e escrevem em seus livros através de

ready-mades, colagens e intermídia, fazem parte do lado criador do espetáculo. Dessa

forma, ao serem produtores e espectadores ao mesmo tempo, estando nos dois lados do

processo, conseguem olhar além e construir um livro híbrido, amplo e questionador.

Ao estudar o livro Minha mãe morrendo e o menino mentido, também de

Valêncio Xavier, Dias (2005) destaca três temas elementares na obra do autor:

crueldade, tempo e morte. Os quais podemos claramente encontrar novamente no livro

Crimes à moda antiga (2004) e em Boris Fausto, seu contemporâneo. A autora aponta

nos contos de Xavier certo tom teatral de Grand Guignol, teatro de Paris (1897-1962)

com peças focadas no horror.

Deliciado na descrição de cenas de terror e atrocidade, plenas de lances macabros,
como a mutilação ou a deformação de corpos. E ainda a fascinação pelo lado obscuro
e cru da natureza humana, em suas motivações mais lúgubres, dá ao mundo ficcional
de Valêncio um aura sádica capaz de deslindar do avesso de todo o tipo de imagem
circulante, o nexo sexo/morte/perversão (DIAS, 2005, p. 13).

Na sequência, pensando nessa atmosfera do absurdo ou como Dias (2005) destaca,

essa fascinação pelo obscuro, o trabalho feito por Xavier em Crimes à moda antiga

(2004) e por Boris Fausto em O crime da Galeria de Cristal (2019), podem também

serem vistos como um estudo do mal, ora pelo recorte dos mais bárbaros crimes das

notícias brasileiras, ora pela escrita sensível e voltada à percepção profunda e minuciosa

desses assassinatos.

Quando o teórico francês George Bataille (1989) escreve sobre o mal em

Wuthering Heights, de Emily Brontë, destaca que essa é a poética mais forte da autora,

principalmente, ao se referir ao nome do lugar que remete às alturas, ao lugar mais alto
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“[...] é o nome do lugar alto em que revela a verdade. É o nome de uma casa maldita,

onde Heathcliff acolhido, introduz a maldição” (BATAILLE, 1989, p. 26). O autor

enfatiza que pela altitude destacada no livro temos certa metáfora ao ponto máximo do

ser humano no que condiz ao sombrio, à perturbação e ao sofrimento tanto mencionado

no romance de Brontë e nesse local de ápices é que conhece a real essência da maldade.

Dentro dessa perspectiva, o trabalho de Xavier e Fausto poderia ser visto, além de

tudo, como uma procura da essência dessa maldade mencionada por Bataille (1989).

Através da pesquisa desses casos de mortes violentas, os autores talvez tenham buscado

um ponto que os liguem. Algo que mostre um elemento chave, uma conexão antes não

notada, a qual talvez só fosse possível ser vista por alguém que tivesse a percepção

afetada pelas mais diversas artes e mídias como eles.

Assim, o veículo escolhido para discorrer sobre a questão “o que haveria em

comum entre esses assassinos, além do fato de que eles mataram?” foi o literário.

Bataille (1989) sublinha que apenas a literatura é capaz de vencer o silêncio humano.

Portanto, é pela ficção que Valêncio Xavier e Boris Fausto procuram essa resposta, já

que a “realidade” não teria a capacidade de trazer.

Essa obscuridade encontrada na obra desses autores nos apavora porque pelas

diversas formas de matar apresentadas em seus livro temos uma demonstração

multifacetada do mal. Isto é, em todos os contos os assassinos são assombrados por algo

diferente e procuram também de formas diversas se libertarem desses assombros.

Segundo Bataille (1989) nisso consiste a luta entre o bem e o mal, enquanto uma

pessoa faz somente o bem, ela estaria presa a essa necessidade de seguir um modelo, um

trajeto, sendo atormentada pela missão de não falhar, imposta pela sociedade. Portanto,

todos os seres humanos vivem nessa constante pressão, o que acontece é que alguns não

a aguentam ou não veem sentido nela e, portanto, a ignoram ou se libertam dessa

precisão através do feitio do mal. Dessa maneira, por um lado, o bem funciona enquanto

prisão e por outro, o mal seria a liberdade.

Nesse sentido, a grande realização do mal e da suposta liberdade que ele

proporcionaria é a morte. Entretanto, Bataille (1989) esclarece que mesmo com o ato

fatal, o mal puro só é encontrado quando não há um utilitarismo, isto é, o mal pelo mal é

o único mal verdadeiro.
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Nós não podemos considerar como expressivas do mal as ações do mal cujo objetivo
é um benefício, um proveito materiais. Este benefício, sem dúvida, é egoísta, mas
pouco importa se esperamos dele outra coisa que o próprio Mal, um proveito. Ao
passo que, no sadismo, trata-se de ter prazer com a destruição contemplada, a
destruição mais amarga sendo a morte do ser humano. É o sadismo que é o Mal: se se
mata por um proveito material, não é o verdadeiro Mal, o Mal puro, já que o assassino,
além do proveito obtido, tem o prazer em ter ferido (BATAILLE, 1989, p. 14).

A conclusão que Bataille (1989) chega, portanto, é a de que só se encontra o mal

no sadismo, pois nesse caso, alcançar o mal é alcançar o prazer, o fim de toda e

qualquer busca. Lendo essa teoria com os contos de Xavier e Fausto vemos que entre

todos os crimes selecionados apenas um dele se encaixaria como o mal puro: “Aí vem o

Febrônio” (2004).

Febrônio, enquanto um dos primeiros serial killers do Brasil, despertou o

interesse de vários autores como, por exemplo, além de Valêncio Xavier, Mário de

Andrade, pois o assassino chegara até mesmo a escrever um livro. Nele relatou sonhos e

supostas profecias.

Acerca dessa escrita, Antelo (2009, p. 28) evidencia que “As Revelações do

Príncipe de Fogo funcionariam como revelações do ocaso da representação, como

revelações da sutil relação entre ‘loucura, literatura, sociedade’ [...]”. O teórico retorna a

Foucault para sublinhar que a literatura faz parte do fogo. Como uma metáfora que

expõe o universo literário enquanto um palco das mais diversas reações, emoções e

negações humanas.

Ao analisarmos Febrônio, vemos que ele passa de um transgressor da lei a uma

figura do folclore brasileiro. O sensacionalismo que ocorre na imprensa por meio de

crimes tem grande parte nisso. Construiu-se em Febrônio a imagem do monstro. O

oposto ao ambiente social. Antelo (2009, p. 27) aponta que para Bataille “[...] os

monstros estariam situados, dialéticamente, no avesso da regularidade geométrica, no

mesmo nível que as formas individuais, porém, de uma maneira irredutível [...]”. Eles

fazem parte da história humana para lembrar aos humanos do que acontece ao fugir do

ideal comum à sociedade.

Antelo (2009, p. 31) pontua que a partir da leitura do livro de Febrônio, bem

como da análise dessa figura em contraste com a sua época, podemos conhecer “[...] as

potências da ficção que dormem em um texto nada canônico e lido, tão somente,

conforme as regras de uma sociedade que muito ajudou a invisibilizá-lo.” Ou seja, por
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meio de uma leitura arqueológica do texto literário, ainda que o não canônico, como

apontado pelo autor, pode-se entender aquilo que uma sociedade dava ênfase ou

silenciava.

Vê-se que tanto em Crimes à moda antiga (2004) quanto em O crime da Galeria

de Cristal (2019) temos contato com o juízo de valor da sociedade da época por meio

do jornal. Sobretudo, do modo como enfatizam alguns aspectos, sobrepondo-os a outros,

enquanto uma forma de manipulação da população por meio do sensacionalismo.
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2.2 O crime sensacional

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (2019), para a produção de um

podcast, Boris Fausto sublinha que o seu interesse acerca desses assassinatos relatados

no livro se deve ao fato de que “Crimes revelam muito sobre a história”35. Assim, sob o

seu olhar de historiador, logo no início de seu livro, faz uma explicação e certo auto

questionamento acerca do porquê de ter escolhido esses três crimes para escrever sobre,

muito embora a literatura não necessite de razões ou finalidades. Nesse contexto, ele dá

ênfase a cinco aspectos, os quais em seu ponto de vista, serviram de fundo na

constituição da São Paulo de hoje.

Por que escolhi a trinca, em meio a tantos e tantos outros casos? Em primeiro lugar,
levando em conta as possibilidades narrativas de todos eles. Depois, pelo papel
relevante desempenhado pelas mulheres, em situações diversas, em cada um dos
casos; pela possibilidade de considerar a instituição do júri sob um ângulo particular;
pelo tema do papel da imprensa, ao mesmo tempo como formadora e reflexo da
opinião pública; pelo assunto da inserção das etnias estrangeiras na sociedade
paulistana (FAUSTO, 2019, p. 12).

O historiador faz uma completa introdução dos principais jornais paulistanos,

sendo eles, O Estadão, o Correio Paulistano e o Commercio de São Paulo, suas visões

e o seus impactos sociais. Em geral, eles tinham como temas mais recorrentes questões

de cunho político e de criminalidade. E, para Fausto (2019) é a partir desses jornais que

o sensacionalismo no Brasil surge.

Segundo o autor, o sensacionalismo na imprensa brasileira teria sido criado e

desenvolvido, mais precisamente, na época em que os três crimes do livro aconteceram.

Nesse sentido, para ele, o sensacionalismo se constrói em território nacional, em cima

da criminalidade. No conto “O crime da Galeria de Cristal”, há o subtítulo “A Galeria

de Cristal. O crime-folhetim” (FAUSTO, 2019, p. 41). Pode-se considerar que o crime

folhetim seria o crime sensacional. Um caso diferente dos corriqueiros e que se destaca

por meio do inusitado.

Contudo, apesar do caso ser atípico, é interessante destacar que o sensacionalismo

ocorre em cima de crimes cometidos por pessoas não famosas. Pessoas comuns com

35 Manchete da Folha de São Paulo, referente a entrevista concedida por Boris Fausto no dia 08 de abril
de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/04/crimes-revelam-muito
-sobre-a-historia-diz-boris- fausto.shtml

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/04/crimes-revelam-muito-sobre-a-historia-diz-boris-fausto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/04/crimes-revelam-muito-sobre-a-historia-diz-boris-fausto.shtml
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vidas simples, ordinárias. O que faria com que tivessem pouca visibilidade se não fosse

a mídia divulgá-los de forma exacerbada. Uma vez que em casos ocorridos com figuras

públicas, pelo simples fato de serem conhecidas popularmente, já faria com que

tomassem grandes proporções.

O historiador José Geraldo Vinci de Moraes36 (2019) traz uma reflexão bastante

pertinente, mostrando como os crimes modificaram a imprensa da época, formando um

novo panorama cultural. O autor enfatiza a importância que certos comércios populares

da época tiveram, como é o caso do Café Guarany, também citado por Boris Fausto,

como espaços centrais na difusão de informações e na visibilidade dos crimes.

É surpreendente como a partir desses pequenos indícios que despontavam na
imprensa é possível reunir vestígios da formação do moderno circuito de práticas e
difusão musicais que se ajustava às profundas mudanças que ocorriam na cidade
(MORAES, 2019, p. 172).

Os crimes servem de pontos para situar a mudança que a sociedade paulistana

sofria. E ainda, para impulsioná-la, tendo forte participação no advento da expansão de

espaços culturais como cinema, museus e teatro. Tal como já apontado, devido à

instalação de várias salas de cinema para os filmes sobre os crimes serem transmitidos.

O crime também moldou uma parte significativa da história e da formação do

jornalismo brasileiro. Ele proporcionou uma ampliação no formato do jornal, na

classificação das notícias e da especialização de cada jornalista.

Com o tempo, foi necessário até mesmo estabelecer a diferenciação de assuntos e
colunas, criando uma espécie de divisão interna, aparecendo assim as colunas
especiais destinadas aos crimes, à vida boêmia, ao entretenimento e, no caso carioca,
ao Carnaval e, posteriormente, à música popular [...] repórter e cronistas eram
treinados no dia a dia das redações para uma prática heurística e de escrita seguindo
alguns procedimentos, imagens, clichês e ângulos. Desta maneira ia se construindo o
perfil do jornalista especializado em cobrir determinada matéria e, no final da linha,
formava o gosto e o tipo de leitor com suas expectativas (MORAES, 2019, p. 179).

Além disso, apesar de diariamente acontecerem vários crimes na capital paulista,

os com assassinatos brutais e inusitados eram poucos e os jornais locais focavam mais

em notícias da região, uma vez que o contato interestadual não era tão rápido e eficaz

36 Professor livre-docente no departamento de História da FFLCH-USP; pós-doutor pela Université
Paris-Ouest Nanterre; bolsista de produtividade CNPQ nível 2; realiza pesquisas sobre história e cultura
brasileira com ênfase em música.
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quanto o de hoje, devido à falta de tecnologia da época. Assim, esse é outro quesito

importante para o fortalecimento do sensacionalismo na imprensa brasileira. Pois, sem

ter novos crimes para noticiar, ou por não ter conhecimento de outros que aconteciam

distante das metrópoles, os jornais repetiam as informações já conhecidas acerca dos

casos já noticiados, dando cada vez mais ênfase a elas para tentar prender a atenção do

leitor.

Durante os primeiros dias do mês, O Estado e O Correio, acompanharam de perto o
desenrolar dos acontecimentos, veiculando as notícias de maneira recorrente, como
num romance de folhetim. À falta de novidades, matérias menores requentavam as
informações já conhecidas, funcionando como uma espécie de lembrete (MORAES,
2019, p. 180).

Essa prática jornalística do lembrete, mencionada pelo autor, é um característica

ímpar do sensacionalismo, já que o que ele faz em seu núcleo é justamente enaltecer ao

extremo um fato de interesse social. “Parte da população se interessava pela forma do

espetáculo que o júri oferecia e, empolgada pelas notícias da imprensa, aflita em grande

número às sessões” (MORAES, 2019, p. 180). O fato de o júri ter mudado a sua opinião

após a manifestação da plateia realça que ele era visto como um show popular.

Outro aspecto que demarca muito bem a prática do lembrete é a própria colagem

feita por Valêncio Xavier e Boris Fausto, ao recortar fragmentos de diversas mídias

evidenciando como cada uma buscava conquistar público a partir da maneira como

apresentavam o mesmo crime.

Assim, o sensacionalismo não deixa de ser uma alienação. Quanto mais audiência

e repercussão tem uma notícia, mais pessoas tentaram conhecer o assunto, muito mais

porque todos estão comentando sobre determinado caso do que pelo caso propriamente

dito. Ao pensar sobre a alienação, Adorno (2003) elucida que ela pode tornar-se um

meio estético para a obra literária: “Pois quanto mais se alienam uns dos outros os

homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais enigmáticos eles se tornam uns

para os outros” (ADORNO, 2003, p. 58). Por isso o misticismo sempre ronda o

assassinato e controla a atenção de multidões.

A curiosidade humana pelo outro é mais um gatilho que leva a imprensa

sensacionalista a ter tanto sucesso. Além de encontrarmos essas inúmeras críticas e

reflexões já citadas, em relação ao sensacionalismo, durante toda a leitura de Crimes à

moda antiga (2004), Valêncio Xavier também trabalha esse tema em Rrmembranças da
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menina de rua morta nua e outros livros (2006). Editado pela Companhia das Letras,

esse livro contém sete histórias. Em todos elas vemos uma construção semelhante a de

Crimes à moda antiga (2004). Nela, o autor se utiliza de diversos recursos gráficos,

como desenhos, recortes de jornal, verbetes, fotografias, ilustrações, poemas etc.

“Rrmembranças da menina de rua morta nua” é a quarta história do livro e nela

acompanhamos o caso de uma menina de rua de nove anos que foi estuprada e

assassinada. Seu corpo é encontrado em um parque de diversões em São Paulo.

Entretanto, o foco da narrativa de Valêncio Xavier não consiste no crime em si, mas na

forma como ele foi noticiado por um programa de televisão da época.

A história se inicia a partir de uma fotografia da equipe do programa “Aqui

agora”, da emissora Sistema Brasileiro de televisão (SBT), formada por Morganti,

Cristina Rocha e Luiz Correa e abaixo outra do apresentador principal, Gil Gomes. Na

sequência, em uma página de bastidores, na qual há uma espécie de cronograma de

atrações do programa daquele dia, lemos a notícia da morte da menina, intercalada com

uma propaganda de ovos coloridos para a Páscoa, informações acerca da economia da

França e uma verba governamental para os deputados tratarem de seus dentes.

Essa disposição da notícia no livro, em alternância com outras que, se

comparadas a ela, parecem supérfluas, demonstra uma crítica ao modo como a morte é

desumanizada pela imprensa imediatista. Notícias que não despertam tanto interesse da

população, como acerca dos ovos e das verbas, vão sendo trazidas revezadas com a

promessa de que em breve serão trazidos mais detalhes acerca da morte da menina. O

programa se utiliza assim do assassinato da jovem para obter uma maior audiência.

A possibilidade de conseguir respostas arremata o leitor. Com isso, vemos que há

uma necessidade do homem estar em contato direta ou indiretamente com o seu

semelhante, como se ao observar o outro pudesse entendê-lo e a partir disso conhecer a

si mesmo. Para Adorno a:

[...] tentativa de decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar a
essência, que por sua vez aparece como algo assustador e duplamente estranho no
contexto do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais (ADORNO,
2003, p. 58).

A imprensa está em um local de privilégio para apresentar ao leitor casos

criminais. Ela exerce uma voz de autoridade e é creditada pela população por ter a
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função de informar. Por isso ela acaba sendo a sua própria referência em grande parte

dos casos. Na literatura, por outro lado, embora possamos extrair grandes informações

dela, essa não é a sua função inata. Assim, o autor que visa trabalhar com crimes reais

recorre a outros meios, externos aos recursos literários, para sustentar suas afirmações.

Como afirma Adorno (2003, p. 59): “Mesmo a pretensão imanente que o autor é

obrigado a sustentar, a de que sabe exatamente como as coisas aconteceram, precisa ser

comprovada [...]”.

Outra questão que deve ser levantada é como o sensacionalismo reflete em outros

criminosos, como uma forma de estímulo. Conforme sublinha Luiz Ferri de Barros37:

O sensacionalismo estimula a violência em virtude da banalização a que os
fenômenos da criminalidade são submetidos e porque eleva ao estrelato os criminosos,
que se vêem como figuras públicas de grande projeção e destaque, hoje não mais
apenas nos tabloides de “jornalismo marrom”, do tipo que se “se espremer sai
sangue”, como dizia o povo, mas, de uma forma geral, em toda a grande mídia
brasileira (BARROS, 2003, p. 24)

Valêncio Xavier e Boris Fausto trazem isso à tona, principalmente, quando falam

de Trad. A imprensa sensacionalizou tanto o crime cometido por ele, romantizando a

sua motivação passional que, em vez de Trad ser visto como o criminoso que,

comprovadamente, era, foi louvado por parte da população, como um galã romântico ou

um super-herói.

O país inteiro passou a acompanhar a vida de Trad, mesmo quando estava na

cadeia. Fausto e Xavier comentam isso destacando cartas que o assassino recebia e,

inclusive, a publicação de seu diário pelo jornal O Estado de São Paulo em 22 de

setembro de 1908. Tanto que mais tarde outros criminosos, como é o caso da assassina

do crime da Galeria de Cristal, clamavam por um direito à fama que a imprensa dera

outrora para Trad.

Os criminosos notórios, ou aspirantes a esse perverso estrelato, sentem-se satisfeitos e
engrandecidos em seus egos com a repercussão na mídia de seus feitos. Homens que,
uma vez capturados, deveriam cair no esquecimento público em estrito cumprimento
de suas penas, são personagens de manchetes jornalísticas, dão entrevistas e sorriem
de forma escarnecida para o público diante de dezenas de câmaras de TV, microfones
e gravadores. Mesmo quando vencidos pela polícia, continuam usufruindo de seu
sucesso criminal, que ganha brilhos de audaciosa virtude perante multidões de

37 Mestre e Doutor em Filosofia pela USP; escritor e jornalista; pesquisador na área de saúde mental, com
ênfase em estudos sobre psicopatas.
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marginais, incentivando outros a trilharem os mesmos caminhos, adentrando-os ainda
mais perigosamente (BARROS, 2003, p. 24).

Com isso o sensacionalismo passa a ser uma ferramenta auxiliar daqueles que

deveriam estar pagando por seus crimes. Como se a visibilidade da imprensa e da

população fosse o prêmio por todos os seus delitos. É muito comum, inclusive, que

muitos assassinos admitam ter cometido muito mais crimes do que realmente

cometeram, tudo isso em prol de ganhar mais espaço na mídia.

Um dos motivos que faz com que o sensacionalismo se fortaleça na impressa é

que “[...] o público (ou uma parte significativa dele) deseja continuar consumindo o

jornalismo criminal sensacionalista. Esta é a explicação socioeconômica” (BARROS,

2003 p. 26). Em outras palavras, muitos jornais ganham um espaço de notoriedade

porque trazer exatamente aquilo que os espectadores querem ler, ou então, porque

moldam uma notícia de forma que fique mais aceitável pela população, ainda que isso

implique em distorcer os fatos e manipular o público.

Mais um ponto pertinente para pensar o sensacionalismo nos casos policiais é o

espaço que a mulher ocupa neles. Poe (1999) sublinha que o interesse da humanidade

por histórias de morte se dá através de uma inata sede humana de autotortura.

“De todos os temas melancólicos, qual, segundo a compreensão universal da
humanidade, é o mais melancólico?” A morte – foi a resposta evidente. “E quando”,
insisti, “esse mais melancólico dos temas se torna o mais poético?” Pelo que já
explanei, um tanto prolongadamente, a resposta também aí é evidente: “Quando ele se
alia, mais de perto, à Beleza; a morte, pois, de uma bela mulher é,
inquestionavelmente, o tema mais poético do mundo [...] (POE, 2009, p. 107).

Não obstante, o autor possui vários poemas em que belas mulheres acabam

morrendo misteriosamente ao final, como Annabel Lee, Elizabeth, Lenore, Berenice,

entre outras. Em seus contos também vemos essa recorrência. De forma mais notável

em “Os assassinatos da Rua Morgue”.

Ao pensarmos na estrutura de uma narrativa detetivesca, seja um conto ou

romance, o que logo nos vem à mente são crimes minuciosamente elaborados por vilões

perversos, os quais são desmascarados e capturados por um detetive eficiente ao final da

narrativa. Esse modelo que tem início a partir do conto de Poe apresenta três posições

fundamentais do gênero: a de criminoso e detetive, tradicionalmente reservada aos

personagens masculinos e a de vítima, imposta às mulheres.
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A maior parte das vítimas são do sexo feminino porque por muito tempo ele foi

visto pela sociedade como o mais frágil. No imaginário popular, infelizmente, ainda

hoje é possível encontrar vestígios disso. Uma distorção das clássicas histórias de

super-herói, nas quais ele salva mocinha e não ao contrário.

Além do mais, mesmo o acontecimento principal do conto de Poe ter sido o

assassinato de duas mulheres, o foco não é direcionado a elas, mas sim às qualidades do

detetive Auguste Dupin, isto é, ao homem e seu alto nível resolutivo, destacando uma

suposta superioridade. Ele é tratado como um gênio, uma figura altamente idealizada,

com as habilidades muito elevadas, enquanto a mãe e a filha, mortas brutalmente, ficam

em um segundo plano, como inferiores.

Com o passar do tempo essa imagem vem sendo modificada social e

literariamente. Valêncio Xavier, por exemplo, foi leitor de Poe. Conforme já apontado,

pelo filme “O corvo”, que tem como referência o poema do autor norte-americano.

Contudo, a forma como o autor traz a figura feminina é bastante diferente. Realçando

que, embora em seu livro se refira a casos da sociedade do século XX, a maneira como

discorre acerca da mulher é mais próxima às concepções do século XXI.

A título de exemplo, Valêncio Xavier e Boris Fausto ao trazerem o caso da

assassina Albertina Bonilha em seus contos, respectivamente, “A Noiva Não Manchada

de Sangue” (2004) e “O crime da Galeria de Cristal” (2019) apontam que apesar de

Albertina ter sido quem matou o ex-namorado, assumidamente, a população da época,

bem como os encarregados de investigar o caso, desconfiaram disso, alegando inúmeras

vezes que uma mulher não seria capaz de cometer tamanha atrocidade, tanto pela falta

de força quanto de inteligência para arquitetar o plano. Mas vemos que apenas por

selecionar esse crime, e não outro, os autores já deixam transparecer uma provocação:

mostrar que a mulher que mata sempre esteve presente, ainda que, tenha sido ignorada

pela sociedade.

O crime de Albertina também despertou uma comoção social inigualável. Pelo

sensacionalismo que se findou nele, principalmente, por a criminosa ser mulher. A

sociedade paulistana se dividiu em duas. De um lado, defensores dela, que alegavam

que uma mulher não deveria ser julgada da mesma forma que um homem pelo tribunal,

visto que agira na imprudência do momento, irracionalmente. De outro, um público que
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enfatizava que ela deveria sofrer consequências muito maiores, justamente, por ser uma

mulher que foge às regras patriarcais.

Com isso, vemos que tanto na literatura, quanto fora dela, há essa forma de

distinção clamada por alguns. Bem como, observamos que os preceitos de uma época

refletem direta ou indiretamente na sua literatura. Assim, ao relacionar os contos

policiais de Xavier e Fausto aos mais tradicionais, podemos aproximá-los muito mais

dos de Agatha Christie do que de Poe. A autora traz a personagem mulher em diferentes

posições, provando assim que ela não é a vítima em todas as histórias de crime, como

também pode ser a criminosa e ainda, a detetive. Lembrando que Agatha Christie

escreve da metade do século XX para o final. Ou seja, próxima aos casos revisitados por

Xavier e Fausto.

Christie desconstrói muitos estereótipos, colocando a mulher num espaço que

histórica e tradicionalmente não era visto como o dela. Principalmente, através da

personagem-detetive Miss Marple, uma senhora bastante inteligente que resolve uma

série de mistérios em vários livros da autora. Essa ascendência de uma minoria a uma

posição de destaque é uma quebra, uma ruptura que não se limita apenas ao campo

literário policial, mas abrange a literatura de forma geral por mostrar a possibilidade de

outros espaços à mulher.

Muitas vezes, as minorias são rotuladas de forma coletiva, ou seja, são

uniformizadas de forma que as suas identidades individuais são apagadas. Em nosso

estudo, observamos que esse fenômeno ocorre na literatura policial quando a figura

feminina, geralmente, é associada ao papel de vítima. Nesse sentido, todas as vozes

isoladas que compõem os grupos à margem, ao olhar “estrangeiro”, passam a ser

ouvidas como se dissessem a mesma coisa, como se representassem apenas um grupo. A

diversidade é ignorada.

Para mais um exemplo disso, retornemos ao primeiro crime da mala. Trad foi o

único condenado. Muito embora houvessem várias especulações acerca de ele e a

esposa da vítima terem um caso extraconjugal e por isso decidirem assassinar o marido.

A polícia obteve como prova inúmeras cartas de amor trocadas entre os dois. Contudo, a

viúva nunca foi investigada seriamente. Tanto Xavier quanto Fausto relatam isso em

seus contos, mas sem levantar declaradamente a hipótese de que a senhora Fahrat não
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fora considerada uma possível assassina por ser mulher. Xavier (2004, p. 86) traz um

trecho bastante cômico do Habeas Corpus de Carolina Fahrat: “Isto é crime – ser bela?”

Ao colocar esse breve recorte no livro da defesa do advogado da senhora Fahrat,

o autor o introduz dizendo “Eis parte de sua brilhante argumentação” (XAVIER, 2004,

p. 86). Nota-se a ironia que circunda a palavra “brilhante”. Uma vez que o argumento

não tem respaldo algum em fatos ou ciência.

O questionamento acerca desse ponto, embora não seja desenvolvido, é

nitidamente lançado pelos autores. Ele proporciona uma construção e uma

desconstrução de saberes. Propondo olhares mais críticos acerca do que era visto como

“natural”. Isso é de extrema relevância, já que, partindo da reflexão sobre o que está

embutido na sociedade à luz do comum, ideologias opressoras mascaradas com a face

da “naturalidade” podem ser identificadas e reformuladas. Hoje em dia, conseguimos

ver o quão ridículo foi o argumento utilizado pelo advogado. Xavier (2004) o apresenta

com sarcasmo e ironia. No entanto, como é visto a partir dos relatos do julgamento, ele

foi levado a sério.

Dizer-se-á que Fausto e Xavier não tentam impor ao leitor uma verdade, mas o

convidam para buscá-la, a partir da exposição dos fatos. Tanto que Valêncio Xavier

(2004, p. 88) encerra o conto em questão, do primeiro crime da mala, com o subtítulo

“Nota final”, trazendo uma reflexão muito pertinente: “O que concluímos com tudo isso?

Tarefa dolorosa, na verdade, porque não estamos aqui para defender, nem para confortar,

mas para buscar a verdade, para podermos formar uma convicção.”

Dessarte, em suas escritas labirínticas ora temos a impressão de que ao final

encontraremos uma verdade que nos esclarecerá toda a crueldade que nos fora

apresentada. Todavia, em certo momento o leitor percebe que está eternamente preso no

labirinto de mistérios que é a mente humana, juntamente ao narrador. E vê que a única

verdade é essa. A maldade intrínseca no homem jamais poderá ser totalmente dissecada

e entendida, uma vez que ela é plural e que cada criminoso age por uma motivação

diferente. Contudo, ainda que crueldade, barbárie e sadismo venham sendo debatidos há

tempo, dificilmente, pensa-se a figura da mulher nesse contexto.

A crítica literária argentina Josephina Ludmer38 sublinha que as mulheres que

matam são um eco da globalização. Assim, o seu terreno de destaque seria o século XX.

38 Professora na Yale University e na Universidad Nacional de Rosario; seus estudos têm ênfase na
literatura latino-americana.
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Como é muito bem observado na modernidade brasileira apresentada por Xavier e

Fausto com as suas personagens Albertina (de O crime da Galeria de Cristal e A Noiva

Não Manchada de Sangue), Carolina Fahrat (do primeiro Crime da Mala), Sinhá

Junqueira (O Crime de Cravinhos ou Da Rainha do Café) e Benedita Oliveira (A Morte

do Tenente Galinha) que tiveram papeis muito importantes em cada um dos casos,

estando do lado dominador da história e não no de vítimas. Dessa maneira, com o

surgimento de novas inclinações, propostas e pensamentos sociais há uma modificação

também na forma de se pensar e escrever literatura.

A teórica sublinha que “Os contos estão unidos por elos: uma massa cultural de

correlações múltiplas, feita de processos políticos, tecnológicos, culturais, de nomes, e

de imagens” (LUDMER, 2002, p. 339). Vemos essas características nos livros de

Xavier e Fausto. Os quais, apesar de terem como foco o crime, discorrem acerca de

outros fenômenos que ocorriam concomitante a eles. Como a inauguração do primeiro

bonde de São Paulo, do primeiro cinema, de cafés e restaurantes importantes da época e

outros. Assim, Ludmer (2002) nomeia de “contos da globalização” os que trazem esse

pano de fundo e a mulher que mata.

Os contos dos autores brasileiros supracitados também podem ser vistos como

contos de globalização nessa sentido. Embora tenham sido publicados no século XXI,

em uma sociedade já considerada tecnológica, eles retratam um período diferente do seu:

o século XX. No qual as grandes inovações no país desabrochavam, juntamente a um

desejo de expandir seus horizontes, trazendo, consequentemente, novos olhares acerca

da sociedade e de seus papéis.

No mesmo ano de publicação de O crime da Galeria de Cristal (2019), de Boris

Fausto, outro livro muito parecido é lançado no país, no entanto, de uma autora mulher

e norte-americana. Lady Killers: assassinas em série, de Tori Telfer, teve a sua primeira

edição em 2017 nos Estados Unidos e em 2019 no Brasil, pela editora DarkSide Books.

Nesse livro há uma seleção de quatorze histórias de mulheres que cometeram crimes

extremamente cruéis ao redor do mundo, em diferentes épocas.

Assim como Ludmer (2002), Telfer (2019) também destaca que a mulher que

mata não é uma novidade no mundo, mas que a partir da globalização começa a

aparecer mais devido à difusão de notícias pela mídia.



96

De certa forma, Boris Fausto e Valêncio Xavier, ao fazerem um apanhado geral

de materiais de diversas mídias, nos trazem um panorama da transição do pensamento

social acerca da mulher. O momento em que a sociedade começa a aceitar que mulheres

cometem crimes também, ainda que parte da população continue apontando que elas são

incapazes. Os autores apontam isso tanto no viés do senso comum, quanto no jurídico,

sublinhando que a lei também é influenciada pelo juízo de valor de cada época.

No livro de Telfer (2019) nos deparamos com contos sobre grande assassinas da

história mundial, mas que são desconhecidas. A autora sublinha que essas mulheres

agem há muito tempo. Como é o caso de Darya Nikolayevna Saltykova, personagem de

um de seus contos, mas que realmente existiu em meados de 1700 na Rússia e é

inclusive citada no clássico Guerra e Paz, de Tolstói.

Contudo, essas assassinas não eram temidas e, em grande parte, não receberam o

devido julgamento da justiça e da população por serem mulheres. Logo foram

esquecidas, apagadas. Poucos são os nomes femininos que ficam na história, em suas

duas linhas: a ficcional e a real.

Com a globalização, como Ludmer (2002) e Telfer (2019) enfatizam, a mulher

assassina começa a se destacar e com isso, além de ser evidenciada a mulher que mata

dessa época, os vestígios de seus crimes do passado também começam a ser

investigados. Tendo em vista esse “aparecimento” do delito feminino apenas no fim do

século XX, o que Tori Telfer (2019) pretende é retomar os crimes que não tiveram a

notoriedade devida no passado. Essa é uma das razões pelas quais a autora se baseia em

assassinatos do século XIII até o XX.

Não obstante, Boris Fausto, na introdução de seu livro, ao explicar os porquês de

revisitar crimes brasileiros mais antigos, sendo que hoje em dia ocorrem tantos. Ele traz

como um dos motivos o desejo de observar “[...] o papel relevante desempenhado pelas

mulheres, em situações diversas, em cada um dos casos” (FAUSTO, 2019, p. 12). É

relevante dar ênfase ao trecho “em situações diversas”, apontado pelo autor. Uma vez

que nos três crimes que ele seleciona há três mulheres em destaque: Albertina Bonilha,

Carolina Fahrat e Maria Feá. As quais ocupam, respectivamente, os papeis de assassina,

viúva e vítima.

Diferente das histórias de Poe, não vemos a mulher somente como vítima. E

diferente das de Telfer, não há somente a assassina. Darya, personagem de Tori Telfer,
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matou aproximadamente cem pessoas e quase todas elas sofreram torturas bárbaras,

bastante sangrentas. A autora observa que, muitas vezes, a atenção era deslocada do

crime e dirigida ao corpo feminino, com teor sexual.

Portanto, é evidente que crimes femininos, quase sempre, eram vistos como

inferiores. No entanto, elas agem. Elas matam. E no século XX, começa-se a entender

melhor essa questão, pois compreende-se que falar da “mulher que mata” não é uma

questão de “quando elas surgiram”, mas sim, de “quando elas foram vistas”.

Por conseguinte, acerca da inteligência da mulher, a escritora inglesa Virginia

Woolf39 (1996) escreveu o ensaio “O status intelectual da mulher”, como forma de

resposta ao romancista Arnold Bennet, o qual havia escrito que a mulher é inferior ao

homem no que condiz à intelectualidade. A escritora destaca que isso não é comprovado

cientificamente, mas tem uma explicação muito plausível enquanto uma construção

social.

Woolf (1996) sublinha alguns nomes masculinos consagrados na arte e na

literatura, evidenciando a falta de mulheres nas respectivas áreas que sejam tão boas e

conhecidas quanto eles e em seguida revela o porquê: “Bem, intelecto significa, no fim

das contas, e no geral, dominação” (WOOLF, p. 23, 1996). Ela justifica sua afirmação,

esclarecendo que é mais fácil para o lado dominador conquistar bons resultados do que

para o lado dominado, sendo o primeiro o masculino e o segundo o feminino. A mulher

foi inferior em questões de poder, jamais, em questões de intelecto.

Sendo assim, ao tentar apontar fatores que levam a mulher a ser constantemente

colocada nas narrativas enquanto vítima e não como criminosa, vê-se que esse ideal

pode ser influenciado pela crença social, do senso comum, de que ela é intelectualmente

inferior para exercer tal papel. Entretanto, em primeiro lugar, ele surge da questão do

poder. Isso ocorre porque matar implica ter um poder de dominação sobre o outro.

Woolf (1996) mostra que o domínio masculino faz com que a mulher tenha a sua

identidade imposta, ou seja, não importa o quanto perversa seja a assassina, como a

mulher de uma forma geral é vista como frágil, dócil e incapaz de causar mal, a

criminosa assim será enquadrada também.

39 Virginia Woolf; escritora, ensaísta e editora inglesa; é considerada uma das autoras mais importantes
da literatura moderna e também teve grande contribuição para os estudos feministas, sobretudo, a partir
de seu livro Profissões para mulheres e outro artigos feministas.
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Segundo Ludmer (2002), quando os homens matam mulheres na ficção eles a

culpam como causadoras de suas próprias mortes, pelo que a autora chama de “delitos

femininos”, como o adultério, a prostituição, o sexo antes do casamento, o aborto etc.

Em geral, a mulher não é considerada dona de seu próprio corpo, ela deve agir segundo

padrões da sociedade em que vive, sobretudo, de acordo com o ponto de vista do marido,

pretendente ou família, caso contrário a sua morte é legitimada e ela não tem direito de

resposta ou de defesa.

Tal como vimos no conto “O outro crime da mala” (2004), de Valêncio Xavier e

em “O segundo crime da mala” (2019), de Boris Fausto, em que, grande parte da

sociedade, ficou ao lado do assassino porque ele “justificou” o assassinato de sua esposa

mencionando um possível adultério cometido por ela. Assim, a esposa era vista como

propriedade de seu marido. Logo, ele detinha o poder sobre ela.

Portanto, quando se cria uma personagem feminina assassina, há sim uma

ruptura. Franco apud Ludmer (2002) dá ênfase ao aparecimento da mulher que se rebela

na ficção, devido principalmente às críticas feministas que consistem, em parte, na

contestação do sistema patriarcal social. O autor sintetiza que o lugar destinado à

mulher na literatura era a da senhora do lar, da virgem, da mãe, da esposa perfeita, ou

seja, da musa à moda do romantismo. Assim, o direcionamento do foco à mulher que

mata, à prostituta, à adúltera etc., é uma ruptura que liquida qualquer imagem feminina

ligada à servidão que um dia se teve.

Todo esse processo de inserção da mulher que mata tanto no campo jornalístico

quanto no literário, no que condiz à visibilidade, foi longo e como visto anteriormente,

teve ênfase na globalização devido, sobretudo, a notoriedade que algumas tiveram,

especialmente as que “mataram demais”, isto é, a serial killer40. Assim, pode-se dizer

que essa figura foi a principal responsável pelos olhares acerca do assassinato cometido

por mulheres.

De acordo com Ludmer (2002) as mulheres que matam na ficção parecem estar

inteiramente ligadas com “[...] conjunturas de ruptura do poder doméstico, com certas

irrupções femininas na cultura argentina: as primeiras universitárias, as primeiras

operárias, atrizes guerrilheiras e outras pioneiras” (LUDMER, 2002, p. 343). Em geral,

40 Optou-se por não traduzir esse termo entendendo que ele já está enraizado no imaginário do leitor de
literatura policial e de terror, da mesma forma que a editora DarkSide Books também não traduz o título
do livro de Telfer (2019) e opta por manter Lady Killers.
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a autora evidencia que elas dificilmente vão para a cadeia, já que o seu “delito” é uma

justiça legitimada. Em troca de seu crime, conquistam a sua liberdade, são premiadas

com os seus futuros.

Carolina Fahrat, do primeiro crime da mala, não fora de fato posta como suspeita

em parte pela sua posição social, enquanto "dama da alta sociedade da época” e,

principalmente, por ser uma mulher.

As que matam nos “contos” estão feitas de “signos femininos”: todas matam por
paixão, por amor ou ciúme ou vingança, e seus crimes são domésticos; matam ex
amantes ou maridos que não cumpriram com sua palavra ou que mentem. Esse é um
dos “contos” da cadeia: crimes privados, de paixão feminina desencadeada. E esse
lado da cadeia toca diretamente certa “realidade”, porque o crime doméstico é
dominante nas mulheres que matam [...] A literatura e a realidade tocam-se nos
“signos femininos” das que matam (LUDMER, 2002, p. 346).

Conforme apontador por Ludmer (2002), tais estereótipos cercam o sexo

feminino dentro e fora da literatura e com isso é interessante pensar a figura feminina

além desses enquadramentos sociais que lhes foram impostos no decorrer do tempo.

Telfer (2019, p. 18) enfatiza que muitas pessoas não conseguem enxergar o sexo

feminino dessa forma e então optam por procurar outras explicações, que muitas vezes

não têm sentido. “As pessoas têm infinitos truques nas mangas para minimizar a

violência feminina: desumanizam assassinas em série comparando-as com monstros,

vampiros, feiticeiras e animais; erotizam-nas até que parecem mais inofensivas [...].”

Essas saídas que a população encontra como meio de tentar evitar o fato de que

existem assassinas em série mulheres reforçam a ideia do senso comum de que elas são

absolutamente incapazes de realizar os mesmos crimes que homens, seja por uma

suposta falta de inteligência ou de força para isso. Entretanto, Telfer (2019) sublinha:

“Mas elas não eram lobos. Não eram vampiros. Não eram homens. Mais uma vez, a

ficha mostra: elas eram horrivelmente, essencialmente, inescapavelmente humanas”

(TELFER, 2019, p. 19). Isto é, as assassinas são pessoas como as outras, não há nada de

divino ou sobrenatural nelas, isso não passaria de uma máscara para não encará-las

como são.

Telfer (2019), ao trazer essa parte apagada da história para a literatura enfatiza

que ambas as áreas estão interligadas, portanto, uma influencia a outra. Sobre esse elo,

Ludmer (2002) chama atenção diversas vezes para o contexto social, isto é, o que estava
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acontecendo na época em que determinado conto ou romance, que tinha como

personagens principais as mulheres que matam, foi escrito. Assim, ela relaciona esse

fênomeno na ficção como um eco da sequências de rupturas que sofria a sociedade. Por

isso, a figura da mulher na ficção policial se transforma conforme transforma-se o

pensamento social acerca dela. A partir dos estudos apresentados, vimos que ela era

analisada de maneira diferente nos contos de Poe, que datam o século XIX, em relação

aos de Xavier e Fausto, do XX.

A respeito disso, Agatha Christie tem uma personagem muito interessante, a

jovem Josephine, a qual aparece no romance A casa é torta (1948). Esse é um dos livros

mais consagrados da autora, tanto que, em inúmeras entrevistas e conversas, ela o

destacou como a sua produção favorita no meio de sua vasta obra. Josephine se destaca

especialmente pelo seu caráter multifacetado. Ela acopla ao mesmo tempo as três

esferas do romance policial, pois Josephine, aparentemente, está tentando desvendar a

morte de seu avô (face detetive), até que é encontrada desmaiada com marcas de golpe

na cabeça (face vítima), no entanto, ao fim da história, descobrimos que na verdade

Josephine era a assassina (face criminosa) e simulou o seu próprio ataque.

A personagem também assume uma função de escritora ou roteirista, o que

desenrola em uma metaficção. Isso ocorre porque Josephine percorre toda a trama

acompanhando a investigação e explicando em seu diário como é que se constrói uma

história policial, mesmo ela sendo a personagem de uma. Assim, a assassina explica o

passo a passo de uma narrativa policial, na qual ela não se prende só à escrita, mas a

expande, encenando todos os papeis.

Há um contraste evidente com o conto “Os assassinatos da Rua Morgue”, de Poe,

por dois motivos: em primeiro lugar, o foco é direcionado à mulher e não ao homem.

Em segundo, o homem ocupa o lugar de vítima, esse representado pelo avô de

Josephine, o qual é assassinado por ela.

Com isso, podemos traçar uma linha do tempo das mudanças do pensamento

acerca da mulher na ficção policial. Na de Poe, de 1841, ela só poderia ser vista como

vítima, para que o conto atingisse caráter verossímil. Nos contos de Xavier e Fausto, do

referidos a casos do início do século XX, começava-se a pensar na mulher que mata e,

nas histórias de Agatha Christie, do final do mesmo século, desenrolava-se a figura

mulher detetive.
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Quando Agatha Christie coloca Josephine no centro do romance policial,

podendo representar todos os papeis do círculo investigativo, ela não só promove uma

democratização literária como também uma transição do controle do discurso pautado

na legitimidade da intelectualidade da personagem.

É pertinente mencionar que o motivo de Josephine ter assassinado o seu avô foi

a proibição que recebeu de fazer aulas de ballet. Ela acreditava que ao matá-lo estaria

livre para realizar o seu sonho de ser bailarina. E com isso, mais uma vez, retornamos a

ideia proposta por Ludmer (2002) de que a mulher assassina mata para alcançar a sua

liberdade. Independentemente do que o conceito de liberdade signifique para cada uma.

No conto “A Morte do Tenente Galinha”, Valêncio Xavier (2004) traz uma

personagem com desejos semelhantes aos de Josephine. Benedita Oliveira, em parceria

com o seu amante, Israel Coimbra, planeja o assassinato de seu marido. Contudo,

somente seu amante é condenado, a 25 anos de prisão, enquanto ela é absolvida.

As mulheres que matam causam muito mais comoção, seja ela positiva ou

negativa, com isso, não recebem o mesmo tratamento que os homens, mesmo se o crime

for semelhante. Em geral, quando o assassinato é cometido pelo sexo masculino, muitas

vezes, independentemente da motivação do delito, ele é julgado, tanto por juízes quanto

pela multidão, como alguém de má índole, perverso, indigno de perdão e de liberdade, é

totalmente banido da sociedade, porque causa medo, repúdio e indignação. Benedita já

havia tentado separar-se do Tenente Galinha, fugindo com um amante. No entanto, o

policial foi atrás dela e a trouxe de volta contra a sua vontade. Assim, como Josephine,

viu no crime a sua única saída.

Segundo Ludmer (2002) “As que matam formam parte de uma constelação de

novas representações femininas, mas se diferenciam nitidamente das demais. São o

reverso ou o contraste das vítimas” (LUDMER, 2002, p. 332). Nesse contexto, quando

Josephine finge ser uma vítima, na verdade, ela está demonstrando justamente o oposto.

Ela revela indiretamente mais do que a sua capacidade intelectual elevada, como

também a sua frieza e perversidade de lidar com o assassinato e permanecer calma

perante a ele. Não obstante, segundo o caso apresentado por Valêncio Xavier, Benedita

Oliveira em nenhum momento demonstrou arrependimento ou tristeza. Observamos

mais uma vez a ironia no caso, visto que os autores destacam que fora mais fácil para a

Benedita Oliveira matar do que se divorciar.
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Posto isso, entendemos que só conseguimos estudar um crime em sua

completude se relacionarmos com o período histórico em que ele se insere. Bem como,

podemos entender um momento da história se olharmos para os crimes que foram

cometidos nele. Se o divórcio fosse usual na época como é hoje, talvez, o Tenente

Galinha não fosse assassinado.

Nas poucas narrativas policiais em que a mulher aparece enquanto assassina,

vê-se que em grande parte dessas, cometeu o crime sem calcular antes, isto é, não foi

premeditado, mas sim fruto de uma situação ao acaso em que agiu por impulso. Assim,

ela é descoberta por não saber como lidar com a situação e por suas atitudes suspeitas.

Porém, as mulheres dos contos de Boris Fausto e Valêncio Xavier, como Albertina,

Benedita e Sinhá Junqueira fogem desse padrão, elas sabem como agir, fingir e enganar.

Outra artimanha sensacionalista para enfatizar a mulher que mata tange à

masculinização delas. Portanto, quando uma mulher cometia algum ato de violência ou

tomava atitudes mais decisivas, dizer-se-ia que ela estava “agindo como homem”. É

uma forma da negação da mulher que não aceitasse o espaço de dominada. Assim,

segundo a autora: “Devido ao mito da passividade feminina, uma mulher que não

internaliza a sua raiva é muitas vezes vista não apenas como masculinizada, mas como,

quase literalmente um homem” (TELFER, 2019, p. 17). Ou então, que havia um homem

por trás da história. Isso é visto no caso de Carolina Fahrat e Benedita Oliveira, nos

quais os seus amantes foram condenados e elas absolvidas.

A aparência é exacerbadamente discorrida em todos os crimes de mulheres e

influencia em seus julgamentos, principalmente, por parte da população. Carolina,

enquanto uma jovem bela, foi bem recepcionada e defendida pelo povo, enquanto

Benedita foi acusada de ser uma feiticeira, pois era considerada muito feia para

conseguir um marido sem feitiços. Por meio dos recortes do conto de Valêncio Xavier,

vemos diversos comentários acerca de sua descrição física, como observamos no

exemplo a seguir:

O Tenente Galinha conheceu Benedita numa de suas andanças pelo interior e casou-se
com ela em São João da Boa Vista, no ano de 1897. Os que privaram da intimidade
do casal contam que o Tenente Galinha era dominado por aquela mulher feiosa, de
gênio violento [...] (XAVIER, 2004, p. 49).
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Enquanto nos crimes cometidos por homens dificilmente há alguma menção à

beleza e características estéticas. Incendiar o enteado deficiente, o assistindo queimar

até a morte, matar uma enfermeira que a cuidava com duzentas punhaladas no rosto, no

pescoço e no coração foram alguns dos crimes cometidos por Lizzie. No entanto,

quando Telfer (2019) escreve sobre os comentários da opinião pública, vemos que o

foco deles são à aparência. Assim como Benedita, ela também era descrita como

“incrivelmente feia”. Mesmo ela sendo “incrivelmente cruel”, isso fica em segundo

plano.

Em um de seus crimes, Lizzie mata a empregada doméstica de sua casa. O corpo

é encontrado em sua residência e também marcas de sangue no carpete, as quais

poderiam ser da vítima. Sobre o corpo, ela diz que não sabia que estava escondido lá,

que não tinha nada a ver com o assassinato e que só notou o desaparecimento. Sobre as

manchas de sangue no carpete, quase que impossíveis de não serem notadas, ela diz que

são de menstruação. Nesse caso, a população achou mais absurdo ela supostamente ter

deixado sangue menstrual no tapete, do que ter assassinado uma pessoa “[...] a

impressão do público a respeito de Lizzie: de que era ela incivilizada, sem higiene,

praticamente uma selvagem” (TELFER, 2019, p. 71).

A sociedade patriarcal espera que a mulher seja delicada e protetora,

constantemente a relacionando à figura de materna. Conforme também observamos no

caso de Benedita em que o narrador, ironicamente, aponta o modo em que ela tenta se

aproveitar desse estereótipo: “– Não, Israel, não atire sobre mim e esta criança a culpa

do crime. Benedita aninha melhor Pretextato em seus braços, mãe carinhosa” (XAVIER,

2004, p. 65).

A frase “mãe carinhosa” é bastante controversa, visto que se refere a uma pessoa

suspeita de assassinato. Com isso, pode-se observar que as mulheres que matam usam

os estigmas sociais a seu favor e, muitas vezes, saem ilesas de seus crimes disfarçadas

de mãe amorosas, avós simpáticas ou jovens virgens.

É importante também enfatizar que a mulher que mata é diferente da femme

fatale. A femme fatale nasce como uma figura feminina com vontades sexuais

insaciáveis e uma beleza hipnotizante, no entanto, vai deslizando para uma mulher

perigosa e então adentra o campo da criminologia. A mulher fatal sempre morre ao fim,
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portanto, ela não poderia ser uma heroína da modernidade, como sublinha Ludmer

(2002) e sim um retrato das frustrações de sua época.

Por outro lado, a mulher que mata, tem um papel inverso: ela é a que permanece

viva. E se diferencia fortemente da mulher vítima, apresentada nos modelos literários

policiais mais tradicionais.

Ludmer (2002) sublinha que o surgimento da mulher que mata se deve a uma

tentativa de “[...] eliminar o poder em sua raiz e marcar um avanço na independência

feminina fazem-na especialmente apta para criminalização para a fundação e ao mesmo

tempo para a alegoria da justiça” (LUDMER, 2002, p. 348). Sendo assim, as mulheres

rompem o estereótipo de frágeis, maternais e virgens por meio do assassinato.

Com a fragmentação da sociedade, pensando nisso principalmente como um eco

da modernidade, vemos que há uma impossibilidade de separar heróis e vilões. Todos

têm um pouco do bem e do mal em si. Por isso, os papeis tradicionais da literatura

policial (criminoso, vítima e detetive) são diluídos.
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2.3 Faits Divers

Apesar de poder sensacionalizar várias notícias, por exemplo, as ligadas à política,

Fausto (2019) pensa o sensacionalismo enquanto algo estritamente ligado a crimes. Para

ele, o que realçou esse teor no contexto jornalístico foi a acolhida dos fait divers. Esse é

um termo bastante utilizado pelo autor no decorrer do livro e que pode ser relacionado

com os folhetins, bastante comuns no Brasil no século XIX.

Mas o que se entende por faits divers, expressão traduzida literalmente para o
português como “fatos diversos”? Em poucas palavras, o rótulo genérico refere-se a
acontecimentos que ganham destaque quando se revestem de excepcionalidade, como
os crimes sensacionais, os desastres de grande repercussão, os suicídios de pessoas
notórias não necessariamente notáveis como senadores ou prostitutas (FAUSTO,
2019, p. 16).

Segundo o autor, os faits divers só vão ter um olhar mais atento quando Barthes

analisa sua estrutura em 1960 como “[...] um relato imanente, que se fecha sobre si

mesmo e não necessita de referências externas” (BARTHES apud FAUSTO, 2019, p.

16). Ou seja, algo que traz em si toda a informação que se precisa saber de maneira

resumida para que o leitor compreenda de forma rápida e profícua o acontecimento.

Não obstante, “[...] a leitura de um fait divers ainda pode, cem anos depois, causar

os mesmos arrepios ou espanto” (MEYER apud FAUSTO, 2019, p. 17). Isso ocorre

pelo teor sensacionalista que esses relatos carregam em si. Muitas vezes apelando até

mesmo para o sobrenatural e exótico. Fausto (2019) sublinha tal ocorrência como uma

maneira de saciar o desejo que as pessoas têm de saber da vida privada das outras

detalhadamente e ainda daquilo que desconhecem em seus cotidianos. Contudo, quando

eles envolvem situações mais relevantes, como é o caso da criminalidade, entram no

campo da história.

Outro aspecto pertinente que realça a utilização do termo francês fait divers na

imprensa brasileira é a notória referência que a França foi para Brasil do século XX. Em

diferença aos dias de hoje, nos quais mídias nacionais se baseiam muito mais na cultura

norte-americana. Sobretudo, no cinema, música e literatura.

Com base nisso, observamos que o autor perpassa constantemente por reflexões

sociais e apontamentos históricos e culturais, de forma que, por meio da narrativa do

crime da galeria de cristal e dos dois crimes da mala, vai contando a história de São
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Paulo, do Brasil, da imprensa, do jornal, da chegada do sensacionalismo em território

nacional e seu desenvolvimento, bem como comparando tudo isso aos dias atuais,

analisando diferenças, semelhanças, transformações.

Na apresentação do clássico Crime e castigo, na recente edição da editora

Todavia, o escritor e tradutor Rubens Figueiredo (2019) evidencia que há especulações

de que Dostoiévski baseou-se em crimes e assassinos de sua época para escrever esse

livro, dada a semelhança entre as histórias e personagens. Acerca de Crime e castigo e

também de Pais e filhos, de Turguêniev, e Que fazer?, de Tchernichérski, Figueiredo

(2019, p. 11) afirma que “De ângulos diversos, e com preocupações também distintas,

os três romances discutem o impacto das transformações sociais em andamento na

sociedade russa.” Mas que o livro de Dostoiévski tem um recurso diferente: a

construção baseada em folhetins.

Um elemento singular de Crime e castigo, no entanto, reside na adoção de
procedimentos literários oriundos do folhetim, modalidade narrativa típica da ordem
burguesa em ascensão. Nesse tipo de narrativa, a ação se acelera e envolve crimes,
suspense, violência, erotismo e cenas de melodrama, a fim de prender a atenção e o
interesse do leitor. Porém, assim como as ideias importadas assumiam, na Rússia,
significados e funções diferentes dos que tinham na origem, as formas literárias
também ganhavam destinações próprias. Isso ajuda a entender por que Crime e
castigo pôde se tornar uma obra muito mais complexa do que o formato de um
romance policial faria supor (FIGUEIREDO, 2019, p. 11).

De maneira semelhante, Valêncio Xavier e Boris Fausto também observam os

choques e mudanças na sociedade em que se inserem. Conforme Fausto (2019, p. 12)

explica: “Tudo isso tendo como pano de fundo uma São Paulo hoje desaparecida, que

conheci em parte, e à qual retorno sempre que possível, como homem do século XX,

para quem o atual é um mundo estranho” (FAUSTO, 2019, p. 12).

Valêncio Xavier, apesar de não usar a mesma nomenclatura, faits divers, nem de

esclarecer qual é a sua relação com a época em que seleciona como cenário para os seus

contos, também caminha por esse mesmo trajeto ao retornar a crimes que aconteceram

um século antes do seu. A fim de entender o curso da história, mas também por

entender melhor aquela época do que a sua. Portanto, os aspectos vintage, com imagens

em preto e branco no livro, causando certo clima nostálgico são justificados pela

ausência do reconhecimento do eu na atualidade e pela presença da memória.
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Nesse sentido, vê-se o apego ao jornal, a referência constante e o trabalho com ele

como um aspecto imprescindível do século XX. Ainda que os jornais, tão importantes

para aquela época, estejam em esgotamento hoje, são fragmentos em que os autores se

pautam para retornarem e retomar a modernidade.

Os jornais mais mencionados nos livros de Xavier e Fausto são O Estado de São

Paulo, Correio Paulistano e O commercio de São Paulo, os quais recebem várias

críticas referentes ao modo sensacionalista pelo qual retratavam e romantizavam os

casos. Fausto (2019) enfatiza que os casos noticiados por tais veículos de imprensa

sempre tomavam as primeiras páginas, pois o crime é interessante apenas enquanto é

recente, portanto, em matéria de criminalidade, a circulação de folhetins era algo

bastante recorrente, visto que era mais fáceis e rápidos de serem produzidos que os

jornais.

Os autores também optam por manter a grafia antiga da língua portuguesa ao

referir-se às notícias trazidas pelos jornais do século XX. Tal escolha pode ser vista

como um mecanismo de adentrar ao tempo em questão também pela linguagem, já que

esta funciona como um elemento fundamental para entender e analisar toda e qualquer

sociedade. Para melhor compreender essa questão, observemos os seguintes fragmentos:

A edição de 24 de fevereiro de 1909 do jornal O Comercio de São Paulo estampou na
sua primeira página um título em letras garrafais: TRAGÉDIA! Vinham depois os
subtítulos: O CRIME DE HONTEM/ UM MOÇO É ATTRAHIDO AO QUARTO
DE HUM HOTEL E BARBARAMENTE ASSASSINADO. O qualitativo “tragédia”
se referia a um crime de grande repercussão, e a matéria, além da primeira página,
ocupava ainda duas colunas da página seguinte (FAUSTO, 2019, p. 11, grifo do
autor).

Além da grafia antiga, uma marca temporal que nos conduz para outra época,

visível no nome do jornal, como também pelas palavras “hontem”, “attrahido” e “hum”,

respectivamente, o advérbio “ontem”, o adjetivo “atraído” e o numeral “um”; também é

possível notar certo teor sensacionalista, realçado, sobretudo, pelo advérbio de modo

“barbaramente” e palavras escritas em letra maiúscula. Não obstante, Fausto (2019)

enfatiza que é, justamente, a partir da narrativa de crimes que surge então “o relato

sensacionalista” na imprensa de São Paulo.
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Muitos anos antes, Valêncio Xavier já trabalhava com a técnica de manter a grafia

antiga. Podemos observar isso em O Mez da Grippe. O autor reutiliza esse gesto em

Crimes à moda antiga quando se refere ao que disseram os jornais.

Boris Fausto (2019) ainda destaca que a expansão jornalística teve maior impulso

em São Paulo, devido, sobretudo, as inovações tecnológicas que a cidade estava a par,

propiciando uma circulação de informação mais rápida. Ele sublinha que o jornal era

muito esperado pelas pessoas, fazendo parte de seus cotidianos, pois trazia notícias

novas, mas que hoje, andamos por um caminho contrário. Para o autor “O suspense

desapareceu e o jornal parece um divulgador de notícias velhas, vítima da concorrência

avassaladora da mídia digital” (FAUSTO, 2019, p. 16).

O progresso, que vai transmutando a cidade colonial em centro urbano moderno, forja
um signo novo para os leitores de revistas ilustradas, almanaques, álbuns
comemorativos e cartões postais [...] A reprodução dos cenários citadinos,
empreendida de forma canhestra, impediu que o olhar desta elite de espectadores, já
acostumada à “verdade” da fotografia por dever de ofício, procedesse à mesma leitura
entre um e outro artefato, entre uma e outra “reprodução” fotográfica (SOUZA, 2000,
p. 112).

A era digital, que quase aniquila a circulação de livros e jornais físicos, também

atua fortemente na forma como os leitores leem. Em um tempo de muitas informações

jogadas ao espectador em tempo real, tende-se a ler mais rápido e com menos atenção.

Textos rebuscados ou longos são dispensados. Manchetes digitais curtas e

sensacionalistas tendem a ser as mais acessadas. Assim, ainda que haja mais opções,

tecnologias, inovações, mais rapidez e maior acesso à cultura, há uma clara decadência

na leitura e da intelectualidade.

O mez da grippe é bastante pertinente no que condiz a isso, uma vez que a sua

ruptura para com a estrutura linear e as longas matérias jornalísticas, trazendo apenas

recortes delas, parece estar muito mais de acordo com o universo digital, pela leitura

fragmentar e pelo rompimento súbito de um fragmento em sequência de outro. Tendo

em vista que o livro traz, no mínimo, três planos que vão se alternando: no primeiro,

retrata o contexto da capital paranaense, Curitiba, durante a gripe espanhola; no segundo,

apresenta a narrativa de uma moradora local, Dona Lúcia, da qual o leitor fica por

desconhecer a informação se é uma personagem ou se existiu de fato; e em terceiro

lugar, o fim da primeira guerra mundial.
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Ainda, é pertinente destacar que desde o início a literatura detetivesca nacional é

perpassada por mídias, não é algo novo, mas sim que teve mais ênfase recentemente

devido à tecnologia. Tanto que, de acordo com Reimão (2005), a primeira narrativa

policial brasileira, O mistério, de quatro escritores: Coelho Neto, Afrânio Peixoto,

Medeiros e Albuquerque e Viriato Corrêa, foi publicada inicialmente em um jornal.

Segundo a autora, A folha publicou o romance em capítulos, no ano de 1920.

Assim, é relevante também trazer à tona a famosa afirmação de Álvaro Lins, um

dos grandes nomes do romance policial brasileiro: “A ficção do romance policial e a

ficção do romance literário são realidades diversas” (LINS apud PONTES, 2007, p. 5).

Com isso, entende-se que é incabível julgar um com todos os critérios que se avalia o

outro. Podemos compará-los, é claro, mas entendendo o espaço de cada um.
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3. Anacronismo, infâmia e fragmentações

3.1 No tempo de Kairós

A questão do tempo nos livros de Valêncio Xavier e Boris Fausto é muito

relevante para o entendimento de cada conto. Em alguns trechos, os autores chegam até

mesmo a refletir sobre esse elemento diante dos casos.

Com tudo o mais, o próprio tempo vai passar; porém, se mantivermos em nossa
memória o registro destes acontecimentos e ficarmos observando o desenrolar do
tempo ao nosso redor, talvez no futuro tenhamos explicações para estes fatos que nos
inquietam, e, que neste precioso momento, já começam, lenta ou rapidamente, a
pertencer ao passado (XAVIER, 2004, p. 88-89).

Por meio da passagem acima, retirada do conto “A mala sinistra”, nos deparamos

com um narrador que parece observar o deslocamento do tempo dentro do caso criminal,

a forma como uma única história acopla diferentes temporalidades e o modo com que

lidamos – ou deveríamos lidar – com elas. No livro de Xavier (2004), encontramos

pontos de vistas de diferentes épocas acerca do mesmo crime. No caso do presente

conto, por exemplo, não há um esgotamento da trama em si mesma. Pois ela volta a ser

mencionada em outros contos do livro, especialmente, no segundo crime da mala,

ocorrido vinte anos mais tarde. Ainda, notamos essa reminiscência no próprio gesto do

autor em analisar esse caso noventa e seis anos depois.

A heterogeneidade da história, apontada no trecho supracitado, denuncia a

impossibilidade de analisá-la de forma linear. Vemos ainda, que ela reivindica o resgate

da memória para uma compreensão mais profícua do presente e, consequentemente, do

futuro. Essa rememoração, que está em todos os contos do livro, fortalece o destaque da

existência de um diálogo constante entre tempos. E é nisso que consiste o anacronismo.

Uma concepção do tempo que foge de classificações, separações e cronologias.

Segundo o filósofo, historiador e crítico de arte francês, Georges Didi-Huberman (2015,

p. 21): “[...] o anacronismo atravessa todas as contemporaneidades. A concordância de

tempos – quase – não existe.” Não obstante, o teórico salienta que:

Em primeiro lugar, o anacronismo parece emergir na dobra exata da relação
entre imagem e história: as imagens, certamente, têm uma história; mas o que
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elas são, o movimento que lhes é próprio, seu poder específico, tudo isso aparece
somente como um sintoma – um mal-estar, um desmentido mais ou menos
violento, uma suspensão – na história (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 31).

Por isso, na leitura dos contos de Valêncio Xavier é indispensável pensar além da

relação entre texto e história e relacionar também a imagem, a fim de compreender o

que essa junção de mídias e temporalidades significa dentro do livro. Não obstante,

Boris Fausto (2019) também pontua a relação de tempos, de forma semelhante a

Valêncio Xavier, apontando como a memória de um caso se faz presente em outro.

Pela proximidade do tempo, pelo impacto que produziu, o crime da mala foi muito
aludido quando ocorreu o crime da Galeria de Cristal. Mesmo se descartando
supostos encontros de Michel Trad e Albertina na cadeia pública, ela se queixou de
ser maltratada naquele local, em contraste com o tratamento dado a Carolina Farhat,
esposa de Elias Farhat, a vítima do citado crime. A referência a Trad aparece com
todas as letras nas alusões feitas por Eliziário Bonilha [...] “Eu poderia poderia ter
feito como o Trad” –– referindo-se ao fato de que este sumira com o cadáver da
vítima (FAUSTO, 2019, p. 60).

Essa transitoriedade vista em ambos os contos, marcada pelo vai e vem do

narrador entre um crime e outro, realça o anacronismo em histórias construídas a partir

de fatos e o seu distanciamento de modelos tradicionais da narrativa. Por um longo

período, o tempo na literatura foi analisado como cronológico, histórico ou psicológico.

Entretanto, é notável que essa classificação – e qualquer outra limitação – não cabe aos

contos de Xavier e Fausto devido à variedade de estilos que se entrelaçam em sua

escrita. Em seus livros podemos encontrar tanto, fragmentos do tempo histórico, pelo

recorte de um período bastante importante para o país quanto, do psicológico, devido ao

deslocamento do narrador. Contudo, ambas as histórias aparentam estar em

contrariedade com o tempo cronológico e em convergência com o tempo oportuno.

Mais uma vez, rememorando outro saber: o embate entre Cronos e Kairós.

O professor universitário Junito de Souza Brandão (1986), em sua coletânea de

livros sobre a mitologia grega, aponta que Cronos é o deus do tempo e que por

excelência, ele o controlava de forma linear e cronológica. Filho de Oceano e Tétis, é

conhecido por seu caráter destrutivo e devorador. Sobretudo, por ter engolido cinco de

seus seis filhos, uma vez que fora alertado por uma profecia de que um deles tiraria o

seu poder. Somente Zeus se salvara, pois sua mãe conseguira escondê-lo de seu marido.

Um dos filhos de Zeus é Kairós. Ele também possui forças em relação ao tempo, mas,
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diferente de Cronos, trata-se do tempo que não pode ser limitado ou cronometrado,

representando a liberdade e a visão qualitativa. Por isso, Kairós é visto como o deus do

tempo oportuno, posicionando-se ao contrário de seu avô.

A partir de Kairós, novos olhares acerca das temporalidades foram legitimados. E

assim se constitui o anacronismo. Do grego “contra o tempo”. Por meio desse conceito,

é possível atribuir valores de um período a outro. Entendendo ainda que aquilo que está

em desajuste com as ideias de sua época é considerado anacrônico.

Hoje em dia observamos que toda manifestação de cultura é – direta ou

indiretamente – atravessada por ideologias e discursos anteriores a ela. E é por isso que

Didi-Huberman (2015) propõe uma reconfiguração da história, de modo a pensar o

tempo não linear, evidenciando as diferentes temporalidades que dialogam no mesmo

espaço, em especial, na história da arte. Consequentemente, essa ruptura também

aparece no universo literário.

Assim, o tempo na literatura não se restringe apenas à linearidade de Cronos. Ele

também pode se aproximar do caráter atemporal de Kairós. A releitura da história,

conforme Didi-Huberman (2015) reivindica, aponta a presença de tempos plurais

dialogando. A maneira como entendemos o passado pode mudar a nossa relação com o

presente e o futuro, da mesma forma que concepções presentes e virtuais atualizam o

passado.

Partindo desse olhar, neste terceiro capítulo, analisa-se o conceito de anacronismo

nos livros O crime da Galeria de Cristal (2019), de Boris Fausto e Crimes à moda

antiga (2004), de Valêncio Xavier. Entendendo o anacronismo como uma montagem de

tempos heterogêneos. Com isso, intencionamos mostrar que estamos diante de escritos

anacrônicos por três principais razões:

Primeiramente, porque, em termos de publicação, ambos os livros datam o século

XXI, sendo o de Fausto de 2019 e o de Xavier de 2004. Contudo, todos os contos

remetem a casos do século XX. Assim, eles trazem para o seu tempo um outro período.

Com isso, há anacronismo no momento em que enxergam o passado com os olhos do

presente, fortalecendo a relação entre essas temporalidades.

Para quem deita um olhar sobre o passado, tendo como ponto de partida o presente,
tudo isso pode parecer remoto e provinciano. Mas é preciso imaginar-se naquele
tempo para vislumbrar o impacto das transformações na vida dos contemporâneos
(FAUSTO, 2019, p. 22).
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Quem olha para o bonde hoje pode considerá-lo antiquado. Entretanto, um dos

maiores escritores brasileiros, Oswald Andrade, ao escrever suas memórias, elenca essa

como uma das maiores tecnologias que presenciou em sua vida, como Fausto (2019)

conta, ao contextualizar o leitor sobre essa relação de épocas e inovações. De forma

recíproca, ao olhar para o passado, também compreendemos melhor o nosso presente,

como se nos fosse revelado algo que sempre esteve diante de nós, mas que apenas o

contato com a história permite a sua visibilidade. Só consideramos o bonde ultrapassado

porque em nossa época há outras tecnologias. E não podemos entender uma obra sem

acionarmos os nossos conhecimentos prévios.

À vista disso, observamos que mais do que recontá-los, os autores também fazem

um estudo dos crimes do século XX. Com os saberes e os pontos de vista de sua época,

atualizam um tempo passado, diluindo as fronteiras lineares de início, meio e fim de

uma história. Também realça-se que esse procedimento elimina a hierarquização do

pensamento de um período em relação ao outro, uma vez que ele visa a conexão e não a

categorização.

Em segundo lugar, deixando de lado esse olhar macro e entrando em um micro,

ao lermos os contos de Xavier e Fausto, notamos que a sua disposição no livro também

não segue uma ordem cronológica. Todavia, não seguir uma ordem cronológica não

significa que estejam colocados aleatoriamente. Muito pelo contrário. Os autores

recusam a abordagem quantitativa e optam pela qualitativa, aproximando os contos pela

sua relação de similaridade. Esse gesto sublinha que momentos diferentes da história

podem ter aspectos semelhantes.

A título de exemplo, olhemos para a divisão feita por Boris Fausto em seu livro.

Na parte I, está O crime da Galeria de Cristal, ocorrido em 1909 e na II Os crimes da

mala, de 1908 e 1928. Portanto, há uma ruptura para com a cronologia. Isso se torna

ainda mais significativo ao pensarmos que além de escritor, Fausto também é

historiador. Logo, a sua relação com o tempo caminha por uma via de mão dupla:

história e literatura.

Não obstante, no livro de Valêncio Xavier também não há uma ordem

cronológica estabelecida entre todos os contos. Os oito casos trazidos pelo autor

aconteceram, respectivamente, em 1906, 1909, 1913, 1908, 1920, 1926, 1928, 1931.
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Nota-se que a linearidade é quebrada por apenas um ponto: se o caso de 1908 estivesse

entre o de 1906 e 1909 teríamos uma linha do tempo. O leitor ingênuo, que não conheça

o modus operandi do autor, pode virtualmente pensar que há uma falha. Entretanto, uma

leitura atenta à obra captará a forte recorrência da ironia. Conquanto, entender-se-á que

essa é outra. Uma provocação diante do tempo.

A terceira razão principal, e a mais estrita, para se pensar essa escrita como

anacrônica é que ao transitarmos pelos contos com um olhar ainda mais preciso, vemos

que até mesmo a sequência de passos de cada crime rompe com a linearidade. Se

pormos em contraste os contos de Valêncio Xavier (2004) e Boris Fausto (2019) com os

mais tradicionais do gênero policial, como os de Edgar Allan Poe, constamos que nos

de Poe o assassino é o último elemento a ser apresentado ao leitor, enquanto nos de

Xavier e Fausto, está entre os primeiros. Inclusive, em alguns de seus contos, essa

informação nos é revelada no título, como pode ser visto em: A Noiva Não Manchada

de Sangue, Aí Vem o Febrônio e O crime de Cravinhos ou da Rainha do Café.

A partir do fenômeno do sensacionalismo, entende-se que há um grande interesse

pela vida privada. Conforme Fausto (2019, p. 17) expõe quando explica o porquê da

trinca de crimes paulistas terem ganhado tanto espaço na mídia. Para ele, há uma “[...]

busca do íntimo, fascinação pelo segredo, gosto pela autobiografia, pelo detalhe, pelo

triunfo do sujeito.”

O sensacionalismo finda-se em crimes que têm como protagonistas pessoas

comuns, uma vez que, se rodeado de celebridades, como artistas ou políticos, por

exemplo, despertaria uma atenção “espontânea” do público. Todavia, não é todo caso

criminal corriqueiro que toma grandes proporções. A maioria deles passa despercebida,

mas uma série de circunstâncias, que parecem estar ligadas às ideologias da época,

fazem com que uns se sobreponham aos outros.

Essas circunstâncias dificilmente são observadas no momento em que se

constituem. É preciso um afastamento do objeto de estudo e de sua época para melhor

entendê-lo. Assim como propõe Agamben (2009), ao pensar no conceito de

contemporâneo, enfatizando que a contemporaneidade, ao mesmo tempo, se aproxima e

se distância do tempo para enxergá-lo. Para ele:

[...] essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um
anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos
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os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente
por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela”
(AGAMBEN, 2009, p. 59).

Segundo o autor, aquele que é contemporâneo desloca-se de seu tempo a outros e

a partir desse deslocamento compreende melhor a sua época. Sendo capaz de ver não

somente as luzes, mas, especialmente, a escuridão. É notório apontar que ideias acerca

de luz e escuridão são relativas, sendo difícil apontar com exatidão a que corresponde

cada uma. Todavia, um ponto é nítido: a sua relação de oposição.

Nos contos de Valêncio Xavier e Boris Fausto, podemos pensar essa questão, em

um primeiro momento, em relação ao deslocamento do narrador, ora mostrando a

prosperidade da época (luz), ora apontando para aquilo que ela tentava ignorar e

esconder, sua barbárie (escuridão).

Ele não deixa que o excesso de luz o segue, tampouco a total falta dela. Por isso,

o narrador desses contos também pode ser visto como um narrador contemporâneo. À

vista disso, os personagens dos contos que ele apresenta não representam outra coisa se

não a escuridão. São assassinos, bandidos, loucos... São aquilo que a sociedade nega e

excluí, mas que permanecem sendo rememorados pelos contemporâneos que insistem

em mostrar àqueles que sozinhos são incapazes de ver, que a história não é neutra, nem

linear.
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3.2 Diante da infâmia

O teórico francês Michel Foucault (2003, p. 202), ao escrever sobre os homens

infames, aponta que traz ao leitor uma “[...] antologia de existências. Vidas de algumas

linhas ou de páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de

palavras. Vidas breves, encontradas por acaso em livros e documentos.”

Como Foucault (2003, p. 207) explica, essa infâmia não está ligada ao sentido de

não-famoso, mas sim como uma modalidade da fama. Esses homens infames seriam

“[...] pobres espíritos perdidos pelos caminhos desconhecidos, estes são infames com

exatidão; eles não mais existem senão através das poucas palavras terríveis que eram

destinadas a torná-los indignos para sempre na memória dos homens.”

Essa descrição cabe muito bem aos personagens dos livros de Xavier e Fausto.

São pessoas comuns que tiveram pequenos momentos de destaque. Em Crimes à moda

antiga (2004) acompanhamos a trajetória de diversos criminosos, alguns agindo

sozinhos e outros em parceria. Nos deparamos com sujeitos como Rocca e Carletto, que

cometiam pequenos roubos, até serem capturados pelo assassinato de Paulino Fuoco em

um assalto à joalheria em que o rapaz trabalhava; Benedita Oliveira, dona de casa,

acusada de assassinar o seu marido com a ajuda do amante; Albertina, uma professora

que assassina o seu ex-amante; personagem que, assim como Trad, funcionário de uma

loja, e Pistone, sócio de um pequeno comércio, também aparecem nos contos de Fausto.

Todos tinham profissões simples, rotinas banais e existências que passariam

despercebidas diante da história, não fosse pelo crime. Se, por um lado, os autores dão

visibilidade a uma população à margem, por outro, questionam a visibilidade

exacerbada que eles tiveram devido ao sensacionalismo. Foucault (2003, p. 202) opta

por utilizar o termo “notícia” para se designar a esses sujeitos “[...] pela dupla referência

que ele indica: a rapidez do relato e a realidade dos acontecimentos relatados.” Também

evidenciando que, apesar dessa passagem breve, há uma intensidade nela.

Os sujeitos “infames” analisados por Foucault (2003), assim como os

personagens de Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria de Cristal (2019)

são atravessados pelo medíocre e pelo intenso. Esse pode ser visto como o principal

elemento de conexão entre eles. Com base nessa ideia, Foucault (2003) constrói um
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texto poético e violento a respeito dessas vidas singulares, aluindo à sua seleção de

sujeitos e histórias a um herbário.

O herbário é uma coleção de plantas secas, quase sempre coladas em folhas de

papel, formando um livro no qual se adicionam informações referentes a cada uma. Essa

é uma conotação cabível, sobretudo, à obra valenciana. Pequenos fragmentos coletados

de existências interrompidas e quase apagadas. Recortes e legendas. Uma compilação

de histórias extraordinárias com personagens ordinários. Uma investigação para

descobrir a significação por trás da relação entre crime e sociedade.

Por meio das histórias desses personagens abjetos, encontramos discursos,

vontades de verdade e relações de poder de toda uma época. Da mesma forma que

Foucault (2003) enfatiza que até mesmo os homens infames, ainda que em um curto

espaço de tempo, tiveram contato com o poder, vemos no texto de Xavier (2004) e

Fausto (2019) sujeitos banais que teriam uma vida opaca e breve, mas, que devido à

mídia, são postos em “palcos”, maximizados, espetaculatizados e que atravessam

tempos no imaginário popular.

Foucault (2003) menciona um termo bastante interessante “o equívoco do fictício

e do real”. Embora utilizado em um contexto e análise diferente da aqui proposta, há

uma grande provocação acerca dessa ideia ao pensá-la ao livro de Valêncio Xavier e de

Boris Fausto. Em um primeiro momento, ao analisarmos que os autores retiram casos

verídicos de jornais, vemos um efeito do real, tendo em vista o conceito de Barthes

(1972). Para o teórico, há uma camuflagem do fazer literário por meio de certos detalhes

na escrita que fazem com que se construa uma ilusão de que a narrativa é real.

Foucault (2003, p. 206), ao pensar na ideia de equívoco, fictício e real através da

lenda, evidencia que “O lendário, seja qual for seu núcleo de realidade, finalmente não é

nada além do que a soma do que se diz. Ele é indiferente à existência ou à inexistência

daquele de quem ele transmite a glória.” Ao refletirmos acerca da palavra “lendário” em

relação aos criminosos dos contos, é nítido que o elo mais forte para com ela é

estabelecida através de Febrônio. Por meio do estudo dessa figura feito por Valêncio

Xavier observamos a construção de uma lenda. Ainda que quando se fale do nascimento

de um homem, já se pressuponha que haverá uma degradação e uma morte, Xavier nos

mostra que a história pode ser retomada, recontada e revivida. A figura de Febrônio nos

confirma que a humanidade é efêmera, mas a história humana é inapagável.
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Febrônio se encaixaria naquilo que o Foucault (2003, p. 206) chama de “lenda

seca”. Ele está reduzido “[...] ao que foi dito um dia, e que improváveis encontros

conservaram até nós.” Pensando ainda na palavra “seca” como alusão à planta seca do

herbário. O herbário conserva uma imagem pós-morte. Construído sobre a contradição

de guardar a existência de algo que jaz.

Bem como o herbário, Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria de

Cristal (2019) também coletam a imagem como um recorte do tempo. Um indício do

real. E, embora capturem um momento, estão em um constante movimento, pois se

deslocam entre o lá e o aqui.

Iniciando pelo título Crimes à moda antiga, Valêncio Xavier faz um convite à

revisitação de um tempo que se posiciona como distante do seu. No decorrer da leitura,

entendemos que noção de antigo é bastante subjetiva e relativa. Se contrastarmos o

século XX com o XXI, notamos que muitos pontos daquela época são absolutamente

diferentes hoje, alguns são até mesmo vistos como obsoletos. Entretanto, outros

permanecem significativamente convergentes. Como é o caso da criminalidade e do

interesse social por ela.

Seria a morte um elemento capaz de conectar todas as temporalidades? Até que se

alcance a imortalidade, frequentemente vista na ficção científica, sim. Contudo, por

meio da leitura de Xavier e Fausto, evidencia-se que não é toda morte que causa

comoção. Algumas têm mais visibilidade do que outras. E, conforme estudado, pode-se

levantar a possibilidade de que o assassinato se sobrepõe através dos tempos como a

morte mais espetacularizada pela mídia. Acima da doença, do acidente e do suicídio.

Em tais contos, vemos que a memória do crime de morte é evocada para elucidar

os valores de uma época em contraste com a de outra. Cada fragmento dentro do conto

diz respeito a uma determinada parte do crime. Todavia, não é necessário lê-los em

alguma ordem. Eles se constroem de modo independente. Ainda que falem do mesmo

caso, assemelham-se a pequenos classificados de jornais, perpassados por imagens. No

primeiro conto de Crimes à moda antiga, encontramos as seguintes partes: Latrocínio; E

Carlo Fuoco? O roubo das joias; Um rapaz honesto; A fé em Deus; A confissão de

Rocca; O preço de uma vida; A trama sinistra; Na casa das jóias; As jóias; A prisão de

Carletto; O canteiro de couves; Um e um não são dois; O julgamento; A sentença; O

filme do fim.
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São dezesseis trechos. Cada um discorre acerca de um ponto ou então traz alguma

curiosidade. É inevitável lembrar do “caderno” ou “diário de artista” ao lermos essa

construção. Pensando na gama de recortes, imagens e textos, mas também, porque

muitas delas remetem a produções culturais que se deram sobre os crimes. Contudo, as

suas “anotações” do “caderno” se alternam entre o público e o particular. Para melhor

entender, observemos o último fragmento do conto, O filme do fim, no qual há uma

passagem bastante instigante:

Considero muito interessante essa idéia do sr. Alberto Leal de ir acompanhando em
filme este fato real que tanto comoveu a opinião pública, acrescentando a ele os
acontecimentos e idéias que vão surgindo com o desenrolar do tempo e suprimindo as
cenas que perderam o interesse. Sendo assim, o filme nunca estará terminado e se
tornará cada vez tão real quanto a própria vida (XAVIER, 2004, p. 24).

Em um primeiro momento, é pertinente mencionar que o nome do cineasta não

era Alberto Leal, mas sim Antônio Leal, como observou Dias (2016). Se houve uma

confusão de nomes ou se foi proposital, talvez para fins de preservação de identidade,

não é possível concluir, contudo, as duas possibilidades são válidas.

O excerto também realça a ideia do texto perpassado pela opinião individual e

pública. Uma vez que nesse fragmento, diferentemente dos outros do conto, há a

narração em primeira pessoa do singular, expondo uma opinião sobre algo que teve

contato. Dizer-se-á que esse gesto põe um efeito de veracidade no trecho, bem como de

proximidade entre narrador e situação narrada.

Além do mais, é fundamental realçar que há a impressão de que o narrador se

reconhece no trabalho de Alberto (Antônio) Leal, uma vez que elogia uma forma de

conceber o caso como matéria de produção cultural com técnicas semelhantes às suas.

Sendo necessário evidenciar que nesse momento a sua percepção de escritor dialoga

com a de cineasta. Essa passagem parece ser o ponto de ligação entre elas.

Ao admirar a forma como o desenrolar do tempo faz com que um mesmo fato

tome diferentes significados, o narrador concebe a ideia da obra aberta, de Umberto Eco.

Ainda que o filme, ou em seu caso o livro, se refira a um fato passado, ele sempre pode

ser atualizado. Seja incluindo ou excluindo algo, como ele alega.

O recorte de um determinado acontecimento de sua época, para ser analisado com

olhares de outra, proporciona uma reconfiguração de tempos e significados. Conforme

já mencionamos, Fausto (2019) registra que é preciso imaginar-se em determinado
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período para entendê-lo, mas há uma clara dificuldade nesse procedimento. Não

conseguimos de fato ignorar os preceitos de nosso tempo ao revisitar outros. O sujeito é

incapaz de apagar as suas memórias e de ser imparcial. O narrador valenciano,

sobretudo, demonstra isso ao ir sofrendo metamorfoses no decorrer dos contos. Como

veremos a seguir.

Didi-Huberman (2015, p. 15) inicia seu livro dizendo que diante da imagem,

estamos diante do tempo. A imagem, sendo ela fotográfica ou não, pode ser pensada

como a captura de um momento por um olhar. Ela é, quase sempre, particular, visto que

parte de uma perspectiva única, seja ela física ou imaginada. Assim, ao analisarmos uma

imagem, também é possível entendermos o olhar que a captou. Segundo o teórico:

“Diante de uma imagem – por mais antiga que seja –, o presente não cessa de se
reconfigurar [...] Diante de uma imagem – por mais recente e contemporânea que seja
–, ao mesmo tempo, o passado nunca cessa de se reconfigurar” (DIDI-HUBERMAN,
2015, p. 15).

Retomando a figura 5, uma ilustração feita a partir da foto de Febrônio já idoso

no hospital, em contraste com o título do conto “Aí vem o Febrônio”, além da ironia já

destacada, nos deparamos também com a transição do tempo. O deslocamento da figura

do monstro. O tempo circunda a ligação entre o título/texto e a imagem. Cada um deles

representa um momento diferente do mesmo objeto. Podemos pensar que o fragmento

“Aí vem o Febrônio” condiz a meados de 1920, quando o serial killer fazia inúmeras

vítimas ao redor do país, enquanto a imagem remete aos anos de 1980, preso, velho e

inofensivo. Febrônio não é mais o mesmo, o tempo mudou além de sua aparência, o

modo de o vermos.

Didi-Huberman (2015) aponta que diante da imagem estamos diante de todos os

tempos que ela conjuga e que, diante dela, nós é que somos elementos de passagem.

Ainda que ao olharmos para a imagem tenhamos contato com um efeito de efemeridade,

nós é que somos efêmeros. Ela é perene. E, ainda que as pessoas não vejam mais todo o

mal que ele fez, mesmo “invisível” ele está lá e não pode ser desfeito. O mal ainda

permanece, mesmo na fragilidade.

Em diversos contos do livro nos deparamos com fragmentos intitulados “A voz

do povo”, que se refere a comentários da população da época acerca do crime. Contudo,
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em “Aí vem o Febrônio”, não há apenas uma seção com esse nome, mas sim três. O que

reforça a ideia do quão temido o criminoso foi pela população.

A partir dos seguintes trechos, cada um retirado de um dos três fragmentos “A

voz do povo”, podemos melhor visualizar isso: no primeiro: “É, fica andando por aí na

rua, fora de hora, pra ver o que acontece: o Febrônio te enraba e te mata!” (XAVIER,

2004, p. 117). No segundo: “Degenerado amoral, criminoso reincidente, estrangulador

de menores. Matou não sei quantos” (XAVIER, 2004, p. 124). E no terceiro: “Matava

os meninos e enterrava no mato. De noite, voltava lá, desenterrava e se servia”

(XAVIER, 2004, p. 129).

Essas notas populares a respeito de Febrônio são bastante semelhantes aos

recortes de documentos encontrados por Foucault no Hospital Geral e da Bastilha, em

seus estudos acerca da história da loucura, como observamos no trecho a seguir:

Jean Antoine Touzard, posto no Chateau de Bicêtre no dia 21 de abril de 1701:
Recoleto apóstata, sedicioso capaz dos maiores crimes, sodomista, ateu, se é que se
pode sê-lo; um verdadeiro monstro de abominação que seria menos inconveniente
sufocar do que deixar livre (FOUCAULT, 2003, p. 203).

Tanto nessa passagem do texto de Foucault, que remete a um escrito do século

XVIII, quanto nos de Xavier, acerca do XX, encontramos a mesma vontade de verdade:

a do aprisionamento do louco ou de seu total apagamento.

O narrador do conto “Aí Vem o Febrônio” o inicia trazendo vários crimes de

Febrônio, exaltando sua maldade, loucura e sede de morte. E encerra constatando a sua

ruína “Desdentado, o ventre caído, estufado, os gestos lentos e a pele amarelada [...]”

(XAVIER, 2004, p. 136).

Hoje a vida e crimes de Febrônio estão esquecidos, ninguém se importa em saber se
ele vive ou apodrece numa sala de hospício. O mote advertência “Aí vem o Febrônio”,
que muita mãe usou durante anos para tirar seus filhos da rua, já não assusta mais.
Quem hoje quer saber em que inferno ou paraíso se encontra agora Febrônio Índio do
Brasil, O Príncipe de Fogo? (XAVIER, 2004, p. 136-137).

Esse trecho é encontrado próximo à fotografia de Febrônio no livro e, diferente do

fragmento “A voz do povo”, remete a um personagem agora fraco e esquecido. A

oposição é o que liga a imagem e o texto nesse conto. Além de ser o único caso do livro

em que vemos o sadismo em sua forma pura, a crueldade pelo prazer, visto que todos os
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outros casos apresentavam motivações financeiras ou passionais, em “Aí vem o

Febrônio” assistimos ao tempo em sua força suprema sobre o homem.

Outro ponto a ser destacado é a crítica à instituição religiosa. Febrônio, em

algumas das vezes em que fora questionado acerca do motivo de certos ataques e da

tatuagem DCVXVI que tinha em seu corpo e que reproduzia nos corpos de algumas de

suas vítimas, todos meninos, enfatizava que era uma mensagem divina que ele era

encarregado de passar.

Segundo o jornal A folha de São Paulo41 (1999), uma companhia chamada Vigor

Mortis, que fez um filme sobre o caso, explicou que esses era números romanos, que

significavam “666”, o número da besta, de acordo com a bíblia. Pensando na conta: D =

500, C = 100, V = 5, X = 10, V = 5 e I = 1. Ignorando os zeros, aparece 5 1 5 1 5 1, que

ao serem somados, apresentam o número 666.

Por outro lado, segundo o programa Linha Direta42 (2010), da Rede Globo, o

qual fez uma investigação sobre o caso, a sigla significaria: Deus, Caridade, Virtude,

Santidade, Vida e Imã da vida, de acordo com o assassino.

Entretanto, Valêncio Xavier (2004, p. 114) diz que esse “símbolo” significava

“Deus vivo ainda que com o emprego da força.”

Embora haja diferentes interpretações acerca de sua escrita, todas elas remetem à

religiosidade. Muito embora também houvesse muitos questionamentos e dúvidas sobre

a autenticidade da crença de Febrônio. Alguns acreditavam que essa era apenas uma

tentativa de inibir a sua maldade por meio da fé, visto que na época o fanatismo

religioso imperava.

Antelo (2004) evidencia que Mário de Andrade ao resenhar o livro de Febrônio

para o A folha de São Paulo, em 1939, enfatiza certo incômodo diante do exacerbado

teor apocalíptico, bem como dos violentos erros gramaticais, no entanto, reconhecia na

escrita uma lírica potencializada.

Através dos tempos, constatamos que vários estudiosos se voltam para o livro de

Febrônio. Se, por um lado, ele representa o absurdo, aquilo que é humanamente

intragável, por outro, entra em um campo místico do discurso que pode ser investigado

41 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq07059925.htm
42 http://redeglobo.globo.com/Linhadireta/0,26665,GIJ0-5257-215960,00.html
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pelo viés literário. No qual as ideias são concebíveis por se esconderem sob o manto da

ficção.

Não por acaso, a religião também se faz presente no recorte trazido por Foucault

(2003) quando aponta-se a falta dela. Observa-se que quando o autor do fragmento

utiliza a palavra “ateu” como adjetivo para descrever o sujeito a que se refere, ele a põe

ao lado de palavras ofensivas. Logo, para ele, aquele que não tem uma religião definida

ou uma crença em Deus é digno de isolamento e exclusão.
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3.3 Passagens

O filósofo alemão Walter Benjamin (2009) também pensa em uma relação

fragmentada entre o tempo e a história. Para ele, ela ocorre por meio de

correspondências. Em seu livro Passagens vemos a manifestação de seus estudos por

meio de vestígios. Como o próprio título sugere, nos deparamos com uma escrita em

movimento. A cada fragmento somos deslocados. A partir de trechos, o autor descreve

galerias. Algumas elegantes, outras ofuscadas pela sombra das grandes construções.

Essa descrição também pode ser analisada enquanto uma metáfora da

modernidade em suas diferentes perspectivas: a das galerias elegantes, enquanto

representantes do progresso, a das ofuscadas, como tudo o que está à margem dessa

prosperidade, e daquele que transita por ambas – o flâneur. Conforme já apontado, o

narrador de Crimes à moda antiga e de O crime da Galeria de Cristal se assemelha

muito a essa figura benjaminiana, mas qual seria a sua relação com o tempo?

Didi-Huberman (2015), ao pensar a posição do espectador diante da imagem,

enfatiza que ele está em frente a um vão de uma porta aberta. Essa alusão pode ser

retomada nos contos de Valêncio Xavier. Uma vez que em seu livro, o leitor também

está no momento de passagem – o limiar – esse espaço no qual o tempo não funciona e

as possibilidades são diversas.

Assim como Benjamin (2009), por meio dessas galerias, traz um retrato

fragmentado da modernidade europeia, Xavier (2004) e Fausto (2019) constroem um da

brasileira. Há, inclusive, uma relação com a galeria enquanto espaço físico. Visto que

nos contos dos autores brasileros a Galeria de Cristal tem destaque, pois foi nela que

Albertina Bonilha assassinou Arthur Malheiros. Esse lugar aparece no título do livro de

Fausto O crime da Galeria de Cristal e no conto “A Noiva Não Manchada de Sangue”,

de Xavier, como título da seção “A galeria de Cristal”. Tendo em vista que ela também

é um marco do momento em que o comércio começava a se expandir no país e que São

Paulo começava a se tornar uma cidade cosmopolitana. No fragmento a seguir, o autor a

apresenta a galeria ao leitor:

Em pleno centro comercial de São Paulo, a Galeria de Cristal liga a rua Quinze de
Novembro com a rua Boa Vista. Lojas, alguns bares, o restaurante e a portaria do
Hotel Bela Vista compõem a parte térrea e dali escadas levam aos pisos superiores,
onde se localizam os quartos de hotel. No teto grande clarabóia de vidro deixa passar
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a luz que se reflete em muitos espelhos de cristal que justificam o nome da galeria
(XAVIER, 2004, p. 28).

Em O crime da Galeria de Cristal (2019) também há uma contextualização desse

espaço. Em uma passagem do conto que leva o mesmo título do livro, o narrador parece

guiar o leitor pelo trajeto feito pelos personagens.

Os dois cavalheiros fizeram o caminho indicado por Bonilha. Subiram a ladeira de
São João, atravessaram a praça do Rosário, e foram percorrendo a rua Quinze de
Novembro –– uma das ruas que, com a Direita e a São Bento, formam o chamado
Triângulo (FAUSTO, 2019, p. 28).

Esse direcionamento se intercala com as imagens. Há tanto uma fotografia mais

panorâmica quanto uma aproximada. Para Didi-Huberman (2015, p. 22), o anacronismo

é “[...] um modo temporal de exprimir a exuberância, a complexidade, a

sobredeterminação das imagens.” Assim, é por meio da aproximação de tempos

diferentes na mesma imagem que conseguimos lê-la de forma mais completa.

Figura 13 – Rua Quinze de Novembro, em 1904.

(FAUSTO, 2019, p. 28).
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Figura 14 – Hotel Bella Vista em 1909

(FAUTO, 2019, p. 32).

O flâneur pode ser visto como um leitor atento e preciso. Mais do que um

pedestre ou um observador de vitrines, ele é um investigador de retalhos. É aquele que,

em meio a multidão, para para observar os detalhes. Quem passa, quem fica e aquilo

que quem passou deixou... Nos livros de Xavier e Fausto, embora essa figura mencione

aspectos prósperos da modernidade, ela parece dar ênfase aos destroços ou aos locais

nos quais a máquina do progresso parece não ter passado.

Nisso encontramos a singularidade do tempo nos contos dos autores supracitados.

Uma vez que o narrador é atemporal. Ele caminha por todas as épocas, mas parece não

envelhecer. A exemplo disso, observamos o narrador que acompanha a degradação de

Febrônio pelo tempo, mas o tempo parece não afetá-lo.

De certa forma, ele parece desmascarar esses “grande vilões” construídos pela

mídia. Denunciando a sua mediocridade. Mostrando que eles não são outra coisa se não

sujeitos comuns que foram superestimados. Observemos o seguinte trecho do conto

supracitado:

O médico-legista confrontou os contornos com as impressões digitais da mão direita
de Eliziário Bonilha, na suposição de que ele lavara as mãos ensanguentadas,
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enxugando-as em seguida na toalha. Embora o legista não chegasse a uma conclusão
definitiva, o Correio Paulistano afirmou que existia uma “forte presunção” positiva de
coincidência, a confirmar aquilo que, desde a primeira notícia, o jornal afirmara: a
improbabilidade de o crime ter sido cometido unicamente por uma moça franzina
(FAUSTO, 2019, p. 39).

A partir dessa passagem, assistimos à manobra feita pelo jornal de ignorar provas

– ou a falta delas – e expor uma opinião, em vez de um fato. Nota-se que o narrador

realça isso duplamente ao apontar que o jornal trazia uma afirmação construída a partir

de uma suposição desde a primeira notícia acerca do crime e circulava uma informação

irreal, visto que um profissional, o médico-legista, afirmava a impossibilidade de uma

pista satisfatória.

Além disso, o texto denuncia a atitude da mídia em moldar como os envolvidos

no caso seriam vistos pela sociedade. Ainda que Albertina Bonilha tivesse confessado o

crime e houvesse provas contra ela e não contra o seu marido, Eliziário Bonilha, os

jornais “sentenciaram” ele e não ela, dada a uma visão patriarcal da fragilidade feminina.

O adjetivo “franzina” que acompanha o substantivo “moça” na citação acima ilustra

muito bem esse gesto.

Mas por outro lado, embora as grandes instituições fossem capazes de influenciar

o modo como esses sujeitos seriam socialmente vistos, não são somente elas que “detêm”

o poder. Foucault (2003) aponta que os mecanismos de poder também perpassam

relações comuns. Ele cita o exemplo da família, da vizinhança e da profissão,

enfatizando que todo discurso implica em autoridade ou obediência. Segundo o teórico:

Durante muito tempo, só os gestos dos grandes mereceram ser ditos sem escárnio; o
sangue, o nascimento e a exploração davam direito à história. E, se às vezes acontecia
aos mais humildes terem acesso a uma espécie de glória, era por algum feito
extraordinário – o resplendor de uma santidade ou a enormidade de uma maldade
(FOUCAULT, 2003, p. 212).

Assim, observamos a recorrência de dois principais mecanismos de poder nesses

contos. Um deles, o poder de autoridade, advindo, sobretudo, do jornal. Mas, em

primeiro lugar, o micropoder que perpassa a relação de sujeitos comuns: criminoso e

vítima. Embora o micropoder esteja sempre presente, como afirma o pensador francês,

ele ganhou foco há pouco tempo. Visto que durante épocas acreditou-se que o banal não

era digno de ser evidenciado.
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Por meio dos casos de Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria de

Cristal (2019) registra-se que esse entendimento se fortalece no Brasil no século XIX,

justamente, pelo sensacionalismo. É ele que permite que o banal ganhe destaque. Para

Foucault (2003, p. 214) “O banal se analisará segundo a grelha eficaz mas cinza da

administração, do jornalismo e da ciência; exceto se for buscar seus esplendores um

pouco mais longe disso, na literatura.”

A fábula, de acordo com o sentido da palavra, é o que merece ser dito. Por muito
tempo, na sociedade ocidental, a vida do dia-a-dia só pôde ter acesso ao discurso
atravessada e transfigurada pelo fabuloso; era preciso que a vida fosse extraída para
fora dela mesma pelo heroísmo, pela façanha, pela providência e pela graça,
eventualmente por um crime abominável; era preciso que ela fosse marcada com um
toque de impossível. Somente então ela se tornava dizível (FOUCAULT, 2003, p.
214).

No entanto, durante esse percurso, em algum momento o banal passa de

“permitido à análise” para “sensacionalizado”. Portanto, é preciso esclarecer que

Valêncio Xavier e Boris Fausto não criticam a opção da imprensa em informar a

sociedade sobre a vida de pessoas comuns, mas sim o modo pelo qual fazem isso,

distorcendo a imagem dessas pessoas para chamar mais atenção para as notícias sobre

elas, construindo assim uma informação manipulada. Para melhor entender, observemos

a imagem a seguir:

Figura 15 – Malheiros no necrotério. Revista Careta, 6 de março de 1909

(FAUSTO, 2019, p. 37).
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Segundo Didi-Huberman (2015, p. 24) “A imagem é altamente sobredeterminada:

ela abre várias frentes, poderíamos dizer, ao mesmo tempo.” Nessa fotografia de Arthur

de Malheiros, por exemplo, podemos ver diferentes modos de leitura atravessados por

concepções de tempos diferentes. Ou, como o teórico francês menciona um “leque de

possibilidades”.

Essa imagem da vítima no necrotério foi publicada em um jornal da época. Ao

partirmos do ponto de vista midiático dos dias atuais, ela nos parece bastante inusitada,

podendo ser considerada sensacionalista, invasiva e desrespeitosa para com a vítima e

familiares. No entanto, naquela época não se tinha esse entendimento, visto que o

conceito de sensacionalismo e suas consequências não existiam. Não obstante, ao julgar

essa foto como os olhos de nossa época estamos diante do anacronismo. Esse gesto de

analisar um tempo com o juízo de valor do outro.

Além disso, vemos que uma imagem sempre retoma a outra pelas teias da

memória. Ao olharmos para o retrato de Arthur Malheiros fazemos uma análise

anacrônica, pois comparamos o modo pelo qual a imprensa daquela época noticiava

crimes como os de hoje e assim, surge uma terceira leitura, aquela que não se foca no

passado, nem no presente, mas justamente nesse entrelugar que surge pela comparação.

Outro aspecto fundamental de análise é a consequência de pô-la no jornal. Arthur

Malheiros foi um sujeito comum, medíocre – infame. Logo, o seu espaço enquanto

notícia proporciona novos sentidos à informação, ao modo de ver a sociedade. A

população, os veículos de comunicação e a cultura passam a se ocupar do íntimo, do

cotidiano. Os contos de Valêncio Xavier e Boris Fausto situam-se nesse ponto de

transição. De uma literatura crítica que não se limita a usar acontecimentos históricos

como pano de fundo, mas os traz ao centro de um debate.

A partir do século XVII, o Ocidente viu nascer toda uma “fábula” da vida obscura da
qual o fabuloso se viu proscrito. O impossível ou o irrisório cessaram de ser a
condição sob a qual se poderia contar o comum. Nasce uma arte da linguagem cuja
tarefa não é mais cantar o improvável, mas fazer aparecer o que não aparece – não
pode ou não deve aparecer: dizer os últimos graus, e os mais sutis, do real. No
momento em que se instaura um dispositivo para forçar a dizer o “ínfimo”, o que não
se dizia, o que não merece nenhuma glória, o “infame” portanto, um novo imperativo
se forma, o qual vai constituir o que se poderá chamar a ética imanente ao discurso
literário do Ocidente: suas funções cerimoniais vão se apagar pouco a pouco; não terá
mais como tarefa manifestar de modo sensível o clamor demasiado visível da força,
da graça, do heroísmo, da potência; mas ir buscar o que é o mais difícil de perceber, o
mais escondido, o mais penoso de dizer e de mostrar, finalmente o mais proibido e o
mais escandaloso (FOUCAULT, 2003, p. 215).
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Foucault (2003, p. 215) pensa a relação de poder e política na literatura,

apontando que: “A literatura não consiste unicamente nessa grande política, nessa

grande ética discursiva; tampouco se reduz inteiramente a ela; mas tem nela seu lugar e

suas condições de existência.” Assim, não objetivamos dizer que toda ou nenhuma

literatura é política, mas que, ela pode ser. E apontamos que os contos de Xavier e

Fausto são políticos e que suas escolhas por tais casos não é neutra, nem aleatória. Eles

parecem ter a mesma intenção de iluminar pontos obscuros da modernidade e de

desmascarar a manipulação que há por trás da cobertura criminal.

Ler uma obra repleta de questionamentos e, além disso, oriunda da montagem é

sempre uma tarefa inquietante. Nessa leitura, há uma sensação de contato com a

destruição. Como se nos deparássemos com os restos deixados por ela. A montagem,

geralmente, não apresenta um percurso unânime. E, tendo em vista que por muito tempo

vivemos na ilusória crença de que nossa vida e a história eram lineares, ao buscarmos

entender algo que conteste a ideia de início, meio e fim, temos um sensação de

estranhamento. Assim, o leitor de Crimes à moda antiga e de O crime da Galeria de

Cristal tem de lidar com esse efeito e com a gama de dualidades da narrativa para então

entendê-la.

Nos contos de Xavier e Fausto lemos tanto as imagens quanto os textos como se

fossem reminiscências, lembranças vagas. No livro Crimes à moda antiga (2004) isso

está demarcado pelos fragmentos e suas etiquetas. Os quais, conforme já apontado,

poderiam ser lidos em diferentes ordens. A ideia dessa leitura reminiscente é pertinente

se considerarmos toda a camada onírica que envolve o livro, seja pelo tempo, que assim

como em um sonho, parece deslizar de forma subjetiva, retomando a época dos crimes,

bem como o momento em que se fala deles. Mas, além disso, cada fragmento aparece

enquanto uma denúncia de um fato que foi registrado na história de uma forma, mas,

que também poderia ter sido de outra.

Há contrapontos em todos os contos, seja por parte dos personagens e seus atos,

seja pela posição em que se coloca o narrador. No entanto, esse gesto duo é

compreensível ao pensarmos que essa é uma escrita montada sob o recorte de crimes

reais, logo, lidam com a imprevisibilidade humana. Essa, por sua vez, se desdobra tanto
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nos atos dos criminosos, quanto na maneira pela qual foram julgados. Nos deparamos

com as mais diversas situações.

E afinal, essa montagem condiz muito mais à realidade dos casos do que uma

história policial linear em que todos os passos são calculados. Por meio da escrita de

Xavier e Fausto vemos que os autores mostram muito mais do que uma ficção

fragmentada, eles apontam que o crime real também é uma montagem, composta por

atos premeditados e atos falhos, por maldade e arrependimento, por julgamento e

injustiça, pela crueldade e pela arte.
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1.4 Quem matou o narrador?

O narrador, em ambos os livros, também é um elemento conflituoso, pois, assim

como os acontecimentos presentes nas histórias, confunde-se constantemente a algum

fragmento de realidade, nesse caso, mais precisamente, à figura do autor. Como se

quando o foco estivesse no fato, prevalecesse a voz do autor e, quando na ficção, ou em

um real tão absurdo que parecesse ficção, a do narrador literário.

Adorno (2003) salienta que há um paradoxo eminente: há certa impossibilidade

de narrar, ao passo que não há narrativa sem narrador. Mas o que o autor elucida com

isso, não é a morte literal do narrador e sim da sua forma de narrar tradicional:

O que se desintegrou foi a identidade da experiência, a vida articulada e em si mesma
contínua, que só a postura do narrador permite. Basta perceber o quanto é impossível,
para alguém que tenha participado da guerra, narrar essa experiência como antes uma
pessoa costumava contar suas aventuras. A narrativa que se apresentasse como se o
narrador fosse capaz de dominar esse tipo de experiência seria recebida, justamente,
com impaciência e ceticismo (ADORNO, 2003, p. 56).

Em outras palavras, a partir de grandes rupturas no decorrer da história, é

incabível pensar em um narrador que não é afetado por elas. É uma questão de transição.

“Assim como a pintura perdeu muitas de suas funções tradicionais para a fotografia, o

romance as perdeu para a reportagem e para os meios da indústria cultural, sobretudo

para o cinema” (ADORNO, 2003, p. 56).

Ao pensar o narrador do romance tradicional, o autor sublinha que se produzia

um efeito de “palco italiano”, de proximidade entre ele e o leitor. A título de exemplo:

“O narrador ergue uma cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se

estivesse presente em carne e osso. A subjetividade do narrador se afirma na força que

produz essa ilusão [...]” (ADORNO, 2003, p. 60).

Com isso, vemos que esse narrador era bastante semelhante ao da narrativa

policial, uma vez que o ao compartilhar sua investigação com o leitor também

estabelece a ilusão de que ambos são próximos e têm o mesmo objetivo: decifrar o

enigma. Na literatura policial, de forma geral, é bastante comum que o detetive tenha

um assistente. A ocorrência mais conhecida disso pode ser vista na parceria de Sherlock

Holmes e Watson. Ainda sendo destacáveis as de Hercule Poirot e Hastings e a de
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Auguste Dupin e o seu colega de casa que o apresenta e descreve ao leitor em “Os

assassinatos da Rua Morgue” (1841).

Assim, quando há um narrador-detetive, o leitor coloca-se no papel de seu

assistente de investigação. Por outro lado, na ausência de um detetive, é o espectador

que passa a exercer esse papel. Nos contos de Xavier e Fausto observa-se que o foco

narrativo muda constantemente. Isso ocorre, principalmente, devido à ruptura da forma.

Ora texto, ora imagem. Nota-se que da mesma mameira que a ruptura opera nos

modelos, também afirma-se no narrador e na sua relação com o leitor.

Em alguns trechos há proximidade entre ele e espectador. Como vemos na

seguinte frase: “O leitor é incrédulo? Não importa, leia da mesma forma” (XAVIER,

2004, p. 161). Mais uma vez, o autor joga com o seu espectador ao brincar com a sua

crença ou desconfiança em tons irônicos.

Mas em outras passagens o leitor é totalmente colocado para fora da história

pela surpresa, com rompimentos bruscos. Sobretudo, pelas imagens que se intercalam

em meio a textos. Há uma transição do narrador onisciente intruso, para o narrador

câmara. Tal designação advém do âmbito cinematográfico, uma vez que a narrativa “[...]

varia como as posições da câmara no cinema: o leitor é ora deixado do lado de fora, ora

guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas” (ADORNO,

2006, p. 61).

Então, embora prevaleça a presença de um narrador onisciente na maior parte dos

contos de Xavier e Fausto, nota-se que há uma fragmentação dele às outras

classificações de narrador. É interessante mencionar que além do narrador, a montagem

presente no livro também tem origem no cinema moderno, com o recorte e junção de

quadros para a composição do filme. Para Moreira (2014, p. 198) o princípio da

montagem de Valêncio Xavier, por exemplo, é: “[...] explorado com presteza e a

narrativa é composta por um conjunto de reportagens, depoimentos, cacos da história

que desconstroem a linearidade tradicional, bem como o discurso unívoco”. A

montagem é uma marca do anacronismo que aparece e impera nas narrativas modernas.

Assim, Moreira (2014) evidencia que a morte é um tema muito presente na obra

valenciana. Bem como a perda, a ruína e o luto. Questões que podem ser observadas em

todos os seus livros. Principalmente, acerca de São Paulo e Curitiba.
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Além de ambas serem cidades brasileiras, capitais de estados, conhecidas como

polos de avanço industrial e de ênfase na modernidade, é imprescindível sublinhar que

tal escolha por elas se dá por essas serem o locus valenciano, respectivamente, do lugar

de nascimento e de morada. Contudo, é interessante pensar, que embora o lugar seja de

suma relevância às histórias, sendo em algumas o aspecto principal, tais narrativas não

se aproximam de uma escrita regionalista, uma vez que não visam enaltecer

positivamente a região, aliás, muito pelo contrário, propõem mostrar a sua

deteriorização e decadência.

Dessa maneira, a modernidade em ruínas, a qual é apresentada por Valêncio

Xavier e Boris Fausto é refletida em seus livros no narrador, na forma de narrar, no

texto fragmentado. O narrador é pois, antes de tudo, um observador da catástrofe,

assemelhando-se ao homem da multidão de Poe, mas com um diferencial, o que busca

olhar é bastante específico, trata-se do homem em declínio, dos seres abjetos, do mal, da

crueldade, enfim, tudo aquilo que seja peculiar.

Essa figura lembra bastante o trapeiro, trabalhado por Walter Benjamim,

enquanto aquele que anda pelas ruas vagando, catando trapos e restos, ignorados pela

sociedade e que são deixados à deriva. Nesse contexto, é ainda pertinente apontar a

semelhança entre os narradores de Crimes à moda antiga (2004) e O crime da Galeria

de Cristal (2019) para com o narrador benjaminiano, o qual também desliza sobre

destroços e escombros. Mais precisamente, por meio da fragmentação ou aniquilamento

da experiência na narrativa pós-guerra.

Ao escrever sobre o narrador de Leskov, Benjamin (1997, p. 201) enfatiza que:

“O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada

pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.” Os

narradores de Xavier e Fausto, de certa forma, relatam uma época na qual se inserem,

como observadores. Através dos casos apresentados em ambos os livros, os narradores

envolvem o leitor pelo mistério, pela falta e pela obscuridade. É o desejo de preencher

as lacunas causadas pela fragmentação da narrativa que fazem com que o espectador

adentre a história.

Benjamin (1997, p. 203) afirma que “Metade da arte narrativa está em evitar

explicações.” Assim, quando as informações chegam até nós com explicações

exacerbadas nossa experiência é empobrecida. Para ele, a informação não deve ser mais
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enfatizada que a narrativa. Por isso: “Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da

informação é decisivamente responsável por esse declínio” (BENJAMIN, 1997, p. 203).

É interessante ver que nos contos de Xavier e Fausto a informação é fragmentada pela

forma de narrar, alcançando, portanto, o narrador ideal pensado por Benjamin. Ou seja,

não é sobre aquilo que é contado, mas sobre como é contado. Não é sobre esclarecer

tudo ao leitor, mas sobre trazê-lo para a história de maneira que ele a compreenda por

meio dessa inserção, evitando explanações e pormenores.

Observa-se que ainda que tomem o jornal como ponto de partida, os autores não

têm por objetivo direcionar o foco de sua narrativa apenas à informação. Uma vez que

retornam a histórias já conhecidas há um século. De acordo com Benjamin:

A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento,
precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele.
Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de
muito tempo ainda é capaz de se desenvolver (BENJAMIN, 1997, p. 204).

Com isso vemos que a escrita de Xavier e Fausto, muito embora seja baseada em

notícias reais, é um objeto literário. Dessa maneira, a sua narrativa sobrevive,

consolidando-se em um texto atemporal. Para Benjamin (1997, p. 221) “Na verdadeira

narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos, aprendidos na experiência do

trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito.” Realçamos com isso o

gesto da seleção dos fragmentos que compõem as narrativas dos casos de Crimes à

moda antiga (2004) e O crime da Galeria de Cristal (2019). Isto é, o modo pelo qual as

imagens e recortes textuais se encontram e dialogam.

Nos livros de Valêncio Xavier e de Boris Fausto observamos um narrador artesão.

Pois como destaca Benjamin, esse narrador tem uma relação particular com a sua

matéria prima. Para ele, há uma coordenação nos gestos narrativos que fortalece a

experiência do que é narrado. O que pode ser notado na seleção dos fragmentos e de

suas disposições, combinações e alternâncias nos livros. Além disso, para Benjamin:

O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas
artesanais. Contudo, assim como essas camadas abrangem o estrato camponês,
marítimo e urbano, nos múltiplos estágios do seu desenvolvimento econômico e
técnico, assim também se estratificam de múltiplas maneiras os conceitos em que o
acervo de experiências dessas camadas se manifesta para nós (BENJAMIN, 1997, p.
214).
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Vemos que os narradores dos livros de Valêncio Xavier e Boris Fausto adentram

as camadas populares, mas diretamente na parte inóspita delas. Com personagens,

lugares e situações que causam estranhamento no leitor e, em alguns momentos, repulsa.

Esse narrador leva seu ouvinte à prova daquilo que a sociedade evita, ignora e despreza.

Dessa forma, o acervo de experiência que ele apresente por meio da camada é também

uma experiência do trauma. Benjamin (1997, p. 198) enfatiza que: “No final da guerra,

observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, e

sim mais pobres em experiência comunicável.” Isso porque a narrativa traumática não

careça de muitos detalhes, uma de suas características é essa dureza e a forma direta

pela qual se constitui.

Algo que realça a presença dessa narrativa direta é, novamente, a modernidade

que impera no século XX, através dos grandes avanços tecnológicos e urbanos. Tanto

que, ao se referir a esse período, Valéry apud Benjamin (1997, p. 206) sublinha que “O

homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado.”

Não obstante, Adorno (2006, p. 56) ainda reflete que “Noções como a de

‘sentar-se e ler um bom livro’ são arcaicas. Isso não se deve meramente à falta de

concentração dos leitores, mas sim à matéria comunicada e à sua forma”.

Provavelmente, esse trecho se dirige não apenas enquanto uma crítica a Poe, como

também àqueles que seguem à risca suas técnicas.

A partir disso, pode-se inferir que para o autor a narrativa não linear aniquila o

efeito de prender o leitor na história, de fazer com que ele leia em uma “assentada”,

contudo, por outro lado, pode ser que haja o efeito contrário, de prendê-lo ainda mais,

por meio das tentativas de junções das peças, de conexão dos fragmentos, de

investigação dos rastros, trechos e restos que lhes são deixados.

Ambos os livros aqui trabalhados apresentam passagens das cinco sequências

textuais base: narrativa, no momento em que narra os casos, a partir da voz de um

narrador onisciente neutro; argumentativa, quando baseia-se em documentos históricos,

leis ou nomes de autoridade para discorrer acerca de algum elemento dos episódios;

descritiva, principalmente, ao descrever com precisão ao leitor o espaço dos

acontecimentos e as características dos personagens; explicativa, pelo ato de selecionar

e apresentar informações que o leitor precisa saber para construir o seu entendimento,
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bem como por se caracterizar de certa forma uma historiografia; e ainda, conversacional

ao inserir diálogos dos personagens ou reconstituições de como poderiam ter sido.

Outro aspecto relevante à questão do narrador condiz à memória. Dias (2016)

pensa o narrador valenciano como um narrador bricoleur, um colecionador que “[...] se

apropria das mais diferentes relíquias para combiná-las numa semio-estética” (DIAS,

2016, p. 86). Nesse caso, ele coleciona memórias fragmentadas pelo recorte do arquivo,

articulando uma história que “conta a realidade” nua e crua, sem tentar convencer o

leitor de sua veracidade, criando assim uma atmosfera de desconfiança, de suspeitas e

coloca então o leitor numa corda bamba, entre a realidade e a ficção, entre a incerteza e

a verdade. Contudo, a realidade se torna tão inconcebível, que passa a confundir-se com

a ficção, e, brilhantemente, Valêncio Xavier e Boris Fausto assumem o papel de

mediador dessa fusão.

A partir disso, vê-se que o narrador ocupa um espaço semelhante ao de um

panótipo abstrato, ele consegue ver tanto a forma como o leitor com conhecimento

prévio e desconfiado irá ler o livro, quanto a maneira a ser lida pelo leitor desavisado.

Somente o narrador e o leitor atento, crítico e participativo é que saberão aquilo que é

fato, ficção, julgamento oficial ou opinião.

Contudo, apesar dessa fragmentação da narrativa, o leitor também pode vir a ter a

sensação de que os contos são narrados pelo mesmo narrador. Visto que eles se passam

em espaços, se não os mesmos, próximos, no mesmo período e são compostos de forma

semelhante. Lemos os contos de Xavier e Fausto como se estivéssemos ao lado do

narrador, caminhando pelas ruínas do século XX, que nos são apresentadas por ele que

ora ocupa esse lugar de guia da decadência. A cada conto, nos é mostrado um ser

desprezível, que foge às convenções e idealizações sociais. Uma exposição de horror.

Na qual o leitor sente-se sempre em movimento de fuga, como se ao entrar no livro,

entrasse em um labirinto repleto de monstros e barbárie.

Esse narrador transeunte, embora se insira em uma época de grandes inovações e

prosperidade, recusa esse espaço de glamour e transita por aquele que é ignorado pelo

progresso. Ele vai estabelecendo relações entre os crimes e criminosos que seleciona.

Em ambos os livros, Crimes à moda antiga e O crime da Galeria de Cristal, inúmeras

vezes o leitor está lendo um conto que traz menção a outro, já contado no livro ou não.
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Pois não há uma preocupação com o ineditismo. Uma vez que todos os casos

aconteceram há muito tempo.

Registra-se certo desdobramento do narrador, em certos trechos, relacionado ao

seu posicionamento no tempo. Em alguns momentos, ele parece estar vivendo a época

dos crimes e em outros se distancia, por meio de algumas expressões como “naquela

época”, “naquele tempo” ou “no distante dia x”. Como vemos em alguns trechos a

seguir.

No primeiro, do conto “Os Estranguladores da Fé em Deus”, o narrador, ao situar

o leitor acerca dos preços de produtos da época, aparenta estar no tempo próximo ao

leitor e distante da história: “Lembramos que, naquela época, um quilo de carne custava

$800 (oitocentos réis) [...]” (XAVIER, 2004, p. 9). Também no conto “A Noiva Não

Manchada de Sangue”, na seção sobre a roda dos enjeitados, em que descreve como ela

funcionava: “Naquele tempo, num dos muros da Santa Casa da Misericórdia, existia

uma pequena abertura (e ainda existe, não sei se com a mesma função) dando para um

tambor giratório pelo lado de dentro” (XAVIER, 2004, p. 35).

E ainda no conto “O Outro Crime da Mala”, logo nas primeiras linhas, ao

contextualizar o leitor sobre a relação desse crime ao primeiro crime da mala, escreve:

“No distante novembro de 1908, acontece o primeiro ‘Crime da Mala’ de que se tem

notícia no Brasil: um jovem imigrante sírio, Miguel Trad, por motivos ainda não

esclarecidos, mata seu patrão e protetor Elias Farhat” (XAVIER, 2004, p. 139).

Essa expressões demarcam uma revisitação ao passado. Um deslocamento entre o

agora e o lá, criando uma camada nostálgica. Não de saudade, mas de melancolia. E,

nesse contexto, também é possível ler esse narrador enquanto um melancólico. Hassoun

(2002, p. 11) afirma que “Os filósofos da Antigüidade já consideravam a melancolia

como constitutiva do ser.” E que “[...] são todos suscetíveis de encontrar, pelo fato de

alguma conjunção, a tristeza negra, o horror, paralisante, que tem por nome

‘melancolia’.”

Esse narrador desdobrável parece ser atraído para lugares e personagens que

emanam tristeza e declínio. Os quais estão à beira do precipício ou acabaram de se jogar

nele. Ainda em relação ao melancólico, Hassoun (2002, p. 119) evidencia que:

“Escritores como Dostoievski, Blanchot ou Thomas Bernhard o perceberam muito bem:
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o melancólico possui um saber sobre uma sociedade que parece só poder viver dos seus

bodes expiatórios cujo sacrifício decore, todavia, de um defeito de inscrição radical.”

Xavier e Fausto também constroem um narrador que parece conhecer muito bem

a sociedade. Não apenas a sua, mas também a do passado. E devido a esse deslocamento

em busca de personagens que em momentos diferentes do século XX representam o mal

de seu tempo, que se constrói a metáfora do “bode expiatório”, citada por Hassoun

(2000). O narrador melancólico parece buscar esses seres, para narrar as suas histórias.

Ainda, devido esse interesse, poderíamos pensar no narrador enquanto um masoquista

moral, tomando o entendimento desse conceito a partir de Freud apud Hassoun (2002, p.

95) que chama de “masoquismo moral” a paixão ou atração pelo fracasso.

Em relação às causas que desencadeiam a melancolia, Hassoun traz uma citação

de Freud muito pertinente para a leitura do narrador melancólico:

As causas desencadeadoras da melancolia transbordam, em geral, o caso bem claro da
perda devida à morte, e englobam todas as situações em que se sofre um prejuízo ou
dano, uma humilhação, uma decepção, situações que podem introduzir na relação
uma oposição de amor e de ódio ou reforçar uma ambivalência já presente (FREUD
apud HASSOUN, 2000, p. 59).

Assim, a melancolia nos contos de Xavier e Fausto se constrói em torno da morte,

mas também na sensação de perda de algo, que não se sabe exatamente o que é, causada

pelo progresso. Aqueles que não se adaptam a ele sentem-se deslocados, como é o caso

do narrador dos contos de Valêncio Xavier e Boris Fausto.
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Considerações finais

Por meio de todo o estudo realizado sobre Crimes à moda antiga (2004), de

Valêncio Xavier e O crime da Galeria de Cristal (2019), de Boris Fausto, durante esses

dois anos de leitura e pesquisa, diversos aspectos pertinentes foram analisados. Em um

primeiro momento, observamos uma semelhança entre seus livros, tanto no modo de

trabalhar os casos criminais pela ficção quanto nas próprias histórias apresentadas.

Contudo, mesmo sendo bastante similares entre si, eles são significativamente

diferentes de outros livros de contos. Assim, apresentamos pontos de convergência e

divergência.

Esmiuçando as suas construções heterogêneas, observamos o que faz com que

causem certo estranhamento ao leitor. Em um primeiro momento, vimos que a maior

hesitação advém da dualidade ficção-realidade que perpassa todos os contos. Por

inúmeras vezes, ao longo dos contos de Xavier e Fausto ficamos a par de momentos

explicados, mas tão surreais que ficamos na dúvida se é verdade ou não, aquilo

realmente poderia ter acontecido ou seria invenção?

E são justamente essas brechas que nos abrem portas para distintas leituras, que

nos perturbam e fazem nossa capacidade criadora fluir e somente quando nossa

criatividade flui é que a compreensão ultrapassa os limites da lógica e nos leva além, à

imaginação. Essa sensação é causada, sobretudo, pelo ready-made do recorte da notícia

criminalística do jornal e de sua transposição para o livro.

Ao ao lermos os contos de Xavier e Fausto nos deparamos com diversas

referências externas à própria literatura. Há uma fusão da esfera jornalística, literária,

cinematográfica e artística. Dessa maneira, o processo de entendimento da escrita desses

autores não pode se restringir ao produto final, mas deve considerar o seu contexto de

produção. A presença dessa variedade de fragmentos de outras mídias reforça a camada

de mistério e de possibilidades, visto que forma um corpo monstruoso.

De forma semelhante à proposta de Cohen (2000), sobre a compreensão de uma

sociedade pelos monstros que ela engedra, Valêncio Xavier e Boris Fausto também

propõem uma leitura da modernidade brasileira por meio dos monstros que surgem nela.

Eles nos mostram que os monstros são metáforas para os medos da sociedade em que

aparecem. E, nesse caso, tratam-se dos criminosos, especialmente, dos assassinos.
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Portanto, lemos a obra de Valêncio Xavier e Boris Fausto como uma forma de

reaprender e reavaliar a história da modernidade brasileira. A imagem contribui de

maneira indissociável do texto no processo de leitura dos contos. Bem como a inserção

do leitor nela, funcionando como parte fundamental do significado do texto.

Inicialmente, essa pesquisa tinha como objetivo uma análise somente da técnica

ready-made e do conceito de intermídia nos contos policiais de Xavier e Fausto. No

entanto, durante o nosso estudo, diversas possibilidades surgiram. Vimos que vários

aspectos nos contos são de suma importância para uma leitura profícua deles. Logo,

tornou-se indispensável estudá-los. Como o sensacionalismo, que ressoou durante toda

a leitura; a relação dos casos com os fait divers; o crime enquanto um espetáculo; e

noções de maldade e crueldade. Nesse contexto, no segundo capítulo desse trabalho,

aproximamos a literatura do jornalismo, ressaltando-se a relação entre crime e mídia.

No terceiro capítulo, trabalhamos com a questão do tempo. Pautados no conceito

de anacronismo de Didi-Huberman, entendemos que diversas temporalidades se fazem

presentes no mesmo texto. Nesse sentido, estudamos ainda a figura do narrador, que

aparece em diferentes formas, ora se aproximando do tempo narrado, ora se

distanciando e, conforme apontado, que se assemelha a um transeunte nas galerias da

modernidade brasileira.

Diante de personagens infames, que transitam de forma não linear, analisamos o

modo como o tempo ressoa neles e a maneira como os autores resgatam esses grupos

marginalizados do esquecimento. Para essa leitura, o texto “A vida dos homens

infames”, de Foucault, foi indispensável. Ele nos fez pensar os livros enquanto

herbários. Essa junção de folhas secas – mortas –, mas que ainda existem.

Assim, é possível afirmar que os contos de Valêncio Xavier e de Boris Fausto não

são retratos da história, mas uma revindicação de uma releitura dela, com ênfase naquilo

que não foi contado. Uma entendimento da modernidade brasileira por meio de suas

ruínas.
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