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RESUMO 

A crítica brasileira sempre apontou para uma ausência ou escassez da produção nacional 

enquadrada no gênero conhecido como romance policial. Nossa literatura, no entanto, se 

vê pródiga em obras que dialogam com o crime desde seu surgimento, não através da 

difundida figura do investigador que vemos nas obras mais populares do gênero, mas 

através de narrativas centradas em criminosos e/ou suas vítimas. Levando em conta que 

os estudos mais recentes do gênero não mais pensam no dito romance policial como, de 

fato, apenas romances e apenas centrados na figura de um agente da lei e da ordem, mas 

como um gênero que abrange toda a ficção que toma o crime como um elemento central 

– denominado crime fiction pela crítica anglófona contemporânea –, é possível repensar 

a alegada ausência ou escassez do gênero no país como um problema conceitual: 

tivemos sim uma forte tradição do romance policial no país, desde que o entendamos 

não através da categoria cristalizada no senso comum, mas de um conceito atualizado 

pela crítica especializada. Para que seja possível sustentar tal afirmação, essa pesquisa 

precisa atingir dois objetivos: (I) apresentar um panorama das mais recentes pesquisas 

na área da crime fiction voltadas para uma reflexão sobre o subgênero centrado não nos 

investigadores, mas nos criminosos e suas vítimas, culminando na construção do 

conceito de narrativa criminal; (II) traçar um breve panorama da tradição da narrativa 

criminal no Brasil, apontando as diversas vertentes que, ao longo do tempo, esse 

subgênero assumirá no país. Por um lado, tal estudo busca aproximar o Brasil das 

reflexões atuais sobre a crime fiction feitas em um âmbito internacional, quebrando o 

mito de que o país teria sido um consumidor passivo do romance policial estrangeiro; 

por outro, espera-se que esse trabalho possa colaborar, também, para uma reflexão sobre 

a própria produção nacional, seja revalorizando obras de pouca atenção crítica, seja 

dando uma nova perspectiva para obras estudadas em outros campos dos estudos 

literários. 

PALAVRAS-CHAVE: ficção de crime, romance policial, violência, cidade. 

  



 

ABSTRACT 

Brazilian critics have always pointed to an absence or scarcity of a local production in 

the genre known as detective fiction. However, since the very beginning Brazilian has 

been prodigal in works that dialogue with crime, although not through the more 

common figure of the investigator we see in more popular works of the genre, but rather 

through narratives centered on criminals and / or their victims. Taking into account that 

most recent studies of the genre no longer in fact think of the detective novels as just 

novels and only centred in the figure of an agent of the law and order, but as a genre that 

covers all the fiction with crime as a central element – called crime fiction by 

contemporary Anglophone critics – it is possible to rethink the alleged absence or 

scarcity of the genre in Brazil as a conceptual problem: Brazil in fact did have a strong 

local tradition of detective novels, providing we understand it not as the category 

crystallized in the usual sense, but rather as a concept revised by the specialized critics. 

In order to be able to support such a statement, this research must attain two objectives: 

(I) to present an overview of the most recent research in the field of crime fiction, 

focusing on a subgenre centred not on investigators but rather on the criminals and their 

victims, culminating in the construction of the concept of criminal narrative; (II) to give 

a brief overview of the tradition of criminal narrative in Brazil, pointing out the 

different aspects that, over time, this subgenre will assume in the country. On the one 

hand, this study seeks to bring Brazil closer to the current reflections on crime fiction 

made at international level, breaking the myth that the country would have been a 

passive consumer of the foreign police novel; and on the other hand, it is also hoped that 

this work may also contribute to a reflection on Brazilian production itself, either by 

revaluing works formerly receiving little critical attention or by giving a new 

perspective to works studied in other fields of literary studies. 

KEYWORDS: crime fiction, detective novel, violence, city 
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INTRODUÇÃO 

Regina Delcastagné conduziu, em meados dos anos 2000, uma pesquisa sobre a 

personagem do romance brasileiro contemporâneo, num recorte entre 1990 e 2004. 

Através desse estudo, a autora ofereceu uma série de dados estatísticos muito úteis para 

se ter uma visão panorâmica da literatura nacional atualmente. São apresentados índices 

estatísticos sobre profissão, idade e gênero dos autores, assim como época, gênero e 

profissão dos personagens centrais das obras analisadas. Este último índice nos oferece 

uma informação curiosa: 

 

Através dessa tabela, é possível perceber que, com exceção do primeiro lugar – 

talvez conquistado pela intensa produção de ―escritas do eu‖ da literatura 

contemporânea –, a ocupação mais frequentemente representada no romance brasileiro 

atual é relacionada ao crime. O mais impressionante, no entanto, é que essa frequência é 

alcançada com uma exclusão peculiar de obras: a autora só incluía um romance em seu 

corpus de análise quando este ―não estava rotulado como romance policial, ficção 

científica, literatura de auto-ajuda ou infanto-juvenil‖ (DELCASTAGNÉ, 2005, p.24).  

Tendo em mente que a maior concentração de obras centradas no crime está 

dentro da categoria do romance policial, é surpreendente alcançar essa estatística sem as 

obras que compõem o gênero. Quando, ainda, comparamos essa informação à crença, 
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mais ou menos difundida, de que não houve no Brasil uma tradição forte de romances 

policiais, surge uma discrepância: como um país que fala tanto sobre o crime não 

conseguiu firmar uma tradição de um gênero que é justamente centrado nesse tema? 

Nossa hipótese é que a raiz do problema está na construção limitadora dos 

conceitos relativos ao gênero, excluindo de seu escopo diversas variantes em prol de um 

modelo engessado centrado na figura do detetive nos moldes anglo-americanos. 

Seguindo as tendências críticas mais recentes no gênero, que deslocam o eixo do gênero 

do personagem detetivesco para a temática do crime, veremos como é possível explicar 

o fenômeno observado na pesquisa de Delcastagné de outra forma. 

O termo ―romance policial‖, desde sua origem, já apresenta problemas para 

traçar seus limites. Responsável, pelo menos, desde o começo do século XX, por 

descrever o gênero literário de autores como Conan Doyle, Agatha Christie, Raymond 

Chandler e Dashiell Hammett, com suas histórias de mistérios, crimes e investigações, a 

própria taxionomia do conceito esbarra no objeto que quer definir. Se entendêssemos 

que o romance policial de fato requer a centralidade narrativa em um policial, já 

estariam excluídas de seu escopo as obras mais populares dos autores antes 

mencionados, assim como boa parte da ficção detetivesca do XIX e da primeira metade 

do XX, marcadas pela figura do detetive amador e do detetive privado, respectivamente. 

É preciso aceitar, então, que por ―policial‖, o termo faz referência, na verdade, a 

qualquer personagem que assuma um papel análogo, de investigação de crimes. Com 

isso, podemos pareá-lo ao – mais preciso – termo inglês detective fiction. Uma vez que, 

amadores ou profissionais, os protagonistas desses autores são detetives, o conceito 

inglês descreve bem o tipo de obra que abarca. No entanto, a construção do gênero – em 

português ou inglês – esconde uma exclusão desde sua origem: ao lado das obras de 

detetive, houve toda uma tradição de obras centradas em criminosos, cuja presença, por 
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diversos motivos, foi progressivamente apagada, sobretudo pela crítica. Compêndios de 

histórias de crime como o Crime and Detection (1926), organizado por E.M. Wrong, e 

Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror (1928), organizado por Dorothy 

Sayers, servem de exemplo para vermos como obras investigativas dividiram espaço 

com outro grupo cujos protagonistas eram criminosos e vítimas, negligenciados pelos 

próprios prefaciadores desses compêndios. 

Essas coletâneas eram divididas tematicamente, tendo um grupo de histórias 

categorizadas como detetivescas, mas também um grupo de histórias de crime em que o 

investigador não aparecia ou era um personagem secundário. Os prefácios, no entanto, 

eram completamente voltados para a ficção detetivesca, como se as obras centradas no 

crime não merecessem uma atenção crítica significativa. No prefácio de Wrong, vemos 

alguns dos motivos que levam a essa exclusão: 

A história detetivesca se provou capaz de alto desenvolvimento e se 

tornou uma arte definida; o mesmo não pode ser dito sobre a narrativa 

de crime com um criminoso como herói. (...) 

Há diversas razões para isso. O detetive prospera nas dificuldades, não 

pode ser grande sem elas, mas não cria suas próprias. O criminoso está 

em uma posição diferente. Quão melhor criminoso ele é, mais 

completamente ele planeja sua campanha, todas as chances permitindo 

que tudo vá sem problemas e o resultado seria uma falta de história. 

(...). Há, ainda, a questão da moralidade. Talvez a arte de forma geral 

não deveria ter um propósito moral, mas a arte da história detetivesca 

tem uma e precisa ter; ela procura justificar a lei e trazer castigo aos 

culpados. O criminoso precisa ser desmascarado, o detetive representa 

o bem e precisa triunfar. Fazer um herói do criminoso é reverter a lei 

moral, que é baseada, acima de tudo, no senso comum, porque o crime 

não é, de fato, generoso e claro, mas vil
1

 (E.M. Wrong apud 

HAYCRAFT, 1941, p.31. Tradução nossa). 

                                                 
1
 No original: ―The detective story has proved capable of high development and has become a 

definite art; the same cannot be said of the tale of crime with the criminal as hero. (…) 

There are several reasons. A detective thrives on difficulties, cannot be great without them, but 

does not make his own. A criminal is in a different position. The better criminal he is, the more 

thoroughly he plans his campaign, every chance is allowed for all goes smoothly, and as a result there 

should be no story. (…). Then there is the question of morality. Perhaps art in general should have no 

moral purpose, but the art of the detective story has one and must have; it seeks to justify the law and to 

bring retribution on the guilty. The criminal must be unmasked, the detective represents good and must 

triumph. To make a hero of the criminal is to reverse the moral law, which is after all based on common 

sense, for crime is not in fact generous and open but mean‖. 



4 

 

Nos últimos anos, a maior parte dos críticos do gênero entrou em consenso sobre 

o erro de se abordar a ficção detetivesca isolada desse outro grupo, considerando ambas 

como histórias centradas no verdadeiro tema que serviria de eixo para todas as obras: o 

crime. Dessa forma, pesquisadores como Martin Priestman, Lee Horsley, John Scaggs, 

Stephen Knight e Charles Rzpeka, passam a adotar o conceito de crime fiction para o 

gênero como um todo, considerando a detective fiction como uma subdivisão interna: 

Um dos maiores problemas encontrados pelo autor de uma narrativa 

de ficção de crime é que termos deve usar para descrever, e assim 

classificar, suas variadas formas. Algumas pessoas usam o termo 

―ficção detetivesca‖ para o gênero como um todo, outros chamam-no 

de ―ficção de mistério‖. Mas como o leitor em breve descobrirá, há 

diversos romances (incluindo alguns de Christie) sem detetives e 

outros tantos sem sequer mistério (como a maior parte da obra de 

Patrícia Highsmith). Há, no entanto, sempre um crime (ou, raramente, 

apenas a aparência de um) e é por isso que eu usei o termo de 

descrição geral ―ficção de crime‖ para o gênero como um todo
2
 

(KNIGHT, 2004, p. xii). 

Partindo dessa perspectiva, podemos voltar à nossa questão: em um Brasil em 

que o dito romance policial nunca parece haver se desenvolvido plenamente
3
, essa 

abundância de personagens criminosos detectada por Delcastagné seria uma prova do 

descompasso conceitual que vem sendo corrigido pela crítica estrangeira. Entendendo 

as obras centradas em criminosos como parte da chamada crime fiction, é possível 

afirmar que o fenômeno identificado pela pesquisadora é apenas consequência de um 

gênero específico que não recebeu seu devido enquadramento crítico no país. 

Essa hipótese, contudo, não se limita a explicar esse fenômeno pontual que 

ocorre no recorte da pesquisa de Delcastagné, mas mostrar como esse fenômeno já era 

recorrente pouco depois de seu surgimento nas literaturas anglófonas. Tal afirmação 

                                                 
2
 No original: ―One of the major issues facing the author of an account of crime fiction is which 

terms to use to describe, and so sort, its varying forms. Some people use the term ‗detective fiction‘ for 

the whole genre, others call it ‗mystery fiction‘. But as a reader soon discovers, there are plenty of novels 

(including some by Christie) without a detective and nearly as many without even a mystery (like most of 

Patricia Highsmith‘s work). There is, though, always a crime (or very occasionally just the appearance of 

one) and that is why I have used the generally descriptive term ‗crime fiction‘ for the whole genre‖. 
3
 Mesmo as obras que tentam rastrear a tradição no Brasil, como o Literatura policial brasileira 

(2005), de Sandra Reimão, contam com um número bem limitado de autores e obras se comparados com 

o volume de obras detetivescas em países como a Inglaterra ou os EUA. 
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pode ser reforçada pela pesquisa empreendida anteriormente já voltada para tal questão, 

Terror e crime na literatura brasileira finissecular (2016). Nessa pesquisa, que buscou 

analisar narrativas que provocassem e discutissem o medo na literatura brasileira, 

chegou-se à conclusão de que a narrativa criminal servia, no país, ao mesmo tempo 

como uma vertente própria do gênero do terror quanto como uma ramificação da ficção 

de crime em si, representando e discutindo os medos urbanos típicos da metrópole. 

Entre alguns dos muitos títulos que podemos mencionar estão Januário Garcia, 

ou As sete orelhas (1843), de Joaquim Norberto, Os mistérios do Rio de Janeiro, ou Os 

ladrões de casaca (1866), de Antônio Jeronymo Machado Braga, Pedro Espanhol 

(1875), de José do Patrocínio, Os mistérios da Tijuca, de Aluísio Azevedo (1882), O 

crime da rua Carioca (1906), de Abílio Soares Pinheiro, Mistérios do Rio (1924), de 

Benjamin Costallat e Inácio (1944) e O enfeitiçado (1954), de Lúcio Cardoso. 

Nosso objetivo é, assim, por um lado, dar relevo a um subgênero da ficção de 

crime por muito negligenciado pela crítica especializada, e, por outro, relacioná-lo a 

uma ampla produção de obras nacionais centradas em criminosos cuja classificação, 

pela falta desse tipo de estudo, afastou-a da ficção de crime. 

Tendo em vista que, apesar de os críticos da ficção de crime reconhecerem o 

subgênero criminal como um filamento do gênero, há uma escassez de bons estudos 

sobre suas vertentes e as características próprias dessa narrativa criminal, precisamos, 

em um primeiro momento, organizar seus conceitos, corpus e características próprias. 

Depois, tendo em mãos essas ferramentas, fazer uma análise da presença da narrativa 

criminal na literatura brasileira, mostrando tanto suas peculiaridades quanto 

semelhanças em relação ao panorama internacional. 

Como primeiro passo na delimitação do subgênero criminal, opto por partir dos 

mesmos compêndios de crime que, posteriormente, serão utilizados para tentar rastrear 
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as vertentes pertinentes a essa categoria. Desde a era de ouro da ficção detetivesca, pelo 

menos, sabemos da publicação de obras críticas que tentam dar conta da totalidade 

histórica e dos problemas teóricos do gênero. Porém, como vimos anteriormente, apenas 

recentemente o gênero escapou das limitações da ficção detetivesca e passou a abarcar 

toda a heterogeneidade da ficção de crime. Esse movimento, apesar de começar ainda 

nos anos 80 e 90 (cf. PRIESTMAN, 2003, p. 1), se encontra consolidado entre 2000 e 

2010, quando uma série de compêndios críticos sobre ficção de crime são publicados 

pelos principais núcleos de pesquisa do gênero. 

Todas as obras abordadas concordam na proposição de que a ficção de crime é 

um gênero maior do qual a ficção detetivesca e as histórias centradas nos atos dos 

criminosos são subgêneros. No entanto, talvez por escassez de material crítico sobre o 

tema, a abordagem do subgênero criminal é tímida e apenas no compêndio crítico mais 

recente, da Wiley-Blackwell, publicado em 2010 por Lee Horsley e Charles Rzekpa, 

vemos um estudo mais extensivo de suas vertentes.  

Isso faz com que não haja, ainda, um consenso claro sobre como denominar e 

definir o subgênero criminal. Entre os conceitos utilizados nesses compêndios, podemos 

destacar crime writing, crime novel, crime thriller e mesmo crime fiction, em 

sobreposição ao nome do gênero como um todo como formas de tentar delimitar essa 

parte do corpus da ficção de crime. Em alguns casos essas categorias serão vistas como 

um gênero independente, em outros como um subgênero próximo e em alguns como 

vertente dentro de um gênero único. Como melhor veremos no capítulo I, após um 

estudo dessas tentativas de categorização nos principais teóricos e críticos do gênero, 

chegamos à conclusão de que a melhor abordagem para nossa proposta é trabalhar em 

três níveis: um primeiro, englobando toda narrativa que tem no crime um elemento 

central, seja sua investigação, execução, planejamento, consequências etc., denominada 
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de forma mais ou menos consensual pela crítica atual como ficção de crime (crime 

fiction); esse gênero maior pode ser dividido em dois subgêneros, um privilegiado pela 

crítica, focado nos processos investigativos dos crimes, e outro, negligenciado por boa 

parte da crítica especializada, focado nos atos criminosos, seus agentes e vítimas, que 

chamaremos respectivamente de narrativa investigativa e narrativa criminal; cada 

um desses subgêneros formaria, em suas variações ao longo do tempo, do espaço, de 

objetos e abordagens, vertentes, tanto investigativas, como a ficção de mistério, o 

whodunnit, o hardboiled etc., quanto criminais, como os suspenses psicológicos, as 

narrativas de gângsteres ou de serial killers. 

Enquanto no conceito do gênero de forma geral escolhemos manter a categoria 

já cristalizada pela crítica contemporânea, de ficção de crime, para os subgêneros 

optaremos por trabalhar com uma proposta própria de conceito, que será construída no 

capítulo II, após a reflexão sobre as atuais abordagens a esses subgêneros. Nesse 

capítulo, discutiremos detidamente a proposta de conceituar o nosso objeto como 

narrativa criminal. De forma sintética, podemos adiantar que optamos por ―narrativa‖ 

em detrimento de ficção por considerar que o subgênero criminal é profundamente 

permeado por discursos acerca do real ou estratégias de apagamento de sua 

ficcionalidade
4
; e o uso de ―criminal‖ para diferenciar do já utilizado ―de crime‖. Se ―de 

crime‖ serve, na nomenclatura do gênero, para indicar o crime como tema central de 

todas as obras que fazem parte dessa categoria – investigativas ou não –, o ―criminal‖ 

servirá para indicar o favorecimento narrativo dos atos cometidos pelo criminoso ou 

sofridos pelas vítimas em detrimento dos processos investigativos que os sucedem. 

                                                 
4
 Notem, com isso, que ao nos afastarmos das amarras do termo ficção no subgênero, o gênero 

como um todo, chamado ficção de crime, precisaria, também, ser renomeado para abranger essa 

variedade, sendo mais preciso chamá-lo ―Narrativas de crime‖. Dado que, diferente do subgênero 

criminal, o conceito do gênero como um todo já está bem sedimentado na crítica especializada, uma 

mudança em sua denominação criaria uma divergência desnecessária com as convenções dos estudos do 

gênero. 
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Dentro dessa categoria serão incluídas diversas vertentes da ficção de crime que, 

ao longo da história, orbitaram o gênero, sem, contudo, serem aceitos como 

pertencentes a ele. Dessa forma, incluímos no escopo das narrativas criminais desde as 

publicações dos boletins criminais de Newgate até o torture horror e a ficção de serial 

killers contemporânea, passando pelos romances de sensação do XIX, as true crime 

magazines, os suspenses psicológicos e os romances de gângsteres da época da Lei Seca 

norte-americana. No Brasil, encontraremos como subgêneros populares os romances 

sobre crimes e criminosos célebres, as histórias de banditismo do regionalismo, as 

crônicas policiais, os romances-reportagem, o realismo feroz dos 70/80 e as narrativas 

sobre favela, desde suas origens no começo do século até obras contemporâneas como 

Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins. 

Nosso objetivo neste trabalho é, assim, duplo – e algo ambicioso. Tendo em 

mente a nossa hipótese de pesquisa de que existiu no Brasil uma tradição de literatura 

de crime negligenciada por uma visão restritiva do gênero pela crítica, precisamos, antes 

de tudo, dar conta de fundamentar essa visão mais ampla que nos permitiria incluir em 

seu escopo essas narrativas criminais que identificamos no país. No entanto, a visão 

restritiva, ao não ser um problema exclusivo do Brasil, mas próprio à crítica 

especializada como um todo, faz com que tampouco haja estudos abundantes sobre o 

subgênero criminal de forma geral. 

Nosso primeiro objetivo, então, é mais abrangente: oferecer um panorama dessas 

obras que orbitaram o gênero sem se enquadrar anteriormente a ele, descritas, inclusive, 

em muitos compêndios em diversas e dissonantes tentativas de classificação; e, a partir 

desse panorama, observar certas características que nos permitam construir um conceito 

sólido para o subgênero criminal que tente – tendo em mente as limitações de qualquer 

taxionomia de um objeto artístico – dar conta de sua variedade diacrônica e diatópica. 
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Tendo em mãos essa descrição do conceito de narrativa criminal e uma visão 

mais aprofundada na variedade de suas vertentes, podemos, então, trabalhar no segundo 

e principal objetivo desta tese: apresentar a tradição brasileira de narrativas criminais, 

não só criando esse panorama de obras que podem ser enquadradas sob essa nova 

categoria como também analisando, de forma comparativa, que semelhanças e que 

divergências encontramos em relação ao corpus anglófono e, com isso, inserindo nossas 

considerações dentro de uma discussão mais ampla sobre a ficção de crime conduzida 

pelos principais pesquisadores do gênero. 

É possível ver, ao menos, três ganhos com a concretização desse projeto. Em 

primeiro lugar, crescem no ambiente crítico acadêmico, hoje, correntes de estudo da 

literatura de entretenimento. Assim como ocorreu na Europa e nos EUA, esse tipo de 

literatura por muito tempo – e, em alguns casos, ainda hoje – encontrou forte resistência 

de uma maioria que via na dita alta literatura o único objeto válido de análise literária. 

Essa mudança vem trazendo frutos tanto para a área de ficção detetivesca, com 

obras como Literatura policial brasileira (2005), de Sandra Reimão, quanto para outros 

gêneros do entretenimento, como em Ficção-científica, Fantasia e Horror no Brasil: 

1875 a 1950 (2003), de Roberto de Souza Causo ou o recente Poéticas do mal: a 

literatura do medo no Brasil (1840-1920) (2017), organizado por Júlio França.  

Dessa forma, o primeiro grande ganho de uma pesquisa como esta é fortalecer 

essa corrente de estudos de gêneros antes negligenciados no país, redescobrindo e 

revalorizando obras que, por muito tempo, ficaram às margens dos estudos literários 

nacionais. Esse tipo de iniciativa ajuda a desfazer uma ideia bem consolidada no 

imaginário nacional de que, no Brasil, não houve um movimento expressivo de gêneros 

mais conhecidos da literatura de entretenimento (ficção de crime, fantasia, horror ou 
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ficção científica), como expressa Roger Bastide em relação ao romance policial, no 

Diário de São Paulo em 1943: 

Na Europa e na América do Norte há um público para os romances 

policiais e, ao lado dele, para satisfazê-lo, escritores especializados em 

romance policial.  

No Brasil também existe um público para esse gênero, mas os 

romances oferecidos à sua curiosidade são traduções de autores 

estrangeiros. Não há um Simenon nem um Conan Doyle brasileiro. 

[...]. (BASTIDE apud AMARAL, 2010, p. 295-296). 

Como ocorre na obra Poéticas do mal, em que os autores precisam se afastar de 

um molde de horror hegemônico para poder identificar, no Brasil, que tipo de literatura 

poderia servir como representante do gênero sem necessariamente ser apenas uma 

emulação dos autores estrangeiros, o presente trabalho tenta se afastar da ideia 

cristalizada do molde detetivesco europeu e norte-americano para encontrar, no 

subgênero criminal, uma forte tendência da ficção de crime no país. 

Ainda que esse movimento já tenha sido esboçado por trabalhos anteriores como 

o de Ana Porto Gomes em Novelas Sangrentas: literatura de crime no Brasil (1870-

1920) (2009) e na dissertação de mestrado Terror e crime na literatura brasileira 

finissecular (2016), acreditamos que este trabalho é pioneiro em articular a presença 

desse tipo de narrativa aqui com as principais correntes da crime fiction estrangeira, 

inserindo-o dentro de um panorama internacional. 

No entanto, os frutos deste trabalho não afetam unicamente a literatura brasileira. 

Se as obras críticas internacionais que abordam a ficção detetivesca encontram escassas 

traduções em português, quando se trata do subgênero criminal, não há qualquer tipo de 

material traduzido sobre o tema. Tendo isso em mente, o primeiro capítulo da tese será 

voltado a uma revisão crítica e historiográfica do subgênero criminal na crítica 

estrangeira, a fim de oferecer, ao menos, uma base desses estudos em língua portuguesa, 
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para que futuros pesquisadores possam ter acesso ao tema mesmo sem o domínio do 

inglês. 

Uma vez que a narrativa criminal, como anteriormente apontado, não encontra, 

nem nos estudos estrangeiros, boas reflexões sobre sua especificidade, suas 

características, variações e limitações, o segundo capítulo da tese buscará esboçar uma 

estrutura do subgênero, podendo, assim, ser utilizada não apenas como apoio para 

estudos de literatura brasileira, mas como uma base crítica para abordar mesmo obras 

estrangeiras dessa categoria. 

Por último, seguindo uma postura mais recente dos estudos críticos da ficção de 

crime, este trabalho não deseja se limitar a uma análise estrutural do subgênero criminal, 

mas se propõe, também, a refletir sobre as relações desse tipo de narrativa com a 

sociedade que a engendra, mostrando, no quarto capítulo, como essas obras não apenas 

representam o crime, mas constroem, legitimam, criticam e fortalecem visões de mundo 

específicas que circulam no país em diversos recortes temporais e espaciais. 

Podemos dividir a base teórico-crítica deste projeto em três grupos: (I) o estudo 

especializado da ficção de crime; (II) os textos teóricos que auxiliam a pensar certas 

características da narrativa criminal, relativas ao medo, à alteridade e o papel da cidade; 

e (III) os estudos que ajudam a pensar o crime e as narrativas criminais especificamente 

no Brasil. 

Para o primeiro grupo, nossa base é composta, sobretudo, pelos principais livros 

críticos de ficção de crime publicados entre 2000 e 2010, que podemos considerar a 

escola contemporânea de estudos da ficção de crime. Tal seleção, em parte, se dá pelo 

fato de que tais obras, longe de serem estudos isolados, são parte de um mesmo 

momento de discussão sobre questões importantes do gênero. Os autores tanto fazem 

referências mútuas, corroborando ou contrapondo certas afirmações, quanto participam 
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dos compêndios uns dos outros, escrevendo capítulos específicos sobre suas áreas de 

expertise. Com isso, é possível identificar com precisão os pontos que são polêmicos, 

que não encontram consenso, a evolução da abordagem de certos temas e, também, as 

peculiaridades da reflexão de cada autor. 

O primeiro compêndio que trabalhamos, assim, é o The Cambridge Companion 

to Crime Fiction (2003), organizado por Martin Priestman. Em seguida, temos Crime 

Fiction, 1800-2000: Detection, Death, Diversity (2004), de Stephen Knight, sucedido 

por Crime Fiction, de John Scaggs e Twentieth-Century Crime Fiction, de Lee Horsley, 

ambos publicados em 2005. Por último, contamos com A Companion to Crime Fiction, 

da Wiley-Blackwell, publicado em 2010, e organizado por Lee Horsley e Charles 

Rzepka. 

Nosso suporte crítico sobre crime fiction, no entanto, não se limita a essas obras. 

Uma vez que parte do trabalho desses autores é rever questões conceituais, históricas e 

metodológicas de seus antecessores, é impossível não passar por outras basilares como 

Murder for Pleasure (1941), de Howard Haycraft, The Simple Art of Murder (1950), de 

Raymond Chandler, Le Roman Policier (1964), de Boileau-Narcejac, Adventure, 

Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture (1976), de John 

Cawelti, Delightful Murder (1984), de Ernest Mandel e Bloody Murder: From the 

Detective Novel to the Crime Novel (1993), de Julian Symons, entre outras. 

O segundo grupo de obras teóricas nos auxiliará no aprofundamento de algumas 

questões da relação entre a narrativa criminal e a sociedade. Dessa forma, mais que uma 

base teórica que vá perpassar o estudo como um todo, esses textos servirão para 

fundamentar algumas observações sobre as características da narrativa criminal. 

Nesse sentido, assumem preponderância os estudos sobre o medo e suas relações 

com a sociedade. Carente do elemento consolador trazido pela figura heroica do 
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investigador na ficção detetivesca, a narrativa criminal não raramente traz o terror como 

um efeito estético central (cf. SASSE, 2016). Quando tratarmos da forma como o Outro 

é capaz de suscitar esse medo e como a sociedade lida com essa questão, Bauman será 

uma base importante, através de O mal-estar da pós-modernidade (1998) e Medo 

líquido (2006), sobretudo. Esse Outro, na maioria das vezes, vai assumir, na narrativa, 

uma caracterização monstruosa, que será mais bem explicada através de ―A cultura dos 

monstros: sete teses‖ (1996), de Jeffrey Jerome Cohen. 

Para lidar com os espaços do medo próprios da narrativa criminal, como os 

bairros marginais ou a prisão, partiremos de Vigiar e punir (2009), de Foucault, e da 

ideia de foucaultiana das heterotopias de desvio, presente em ―Outros espaços‖ (1984), 

tendo, ainda, auxílio de textos como Paisagens do medo (2005), de Yi-Fu Tuan, e 

―Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular‖ (2001), de Ben 

Singer, para falar sobre os medos que a cidade é capaz de suscitar. 

Para o terceiro grupo, centrado no caso brasileiro especificamente, utilizaremos 

tanto obras voltadas para a literatura, tentando entender o espaço das narrativas 

criminais no panorama literário nacional, quanto obras sobre história, sociedade e 

cultura brasileira, que auxiliarão a pensar as relações dessas narrativas com seu público. 

Sobre a literatura brasileira e o crime, destacamos Cena do crime: violência e realismo 

no Brasil contemporâneo (2013) e Ficção brasileira contemporânea (2009) de Karl 

Erik Schøllhammer, ―Por um realismo brutal e cruel‖ (2012), de Renato Cordeiro 

Gomes, ―The ‗Dialectic of Marginality‘: Preliminary Notes on Brazilian Contemporary 

Culture‖ (2004), de João Cezar Rocha e O choque do real, de Beatriz Jaguaribe (2007). 

Da revolta ao crime S.A. (1996), de Alba Zaluar, servirá como base para 

entender historicamente o atual estado do crime organizado no Brasil, fundamental para 

estudar, sobretudo, as obras situadas na favela. Por outro lado, Polícia no Rio de 
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Janeiro: repressão e resistência numa cidade do século XIX (1997), de Thomas H. 

Holloway, servirá de base para estudar o papel ambíguo da polícia no imaginário 

brasileiro, mostrando como, desde seu surgimento, esteve associada à violência, 

ineficácia, racismo e corrupção. E em O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos 

e uma história (2014), de Vera Malaguti Batista veremos, ainda, como se constrói, no 

imaginário social brasileiro, o medo da criminalidade urbana e como isso dialoga com a 

circulação das narrativas criminais. 

A tese será dividida, a princípio, em dois grandes blocos. O primeiro tratará do 

problema da escassez crítica e teórica sobre o subgênero criminal, dividindo-se em dois 

capítulos: inicialmente, faz uma retrospectiva crítica e teórica do pouco estudo dedicado 

a esse subgênero em sua especificidade; e em seguida tenta articular as informações 

coletadas em uma teoria própria para a narrativa criminal, refletindo sobre seu conceito, 

suas características e desdobramentos possíveis dentro desse subgênero. Uma vez que 

tenhamos em mãos esses elementos, podemos avançar para um segundo bloco voltado 

especificamente para o caso brasileiro. Também dividido em dois capítulos, esse bloco 

será dedicado, primeiro, a uma descrição concisa da trajetória do gênero até a 

contemporaneidade para, então, dedicar-se a uma série de tópicos sobre as 

especificidades da narrativa criminal em território nacional. 

1. A NARRATIVA CRIMINAL: CRÍTICA E HISTÓRIA 

É curioso como, no Brasil, utiliza-se a categoria de Romance Policial para reunir 

o conjunto de obras que tematizam o crime, seja em sua execução, detecção ou punição. 

Se voltarmos aos primeiros anos do século XX, o termo já designava o gênero marcado 

pelos detetives clássicos, como Holmes e Poirot, e pelos private investigators do noir 

norte-americano. No entanto, nenhum desses personagens é, de fato, um policial. 

Policiais, na verdade, apareciam frequentemente nessas obras como figuras ineficientes 
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ou corruptas e demoraram bastante a conquistar um espaço efetivo de protagonismo no 

gênero. Talvez, sob influência francesa, tenhamos importado o termo roman policier, 

que compartilha os problemas taxionômicos da versão brasileira – levando, ainda, em 

conta que muitos dos clássicos personagens do roman policier francês não eram sequer 

detetives, mas ladrões, como Arsène Lupin e Rocambole. 

Ainda nesse começo de século, E.M. Wrong, na introdução de Crime and 

Detection (1926), trabalha com a categoria de Detective story. Com isso, obviamente, 

resolve a imprecisão que a princípio surge no uso do termo francês. É detetive o policial, 

o amador e o private eye. Não obstante, tal escolha parece deixar de fora do gênero 

qualquer obra que fuja da temática da detecção. Wrong tem consciência disso. Ainda 

que a própria obra que prefacia se proponha, também, a compilar histórias de crime que 

não envolvem investigação, Wrong dedica parte de sua introdução a rebaixar o status 

desse sugênero, considerando-a um fracasso quando comparada à ficção detetivesca. 

Ainda guiado por uma visão predominantemente moralista da literatura, não haveria, 

para ele, possibilidade de uma literatura centrada em criminosos oferecer prazer estético, 

uma vez que o triunfo do mal seria sempre desagradável ao público. Pautando-se em seu 

ensaio, Dorothy Sayers, dois anos mais tarde, na introdução de Great Short Stories of 

Detection, Mystery and Horror (1928), corrobora tal posicionamento e prefere, em sua 

divisão, empurrar as histórias de crime sem detecção para o domínio do horror. 

O horror, no entanto, tampouco parece ter aceitado bem a presença dessa ficção 

centrada em criminosos. H. P. Lovecraft, em seu antológico O horror sobrenatural em 

literatura (2007), opta, também, por se afastar do que chama de medos físicos e 

horrores terrenos em prol de uma ficção voltada para o extraordinário e para o 

desconhecido. Em seu percurso historiográfico-crítico do gênero, Lovecraft aplaude 

autores góticos como Radcliffe pela construção da atmosfera de mistério, mas condena 
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a naturalização dos horrores em figuras humanas. Até Hitchcock, que já se aventurava 

pela narrativa centrada em criminosos, foi resistente a ultrapassar as fronteiras do 

suspense e do mistério em direção a narrativas de crime mais violentas e explícitas, 

desprezando tanto sua produção quanto o público que as consumia (cf. FRANÇA, 2017). 

Afastado por estudiosos da ficção detetivesca, do horror e mesmo do suspense, a 

narrativa centrada em criminosos não parece ter encontrado terreno crítico favorável 

para sua análise, fator que possivelmente colaborou para a cristalização de categorias 

que negligenciam sua presença no gênero. Isso, no entanto, não significa de forma 

alguma que tais narrativas não tenham encontrado ampla circulação na sociedade. Ainda 

no início do XIX, ao lado das histórias detetivescas, outras vertentes da ficção de crime 

se popularizavam entre o grande público: 

Já em 1823, material de horror estava também disponível em várias 

versões prototípicas de periódicos ―true crime‖, publicações seriadas 

como The Tell-Tale (1823-24), The Legend of Horror (1825-6) e The 

Terrific Register (1825-27); dotados de relatos ilustrados de assaltos 

violentos, assassinatos, canibalismo, desmembramento, tortura e 

execução, tiveram suas raízes em certas antologias do século XVIII 

como A General History of the Robberies and Murders of the Most 

Notorious Pirates (1724), do Capitão Johnson, e The Newgate 

Calendar (1774), um compêndio de crimes, julgamentos e 

enforcamentos, tendo numerosas edições e até criando um subgênero 

literário próprio, o ―Newgate Novel‖ como nomeado por William 

Harrison Ainsworth em Rookwood de 1834
5
 (PREST et al, 2002, p. 7. 

Tradução nossa). 

A discrepância entre a quantidade e variedade de obras centradas em criminosos 

publicadas e a escassez de material crítico sobre o tema é uma questão central para 

estudar esse subgênero. Dentre as possíveis causas para esse vão, podemos ressaltar, em 

primeiro lugar, um que acabou afetando o gênero da ficção de crime como um todo: a 

                                                 
5
 No original: ―As early as 1823, horrific material was also avaliable in various proto-‗true crime‘ 

periodicals, serial publications such as The Tell-Tale (1823-24), The Legend of Horror (1825-6) and The 

Terrific Register (1825-7); packed with illustrated accounts of violent robbery, murder, cannibalism, 

dismemberment, torture and execution, these had their roots in such 18th century book anthologies as 

Captain Johnson‘s A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates (1724) 

and The Newgate Calendar (1774), a compendium of crimes, trials and hangings which appeared in 

numerous editions and even spawned a separate literary sub-genre, the ‗Newgate Novel‘ as epitomised by 

William Harrison Ainsworth‘s Rookwood of 1834‖. 
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visão negativa da academia para com a literatura de entretenimento. A dicotomia entre 

uma alta literatura, de conteúdo erudito, escrita para uma elite intelectual, e uma 

literatura de massa, feita apenas para atender uma demanda de mercado, rasa e de pouco 

artesanato textual, pesou – e ainda pesa – sobre os gêneros relacionados ao 

entretenimento, como as narrativas de crime, o horror e a ficção científica. 

No entanto, mesmo diante desse ônus, a ficção detetivesca conseguiu firmar uma 

fortuna crítica mais ampla e positiva em relação a obras focadas em criminosos. Wrong, 

assim como outros críticos da época, apontavam quase em consenso para um simples 

fator: a moral. Em maior ou menor grau, a potência da ficção de influenciar seus 

espectadores sempre criou polêmica no âmbito crítico. Já Platão levantava suas críticas 

à arte mimética que tomava como objeto atos e ideias condenáveis moralmente. Na 

discussão da narrativa centrada em criminosos, o argumento se voltava, sobretudo, para 

a representação – logo incitação – dos ditos vícios da sociedade: violência, sexo, roubo, 

consumo de drogas etc. 

Nesse sentido, a ficção detetivesca, sobretudo a clássica, consegue se resguardar. 

Nessas histórias, como Sayers (1928) aponta, a morte é vista apenas como um fait 

accompli, sem nunca mostrar com detalhes o momento da morte em si ou o que se passa 

na mente do assassino. Assim, o corpo se distancia do ato criminoso em si, tornando-se 

não mais que uma peça de quebra-cabeça no jogo da ficção de mistério. Mesmo no caso 

da ficção noir norte-americana, em que a violência não era um tabu, permanecia um 

código moral em que a justiça (representada pelo private investigator mais que pela 

polícia em si) deveria prevalecer ao final. 

Já na ficção centrada em criminosos, não era raro encontrar histórias que 

apelassem justamente para o choque causado pela representação explícita de 
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assassinatos e outros atos violentos, em muitas das quais, o protagonista, criminoso, 

triunfava, rompendo as expectativas moralistas sobre o enredo.  

G. K. Chesterton, escritor de ficção detetivesca e ele mesmo católico, nos mostra, 

contudo, uma nova possibilidade para explicar esse desprezo pelo subgênero centrado 

em criminosos. Em um ensaio em defesa das Penny Dreadful, livretos de baixa 

qualidade vendidos a preços populares em que frequentemente se publicavam histórias 

de crime, Chesterton identifica a profunda hipocrisia de uma sociedade que acusa a 

literatura de influência negativa enquanto aplaude os mesmos valores retratados por ela 

em outras esferas: 

No mesmo momento em que amaldiçoamos o Penny Dreadful por 

encorajar roubos de propriedade, consideramos a proposição de que 

toda propriedade é roubo. No mesmo momento em que o acusamos 

(algo injustamente) de lubricidade e indecência, estamos 

entusiasmadamente lendo filosofias que glorificam a lubricidade e a 

indecência. No mesmo instante em que o acusamos de encorajar a 

juventude a destruir vidas, estamos placidamente discutindo se vale a 

pena preservar a vida
6
 (CHESTERTON, 1902, p. 15. Tradução nossa). 

Com isso, é possível suspeitar que há, subjacente ao argumento da moralidade, 

certo preconceito de classe. Como as narrativas centradas em criminosos dificilmente 

conseguiam alcançar a elite, suas publicações ficaram, muitas vezes, restringidas às 

edições de baixo custo. Tais edições não apenas eram vistas com preconceito pela elite e 

pela crítica acadêmica, como chegaram a ser criminalizadas em algumas regiões: 

Anthony Comstock (1844-1915), autoproclamado ―flagelo da dime 

novel‖, se tornou tanto um porta-voz quanto um símbolo de sua 

censura [às dime novels] durante seu longo reinado como inspetor de 

correios, secretário e agente especial chefe da New York Society for 

the Supression of Vice. Ridicularizado e zombado, mas ainda assim 

temido, Comstock mantinha um poder real: ele foi pessoalmente 

responsável pela prisão de mais de 3600 pessoas, incluindo o editor de 

                                                 
6
 No original: ―At the very instant that we curse the Penny Dreadful for encouraging thefts upon 

property, we canvass the proposition that all property is theft. At the very instant we accuse it (quite 

unjustly) of lubricity and indecency, we are cheerfully reading philosophies which glory in lubricity and 

indecency. At the very instant that we charge it with encouraging the young to destroy life, we are 

placidly discussing whether life is worth preserving‖. 
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dime novel Frank Tousey, além de destruir milhares de volumes de 

ficção barata
7
 (BEDORE, 2013, p. 5-6. Tradução nossa). 

A destruição dos exemplares, no entanto, apenas acelerava o inevitável: 

publicadas em papel de baixa qualidade, as dime novels eram frágeis e começavam a se 

desfazer com o tempo. Projetadas para rápido consumo e rápido descarte, seu próprio 

suporte não colaborou para a consolidação do subgênero na história. 

Quando a academia enfim começou a abrir as portas aos gêneros de 

entretenimento – fato que só ocorreu em meados dos anos 70 – o gênero detetivesco já 

oferecia aos estudos não só obras bem conservadas e republicadas como uma fortuna 

crítica paralela que serviria de base para tais estudos. Já o subgênero centrado no crime, 

antes visto predominantemente por seus atributos negativos, só começou a surgir nos 

estudos acadêmicos do gênero a partir dos anos 90
8
, com destaque para Crime Novel: A 

Deviant Genre, de Anthony Hilfer (1990), que se dedicava a entender as narrativas 

centradas em criminosos como gênero construído em oposição ao gênero detetivesco. 

Essa oposição, no entanto, muitas vezes drástica, acaba separando a ficção focada em 

detetives e em criminosos em dois gêneros distintos, isolados, fato que, como veremos, 

tentará ser corrigido por aqueles que o sucederam. 

A partir da virada do milênio, vemos surgir uma onda de novos estudos sobre as 

histórias de crime com uma perspectiva mais amadurecida sobre o gênero. Diferente dos 

                                                 
7
 No original: ―Anthony Comstock (1844–1915), self-acclaimed ‗scourge of the dime novel,‘ 

became both a spokesperson for and a symbol of their censorship during his long reign as Post-Office 

Inspector and as Secretary and Chief Special Agent of the New York Society for the Suppression of Vice. 

Mocked and derided but nonetheless feared, Comstock held real power: he was personally responsible for 

the arrests of more than 3,600 people, including dime novel publisher Frank Tousey, and he destroyed 

thousands of volumes of cheap fiction‖. 
8
 Em 1972, Julian Symons publicou Bloody Murder - From the Detective Story to the Crime 

Novel: a History, obra que serve ainda hoje de base para muitos críticos da ficção de crime por ser 

pioneiro em distinguir as histórias de detetives de um segundo tipo, com ênfase psicológica e voltado para 

o crime mais que para sua detecção. A obra de Symons, no entanto, vê o gênero como uma evolução da 

detective story mais que como uma vertente isolada. Além disso, Symons, ainda que importante para o 

gênero, não escrevia de dentro da academia. Em 1976, surge uma das primeiras obras acadêmicas sobre a 

ficção de crime: Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, de John 

Cawelti. Apesar de o autor já levar em conta as histórias centradas em criminosos em sua análise, o foco é 

majoritariamente na ficção detetivesca, que de fato é analisada como gênero, enquanto as demais 

narrativas de crime são vistas apenas como um tema recorrente ao longo da história. 
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antecessores, há nesses novos autores uma preocupação em tentar entender a ficção de 

crime como um todo, incluindo as populares histórias de detetives, mas também as 

narrativas de crime setecentistas, os romances de sensação vitorianos, as histórias de 

gângster e mesmo a recente ficção de serial killer. 

Destaco, entre eles, The Cambridge Companion to Crime Fiction, organizado 

por Martin Priestman (2003), Crime Fiction, 1800-2000: Detection, Death, Diversity, 

de Stephen Knight (2004), Crime Fiction, de John Scaggs (2004), Twentieth-Century 

Crime Fiction, de Lee Horsley (2005), e A Companion to Crime Fiction, de Lee Horsley 

e Charles Rzepka (2010), por manterem, entre si, uma série de características 

importantes para o estudo que desenvolverei aqui: (I) Um reconhecimento de um gênero 

identificado pela temática do crime, de que a ficção detetivesca e a centrada nos 

criminosos são subgêneros; (II) uma mínima preocupação conceitual com o subgênero 

centrado em criminosos; (III) uma visão panorâmica e cronológica desse subgênero; 

(IV) e uma abordagem que leva em conta não só as características intrínsecas a cada 

subgênero, mas também suas relações com a sociedade que os engendra. 

Até aqui, evitamos utilizar conceitos específicos para dar nome ao gênero e aos 

subgêneros que trabalharemos, a fim de oferecer, antes, uma breve introdução ao 

problema antes de entrar nas discussões teóricas em si. Para, agora, começar a trabalhar 

com mais precisão, é necessário uma análise de como os críticos antes mencionados – e 

alguns outros – dão nome aos seus objetos, para, depois, definir uma taxionomia a ser 

mantida ao longo deste trabalho. 

1.1.Conceitos do gênero 

Como foi visto anteriormente, as nomenclaturas usuais que ainda perduram na 

denominação do gênero centrado no crime se mostram insuficientes em dar conta de sua 

heterogeneidade, uma vez que privilegiam apenas as histórias focadas na investigação – 
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seja em romance policial, roman policier ou detective fiction. Tanto o é, que todos os 

estudiosos do tema – sobretudo a partir da virada do milênio – de alguma forma 

abordam o problema conceitual tentando encontrar uma taxionomia mais precisa para 

lidar, principalmente, com três elementos: o gênero como um todo, envolvendo todo 

tipo de narrativa que tematiza o crime; o subgênero centrado nos processos 

investigativos
9
; e o subgênero centrado nos crimes e nos atos criminosos. 

Cawelti, já nos anos 70, tinha uma visão de que as histórias de detetive podiam 

ser englobadas em um grupo maior, em que se incluíam também outras histórias de 

crime. Em seu artigo ―The New Mythology of Crime‖ (1975), em que propõe uma 

mudança de paradigma da literatura de crime a partir de O poderoso chefão (1969), de 

Mario Puzo, Cawelti esboça uma cronologia do que chama literature of crime. Parte, 

para isso – como vemos também em Sayers e Wrong – da literatura clássica, mostrando 

como o crime já era um tema importante desde a Ilíada, se estendendo por Shakespeare, 

novelas picarescas, baladas de banditismo até alcançar as histórias de detetive do XIX 

(cf. CAWELTI, 1975, p. 326). 

Para ele, há uma mudança drástica na forma como a literatura lida com o crime a 

partir dos Oitocentos. Durante o século XVII e XVIII, argumenta, o crime era visto, 

sobretudo, como uma questão divina e moral, uma ofensa contra Deus. Nesse sentido, o 

criminoso era tomado como um pecador individual e sua punição deveria ser sempre a 

mais terrível possível. Em uma espécie de espelho invertido das violentas histórias de 

mártires – como as escritas por John Fox, no século XVI –, o destino dos criminosos 

servia de paradigma para as consequências de uma vida criminosa (cf. CAWELTI, 1975, 

p. 327). 

                                                 
9

 Optaremos, sempre que possível, em usar investigativo em vez de detetivesco. Como 

elucideramos mais adiante, transmitimos o peso da definição conceitual do personagem detetive, que 

também pode surgir no subgênero criminal, para a ação de investigar, essa sim central para o subgênero a 

que se associam as narrativas ditas detetivescas. 
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A partir do século XIX, no entanto, acompanhando uma série de mudanças na 

forma como a própria sociedade encarava o crime – mudanças na legislação penal, 

criação da polícia especializada, desenvolvimento de métodos de investigação, 

popularização da sociologia e psicologia etc. –, Cawelti aponta três grandes 

modificações na representação literária do crime.  

A primeira, estética, se daria na consolidação da ficção detetivesca, que se 

afastaria da preocupação moral com a punição e o exemplo em prol de uma 

representação do crime que dá pouca vazão para o estímulo emocional. Nesse sentido, o 

crime, como já frisava Chandler em The Simple Art of Murder (1944), funcionaria 

apenas como desculpa para a construção de intrincados quebra-cabeças. 

As outras duas mudanças podem ser vistas como antípodas: a romantização de 

criminosos célebres e a cientifização dos crimes na literatura. De um lado, através do 

melodrama oitocentista e seguindo modelos como os da história de Robin Hood, o 

criminoso era encarnado na figura do que Hobsbawm chamará de ―bandido social‖ 

(1976), um rebelde que luta contra um regime totalitário e opressor
10

. Por outro lado, 

em diálogo com as investigações sociológicas e psicológicas, sobretudo das causas dos 

crimes, as histórias de crime cientificistas se afastam do modelo de maldade inerente 

para pensar o criminoso como um fruto de seu meio ou sua raça, como desenvolvido em 

Dickens e posteriormente em Zola, entre outros. 

Cawelti ainda prossegue em sua análise, mostrando como a tradição detetivesca 

se desdobrará na ficção hard-boiled, dos private investigators norte-americanos e como, 

de certa forma, as duas vertentes centradas em criminosos, romântica e cientificista, se 

unirão para a construção das histórias de gângsteres nos EUA.  

                                                 
10

 Esse bandido social romantizado, é importante ressaltar, aparece geralmente deslocado 

cronologicamente, situado em um passado idealizado, e/ou geograficamente, diferenciando-se do 

criminoso comum urbano, representado comumente como ameaça ou vítima, raramente como herói. 
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Com isso, é possível ver que Cawelti já tinha, em germe, uma organização 

diferente da tradicional para entender o que chamou de literature of crime, dividindo-a 

em detective stories e crime stories. No entanto, no desdobramento de seus estudos, em 

Adventure, Mystery, and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture, sua 

preocupação é voltada majoritariamente para as fórmulas dos gêneros investigativos, 

relegando as crime stories a um papel menor dentro do gênero, fato que Hilfer (1990) 

tentará resolver apelando para o extremo oposto: trabalhando isoladamente o subgênero 

criminal em oposição à ficção detetivesca. 

Dessa forma, Hilfer em vez de pensar em uma conceituação que dê conta de um 

gênero geral dentrado na representação de crimes, concentrará seus esforços da 

distinção entre dois gêneros: a já consagrada detective novel e, para o autor, seu 

antigênero, a crime novel. Através de tal escolha, Hilfer nos oferece um dos poucos 

estudos que pensam o subgênero criminal em sua especificidade. No entanto, sua 

proposta ainda traz alguns problemas. 

Primeiro, a escolha do termo novel para denominar os gêneros investigativo e 

criminal acaba restringindo a multiplicidade de formas literárias em que narrativas de 

crime podem se manifestar. É bom lembrar que o considerado pai da ficção detetivesca, 

e uma importante figura também para as narrativas centradas no criminoso, Allan Poe, 

escrevia, sobretudo, contos, fato que o excluiria das categorias criadas por Hilfer. O 

mesmo vale para textos dramáticos, crônicas de crime e baladas de banditismo, 

elementos importantes dentro do subgênero criminal. 

Hilfer provavelmente tem em mente o problema criado por um recorte como 

esse: sua escolha não é despropositada. Ele ainda está preso a um trabalho mais 

estruturalista, lidando mais com convenções e fórmulas do gênero do que com suas 

relações sociohistóricas, como ocorrerá na crítica pós virada do milênio. Trabalhando 
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apenas com romances, Hilfer conseguiria melhor isolar tais elementos nos dois gêneros 

e trabalhá-los, como propõe, em oposição, obedecendo a um método bem formalista. 

No entanto, tratando-se de um gênero, como Hilfer afirma, completamente 

negligenciado pela crítica, reduzir o corpus dessa forma – principalmente quando se é 

pioneiro em um estudo focado nas narrativas centradas no criminoso – acaba tornando a 

categoria insatisfatória para denominar o subgênero criminal. 

Esse, contudo, não é o único problema da abordagem de Hilfer. A ideia de 

antigênero, por mais que à primeira vista faça sentido – seguindo a analogia de que o 

criminoso se opõe ao detetive –, leva a conclusões errôneas sobre esse subgênero. No 

primeiro capítulo de seu livro, Hilfer defende a oposição da seguinte forma: 

Para confirmar, o romance de crime (crime novel) teve sua origem 

independente e separada daquela mantida pela ficção detetivesca 

(detective story), em Godwin, Hogg, Poe, Collins, Dickens e 

Dostoievsky. Embora algumas das fórmulas dos romances de crime 

estejam nesses predecessores, eles sobretudo derivam da ficção 

detetivesca e se reforçam ao se colocar contra ela. Dessa forma, eu 

devo começar minha definição estendida do romance policial 

enfatizando características opostas à forma detetivesca
11

 (HILFER, 

1990, p. 1-2. Tradução nossa).  

 

Por um lado, o autor afirma que há uma origem independente entre a crime novel 

e a detective novel, posição que não se sustenta em autores posteriores, que consideram 

a gênese da literatura dentro de um mesmo conjunto de elementos que incluem o gótico, 

os boletins criminais, as narrativas de advertência medievais e o drama jacobino, entre 

outros.  

Por outro, mesmo rompendo paradigmas e fazendo uma obra inteiramente 

dedicada à crime novel, Hilfer subordina quase completamente o gênero à detective 

novel, afirmando que as fórmulas da narrativa de crime derivam sobretudo das histórias 

                                                 
11

 No original: ―To be sure, the crime novel has origins independent of and separated from those 

of the detective story in Godwin, Hogg, Poe, Collins, Dickens and Dostoyevsky. Though some of the 

formula of the crime novels are in these predecessors, they mainly derive from and are reinforced by 

playing off against the detective story. So I shall begin my extended definition of the crime novel by 

emphasizing features oppositional to the detective form‖. 
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de detetive. No entanto, mesmo em uma análise superficial, não é difícil perceber que as 

histórias centradas em criminosos são, na verdade, anteriores à ficção detetivesca, como 

vemos ainda no início do século XVIII com Moll Flanders (2015 [1722]), por exemplo, 

cem anos antes do surgimento de Dupin. 

Dessa forma, é apenas nos estudos do novo milênio que vemos surgir uma 

crescente preocupação em pensar os elementos recorrentes dessa literatura a fim de 

melhor descrever o gênero e suas vertentes.  Priestman, editor de um dos primeiros 

compêndios críticos dessa geração, o Cambridge Companion to Crime Fiction (2003), 

em sua introdução à obra, ressalta como: 

Até o começo da década de 1980, os estudos da forma ainda estavam 

focados principalmente na ―ficção detetivesca‖ ou ―de mistério‖, e se 

remetiam às não muito sérias ―regras‖ propostas para o gênero durante 

o período entreguerras, enfatizando a figura do detetive e a construção 

do jogo de pistas por parte do autor
12

 (PRIESTMAN, 2003, p. 1. 

Tradução nossa). 

Essas regras mencionadas por Priestman fazem referência às abordagens 

formalistas populares nos estudos pioneiros do gênero, de caráter prescritivo, 

preocupadas menos com questões teóricas, histórias e sociais que com a descrição e 

predicação das regras que supostamente possibilitariam o bom funcionamento da ficção 

de crime. O autor reconhece, no entanto, como, ainda nos anos 70, Symons começa a 

mudar esse panorama, dando atenção a variantes fora da ficção detetivesca e fugindo do 

modelo prescritivo. 

É a partir dessa visão heterogênea instigada por Symons que Priestman organiza 

a coletânea. Ainda que o autor não trabalhe, em sua introdução, diretamente com o 

problema envolvendo os conceitos do gênero, é possível ver, através de certas 

                                                 
12

 No original: ―Up to the early 1980s, study of the form was still focused mainly on ‗detective‘ 

or ‗mystery‘ fiction, and nodded back to the half-serious ‗rules‘ which had been drawn up for the genre in 

the inter-war period and stressed the figure of the detective and the author‘s fair handling of clues‖. 
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afirmações, como, nos estudos do que chama crime fiction
13

 há espaço tanto para 

autores que ―exploram a representação do crime sem necessariamente incluir o 

elemento detetivesco
14

‖ (PRIESTMAN, 2003, p.2. Tradução nossa) quanto para aqueles 

que ―se focam nos whodunit
15

 de mistério que ainda constitui o coração do gênero 

criminal para muitos leitores
16

‖ (PRIESTMAN, 2003, p.2. Tradução nossa). 

Um fator que não colabora, no Cambridge Companion, para uma maior precisão 

conceitual é que, sendo uma coletânea, não há total uniformidade na abordagem feita ao 

gênero. Cada autor, ao trabalhar especificamente com um recorte temporal/temático 

dentro da crime fiction, prioriza os conceitos de suas vertentes mais que os conceitos 

gerais. Tampouco vemos uma seção dedicada exclusivamente às narrativas centradas no 

criminoso, ainda que, por uma questão cronológica, os dois primeiros capítulos sejam 

majoritariamente focados na literatura pré-detetivesca. 

As narrativas criminais aparecem, contudo, pulverizadas ao longo do livro em 

alguns capítulos como ―French Crime Fiction‖, ―Black Crime Fiction‖, ―Crime in Film 

and on TV‖ e, principalmente, no capítulo ―The Thriller‖, de David Glover. A categoria 

thriller, a princípio, é flexível e capaz de englobar desde os romances de private eyes ou 

espionagem até as histórias de gângsteres e serial killers. Em algumas definições, 

thriller entra em oposição ao detetivesco clássico, substituindo o mistério, os quebra-

cabeças e o forte apelo à razão dessa vertente por elementos como ação, suspense e 

apelo emotivo, sobretudo através de cenas chocantes. 

                                                 
13

 Termo utilizado desde sua obra Crime Fiction: From Poe to the Present, de 1998. Em 1990, o 

autor já havia escrito uma obra sobre o tema, mas ainda centrando-se na nomenclatura tradicional, 

Detective Fiction and Literature: the Figure on the Carpet. 
14

 No original: ―(…) explore the depiction of crime with no necessary detective element‖. 
15

 O termo é uma contração da pergunta Who done it?, ou Quem é o culpado?, dúvida que 

sustenta todo o enredo da ficção detetivesca clássica. Nesse sub-gênero, inicia-se a história com um crime 

cometido, normalmente um assassinato, e o trabalho do detetive – e do leitor – é, através das pistas, tentar 

descobrir o culpado, que é revelado sempre no final do livro. 
16

 No original: ―(…) focus round the mystery whodunit form which will still constitute the heart 

of crime genre for many readers‖. 
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Se a oposição ao subgênero detetivesco já aproxima o thriller do subgênero 

criminal, outras características dessa vertente fortalecem a associação. Glover mostra 

como o termo inicialmente era utilizado para descrever histórias ou peças de sensação
17

 

no século XIX, em que o assassinato, principalmente aquele cometido não pelas classes 

baixas, mas pela própria burguesia dentro de seus lares, era uma temática recorrente (cf. 

BRANTLINGER, 1982). No entanto, como a categoria persiste mesmo após o 

enfraquecimento da literatura de sensação, é importante descrevê-lo não como sinônimo 

dessas obras, mas como uma etiqueta que foi aplicável às histórias de sensação, mas 

também a outras obras posteriores. Segundo Glover, essa subvertente é caracterizada 

pela: 

[m]aneira pela qual persistentemente se busca elevar a sensação de 

risco da narrativa, aumentando ou exagerando a experiência dos 

eventos ao transformá-los em uma crescente curva de perigo, 

violência e choque. O mundo que o suspense tenta representar é 

radicalmente incerto em pelo menos dois amplos sentidos. Por um 

lado, a escala das ameaças parecem ser vastas e suas ramificações 

incomensuráveis e ilimitadas. Logo, o suspense (thriller) opera com 

conspirações internacionais, invasões, corrupção maciça, assassinos 

seriais que ameaçam cidades inteiras ou mesmo países, e assim 

mesmo em casos em que o tom é relativamente mais jocoso ou 

despreocupado (...). Por outro lado, o suspense desestabiliza menos o 

leitor pela magnitude dos terrores imaginados do que pela intensidade 

da experiência que ele oferece: assaltos sobre o corpo ficcional, uma 

consciência constante dos perigos físicos, cenários sadomasoquistas 

de tortura e perseguição, uma queda aos extremos patológicos da 

consciência, mundo privado dos psicopatas e monstros
18

 (GLOVER, 

2003, p. 137-138. Tradução nossa). 

                                                 
17

 O termo ―de sensação‖ ou ―sensacional‖ faz referência, aqui, a uma vertente específica da 

literatura popular do século XIX muito ligada ao melodrama da época. 
18

 No original: ―(…) the way in which it persistently seeks to raise the stakes of the narrative, 

heightening or exaggerating the experience of events by transforming them into a rising curve of danger, 

violence or shock. The world that the thriller attempts to realise is one that is radically uncertain in at least 

two major senses. On the one hand, the scale of the threat may appear to be vast, its ramifications 

immeasurable and boundless. Thus, the thriller trades in international conspiracies, invasions, wholesale 

corruption, serial killers who threaten entire cities or even nations and this remains the case even where 

the tone is relatively lighthearted or facetious (…). On the other, the thriller unsettles the reader less by 

the magnitude of the terrors it imagines than by the intensity of the experience it delivers: assaults upon 

the fictional body, a constant awareness of the physicality of danger, sado-masochistic scenarios of 

torture or persecution, a descent into pathological extremes of consciousness, the inner world of the 

psychopath or monster‖.  
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Ainda que o thriller não seja descrito como necessariamente associado ao 

subgênero criminal, pela natureza de suas características não é difícil perceber que é 

através desse subgênero que a vertente encontrará sua maior eficácia – como os 

exemplos de Glover já revelam. Outras vertentes associadas a esse efeito estético, por 

serem mais vistas através de suas próprias categorias, como o hard-boiled e a spy fiction, 

por exemplo, também acabam se afastando do conceito de thriller, tornando-o uma 

vertente quase que exclusivamente não investigativa, como posteriormente veremos na 

abordagem de John Scaggs. 

No ano seguinte à publicação do livro organizado por Priestman, Stephen Knight 

lança Crime Fiction, 1800-2000: Detection, Death, Diversity (2004), outra obra 

importante para lidar com os conceitos do gênero. Vale frisar que Knight foi um dos 

autores da coletânea de Priestman, responsável pelo capítulo sobre a golden age da 

ficção detetivesca. Já havia, também, lançado, nos anos 80, um livro em que trabalhava 

com o tema: Form and Ideology in Crime Fiction (1980). 

Apesar de o título de seu livro anterior remeter a essa categoria mais ampla, 

como utilizado no Cambridge Companion, nele Knight lida majoritariamente com a 

ficção detetivesca. Nesse momento, sua preocupação teórica – assim como de outros na 

época – era mais com as relações externas do gênero que com as  internas, ou seja, 

Knight estava tentando ainda justificar a necessidade de um estudo de um gênero 

popular dentro da academia e justificar uma abordagem sociológica desse estudo e não 

estrutural como até então se fazia. Para atingir um número maior de leitores, fez uso, 

obviamente, dos cânones do gênero, em sua esmagadora maioria parte do subgênero 

investigativo.  

No entanto, mesmo então, Knight já tinha uma noção que se consolidará no livro 

de 2004. No primeiro capítulo de sua obra, ―‗...Some Men Come Up‘ – The Detective 
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Appears‖, Knight (1980) não deixa de discutir as divergências entre crime fiction e 

detective fiction: 

No centro da moderna ficção de crime está o investigador – um 

detetive amador, um investigador profissional, mas particular, um 

policial sozinho, uma força policial agindo unida. Pessoas 

especialmente habilidosas descobrem a causa do crime, restauram a 

ordem e levam o criminoso à justiça. Essa função tem sido tão 

importante na ficção de crime recente que dois conhecidos críticos 

procuram a história do gênero na detecção a partir do passado. Regis 

Messac retorna aos clássicos e à Bíblia para seus exemplos mais 

antigos em sua enorme obra Le “Detective Novel” et l‟influence de la 

pensée scientifique. Dorothy Sayers fez o mesmo no primeiro Great 

Short Stories of Detection, Mystery and Horror. Ambos escritores 

tomam a ficção detetivesca como sinônimo de ficção de crime. Mas 

antes do aparecimento da ficção detetivesca já havia histórias que 

sugeriam que o crime poderia ser controlado. A maioria pode ter sido 

transmitida oralmente, e muitas das que eram escritas eram efêmeras, 

na forma de panfletos. Ainda assim, material suficiente sobreviveu 

para determinar a natureza e a ideologia da ficção de crime sem 

detetives
19

 (KNIGHT, 1980, p. 8. Tradução nossa).  

Se por um lado o autor já percebe essa diferença, por outro ainda há em sua 

visão uma centralidade na ficção detetivesca para o gênero, como afirma no início de 

sua argumentação. Quando considera uma alternativa externa à ficção detetivesca, 

Knight apenas oferece a opção de outras narrativas que focam em como ―o crime 

poderia ser controlado‖ e que se situam ―antes do aparecimento da ficção detetivesca‖ 

(KNIGHT, 1980, p. 8. Tradução nossa). Na introdução de sua obra de 2004, o autor vai 

rever algumas dessas posições. 

Knight, no prefácio da nova obra, escrita mais de vinte anos após a primeira, 

aponta como mesmo após todo esse tempo, o estudo acadêmico da ficção de crime 

                                                 
19

 No original: ―At the centre of modern crime fiction stands an investigating agent – an amateur 

detective, a professional but private investigator, a single policemen, a police force acting together. 

Specially skilled people discover the cause of a crime, restore order and bring the criminal to account. 

This function has been so important in recent crime stories that two well-known analysts sought the 

history of the genre in detection from the past. Regis Messac goes back to the classics and the bible for 

his earlier examples in his enormous book Le „Detective Novel‟ et l'influence de la pensée scientifique. 

Dorothy Sayers does the same in her first Great Short Stories of Detection, Mystery and Horror. Both 

writers take detective fiction to be the same as crime fiction. But before the detective appeared there were 

stories that suggested how crime could be controlled. Most would have been oral, and many of those that 

were written down were evanescent, in pamphlet form. Yet enough material has survived to establish the 

nature and ideology of crime fiction without detectives‖.  
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continua tímido: não há, segundo o autor, nenhum periódico inteiramente dedicado ao 

gênero e nenhuma conferência internacional regular, encontrados em outros gêneros de 

entretenimento, como a ficção científica (cf. KNIGHT, 2004, p. X). O autor ressalta, 

ainda, como boa parte dos estudos anteriores sobre o tema, incluindo o livro de Symons, 

são mais voltados para o público geral do que para a crítica acadêmica em si – ainda que 

tire desse grupo os estudos de Cawelti e Priestman, entre outros, e mesmo as populares 

considerações de Todorov e Foucault sobre o tema. 

É em Knight que vislumbramos um dos motivos pelos quais a geração de 

estudos pós 2000 apresenta um novo fôlego ao gênero. Por um lado, o autor aponta um 

movimento mundial de flexibilização nos currículos de literatura, permitindo cada vez 

mais o estudo de gêneros antes malvistos pela academia; por outro, o fortalecimento das 

correntes culturalistas
20

, que não só se afastam do cânone tradicional em prol de uma 

literatura com mais expressão social, como também priorizam abordagens que levam 

em conta menos o modelo clássico estruturalista da análise da ficção de crime que uma 

abordagem sociológica, que valoriza as relações dessa literatura com a cultura que a 

engendra. 

Por fim, Knight é o primeiro dos teóricos aqui analisados a abordar o problema 

conceitual do gênero diretamente: 

Algumas pessoas usam o termo ―ficção detetivesca‖ para o gênero 

como um todo, outros o chamam ―ficção de mistério‖. Mas como o 

leitor rapidamente descobre, há diversos romances (incluindo alguns 

de Christie) sem um detetive e outros tantos sem sequer o mistério 

(como a maior parte do trabalho de Patricia Highsmith). Há, no 

entanto, sempre um crime (ou, raramente, apenas a aparência de um) e 

isso justifica porque eu usei o termo genérico ―ficção de crime‖ (crime 

fiction) para o gênero como um todo. Os subgêneros são igualmente 

elusivos para nomear. O nome ―suspense‖ (thriller) é utilizado às 

vezes para toda ficção de crime, mas em alguns casos apenas para o 

mistério e aventura sem detetives, e outras vezes para as excitações do 

padrão do detetive particular (private-eye). Em adição à essa 
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 Ao lado dessas correntes, poderíamos ainda mencionar o crescimento de uma ficção de crime 

marginal que retroalimenta tais estudos, sendo beneficiados pela abertura crítica a essas vertentes e 

aumentando o corpus de obras que abordam minorias dentro da ficção de crime (cf. PORTILHO, 2009). 
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incerteza, ―suspense‖ é demasiado subjetivo para um emprego útil 

exceto no caso especial do suspense psicológico (psychothriller), em 

que a ênfase psicológica justifica o senso de distúrbio emotivo 

presente no termo
21

 (KNIGHT, 2004, p. XII. Tradução nossa). 

Dessa forma, Knight, seguindo a nomenclatura já utilizada anteriormente por 

Priestman e alguns outros, denominará o gênero como um todo como crime fiction, 

ressaltando o problema envolvido na ideia de detective fiction ou mystery fiction, como 

já mencionamos. É nesse momento, também, que vemos pela primeira vez a abordagem 

que considera as vertentes detetivesca e criminal como vertentes para o gênero crime 

fiction. Há, ainda, o retorno da categoria de thriller – e não será a última vez – como 

uma tentativa de denominar o subgênero ―detective-free‖. Knight, no entanto, diferente 

de outros teóricos do tema, não será favorável ao termo, dando preferência ao conceito 

de Hilfer, crime novel. 

Com essa opção, Knight ameniza o principal problema de Hilfer, inserindo a 

crime novel no gênero da crime fiction ao lado da, e não em oposição à, ficção 

detetivesca. No entanto, como mencionamos, o uso de novel restringirá a presença de 

outros tipos de narrativa presentes nesse subgênero, como o próprio Knight abordará em 

seu livro. 

Ainda que a preocupação conceitual de Knight seja um ponto positivo, na 

execução de sua proposta surgem certos problemas em relação à abordagem que o autor 

faz do gênero. Knight secciona seu livro em três grandes partes, seguindo uma 

organização cronológica que vai das origens até o auge da ficção detetivesca clássica 

                                                 
21

 No original: ―Some people use the term ‗detective fiction‘ for the whole genre, others call it 

‗mystery fiction‘. But as a reader soon discovers, there are plenty of novels (including some by Christie) 

without a detective and nearly as many without even a mystery (like most of Patricia Highsmith‘s work). 

There is, though, always a crime (or very occasionally just the appearance of one) and that is why I have 

used the generally descriptive term ‗crime fiction‘ for the whole genre. The sub-genres are as elusive to 

name. The name ‗thriller‘ is sometimes used for all crime fiction, but sometimes just for the detective-free 

mystery adventure and at other times for the excitements of the private-eye pattern. In addition to this 

uncertainty, ‗thriller‘ is too simply emotive for useful employment except in the special case of the 

psychothriller, where the psychological emphasis justifies the sense of disturbing excitement in the term‖.  
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em Doyle, na primeira parte; a segunda prossegue até o pós-Segunda Guerra Mundial; e 

a terceira se preocupa com a ficção de crime na modernidade. Cada uma é acompanhada 

de um título que descreveria a principal tendência do período: Detection para a primeira, 

Death para a segunda e Diversity para a terceira. 

Essa nomenclatura reforça a hipótese de que Knight ainda vê o subgênero 

criminal essencialmente nos romances norte-americanos da primeira metade do século 

XX, denominando a seção como Death. Isso faz com que sua primeira parte, Detection, 

precise fazer certos malabarismos para encaixar como detecção todo o subgênero não 

investigativo do século XIX. Seu primeiro capítulo já começa de forma contraditória: 

chamado Detection, tem seu primeiro tópico como Before the detection, no qual tenta, 

como outros já fizeram, relegar toda a ficção de crime anterior ao advento do 

personagem detetive simplesmente como precursora do gênero, não como parte dele
22

. 

Há, ainda, o problema das já mencionadas sensation novels. Sendo parte 

importante da literatura oitocentista, se encaixariam no capítulo Detection. Para, no 

entanto, categorizá-las como obras de detecção integralmente, Knight precisa escolher 

com cuidado seu corpus, favorecendo apenas os romances de sensação em que a 

investigação era parte fundamental do enredo. É claro que tais romances envolviam, 

com frequência, elementos de mistério que poderiam se associar com os enredos da 

ficção detetivesca e, em alguns casos, até alguns detetives. No entanto, o elemento 

detetivesco não era fundamental para o subgênero, uma vez que inúmeras obras 
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 Vale lembrar que temos em mente as dificuldades envolvidas na determinação do começo da 

ficção de crime, em si. Como já frisamos anteriormente, dadas certas condições sociais e culturais, 

acreditamos que o ponto inaugural surge não com o personagem detetive, que só contempla um de seus 

subgêneros, mas com a consolidação de uma literatura cuja produção tenha como principal finalidade a 

representação de crimes, sendo estes vistos sob uma ótica moderna que o afasta das transgressões do 

passado – e com isso evitando retornar aos textos bíblicos ou às tragédias, como fazem certos críticos do 

gênero. A recorrência dos Newgate Calendars nos compêndios de Crime Fiction mostra que esse parece 

ser o recorte também da maioria dos críticos atuais, ainda que, como no caso de Knight, prefiram 

considerá-los precursores e, assim, manter o surgimento do detetive como advento para o início do gênero. 
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careciam do elemento investigativo, centrando-se nos crimes sensacionais em 

detrimento da detecção
23

.  

O último capítulo, Diversity, parte da premissa de que a ficção de crime, da 

segunda metade do século XX até hoje, vem explorando personagens que antes estavam 

ofuscados ou relegados a um segundo plano. A observação é pertinente quando 

pensamos na profusão dos detetives oriundos de minorias, como vemos na obra de 

Lucha Corpi, Barbara Neely ou Pepetela (cf. PORTILHO, 2009). No entanto, é também 

no capítulo Diversity que Knight encaixará a ficção de serial killers, em que, é possível 

argumentar, o assassino se destacaria justamente por negar qualquer diversidade, 

mesclando-se perfeitamente ao meio – vide Lou Ford em The Killer inside Me (1952), 

de Jim Thompson, Hannibal na trilogia de Thomas Harris ou Bateman em O psicopata 

americano (1991), de Bret Easton Ellis. 

Com isso, parece, em todos os casos, que o livro de Knight, ainda que traga um 

avanço no reconhecimento da complexidade do gênero e sua abrangência, ainda 

organiza a história do gênero voltando sua atenção para o detetivesco e apenas tentando 

encaixar, quando possível, obras do subgênero criminal em sua pesquisa. 

John Scaggs, em Crime fiction (2005), tendo em mente os estudos anteriores, se 

esforça em não cometer os mesmos erros.  Mantendo o padrão de autores como 

Priestman, optará por considerar o gênero como um todo crime fiction, considerando 

que: 

Através da história, vários títulos foram cunhados para classificar e 

descrever o gênero. Dos ―contos de raciocínio‖ de Edgar Allan Poe ao 

mistério e a ficção detetivesca da virada para o século XX e o 

whodunit do período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 

um foco no crime, mas apenas em alguns casos na investigação, 

sempre foi central para o gênero. Por essa razão, a maioria dos estudos 
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 Como veremos posteriormente, o romance de sensação inglês representará certos obstáculos 

de categorização justamente por essa limiaridade. No panorama da narrativa criminal, como elencamos as 

vertentes abordadas pelos críticos nos compêndios, incorporaremos essa vertente ao panorama do 

subgênero criminal. Já em nossa reflexão sobre as características do gênero, no capítulo II, optaremos por 

deixá-la de fora de nosso escopo de análise dando os devidos motivos para tal. 
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críticos do gênero nos últimos vinte anos empregam o termo ―ficção 

de crime‖ para classificar o de outra forma inclassificável gênero, e 

esse estudo não será diferente
24

 (SCAGGS, 2005, p. 1. Tradução 

nossa). 

Scaggs menciona que seu trabalho evitará tanto listar uma infinidade de 

subgêneros e suas descrições – fato que levaria, pela flexibilidade da crime fiction, a um 

panorama redutivo do todo – quanto simplesmente trabalhar uma cronologia do gênero, 

fixando cada vertente a uma época específica. No meio termo, Scaggs optará por 

trabalhar com categorias amplas, grandes ramificações da crime fiction, que são, para 

ele: a mystery and detection fiction, que abriga a ficção detetivesca clássica, o whodunit, 

de Dupin, Holmes e Poirot; o hard-boiled mode, centrado nas narrativas norte-

americanas dos private investigators, em que o mistério dá espaço para a ação e o 

suspense durante a resolução do crime; o police procedural, centrado não mais em uma 

personagem específica, mas na instituição policial como um todo, popularizado, hoje, 

por séries televisivas como CSI, Law and Order e Bones; o crime thriller, que abrigaria 

toda obra centrada na perspectiva do criminoso; e a historical crime fiction, centrada nas 

relações entre história e detecção em romances deslocados cronologicamente de seu 

contexto de produção. 

Por sua divisão, vemos que o estudo de Scaggs ainda oferece um espaço 

modesto para o subgênero centrado no criminoso se comparado com o investigativo. No 

entanto, é, já, um avanço, haver um capítulo inteiramente dedicado ao lado mais 

ofuscado da ficção de crime. 

                                                 
24

 No original: ―Throughout its history, various titles have been coined to classify and describe 

the genre. From Edgar Allan Poe‘s ‗tales of ratiocination‘, to the mystery and detective fiction of the turn 

of the twentieth century and the whodunit of the period between the First World War and the Second 

World War, a focus on crime, but only sometimes its investigation, has always been central to the genre. 

For this reason, the majority of critical studies of the genre over the past twenty years employ the term 

‗crime fiction‘ to classify an otherwise unclassifiable genre, and this study will be no different‖. 
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É na obra de Scaggs que vemos como o subgênero centrado no crime tem uma 

longa trajetória de rejeição por parte da crítica. O autor mostra como, já em 1924, 

Austin Freeman:  

distinguia entre a ficção detetivesca, ―que encontra seu principal 

motivo no desvelamento dos crimes ou mistérios intricados similares‖, 

e o que ele chama de ―mera história de crime‖, na qual ―incidentes – 

trágicos, horríveis ou mesmo repulsivos – formam o verdadeiro tema, 

e a qualidade visada é o horror
25

 (SCAGGS, 2005, p. 106. Tradução 

nossa). 

Tal postura corrobora a observação feita a partir das reflexões de Wrong no 

início do capítulo, mostrando como um dos motivos para o apagamento do subgênero 

criminal foi uma rejeição mesmo por parte dos autores e críticos do gênero. 

Partindo de algumas considerações de David Glover, que escreve o capítulo 

sobre thriller no Cambridge Companion, Scaggs fixa as origens próprias desse 

subgênero, apontando o gótico como o ponto de partida para um subgênero centrado no 

criminoso. Retorna, também, a Julian Symons, para retirar de sua obra as características 

que considerará fundamentais para a descrição conceitual do crime thriller. Segundo 

Scaggs, a partir das considerações de Symons, esse subgênero seria marcado por: 

1-  Foco na psicologia dos personagens – o que levou A a querer matar B? – ou 

em uma situação intolerável que precisa terminar em violência. 

2- Ausência do detetive ou sua presença apenas como personagem secundário. 

3- Centralidade na construção de um espaço narrativo consoante ao(s) crime(s) 

cometido(s).  

4- Perspectiva social frequentemente radicalizada, questionando aspectos da 

sociedade, da lei e da justiça. 

                                                 
25

 No original: ―(…) distinguished between detective fiction, ‗which finds its principal motive in 

the unravelment of crimes or similar intricate mysteries‘, and what he calls ‗the mere crime story‘, in 

which ‗the incidents – tragic, horrible, even repulsive – form the actual theme, and the quality aimed at is 

horror‘‖. 
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5- Personagem como centro da narrativa, mais importante que o próprio crime, 

uma vez que a história persiste mesmo após as transgressões. (cf. SCAGGS, 

2005, p. 107-108). 

Vemos, ainda, nesse capítulo, uma organização que parte de alguns estudos 

anteriores de Priestman (1998) numa tentativa de subdividir o subgênero criminal em 

dois grandes grupos: o noir thriller e o anti-conspiracy thriller. Esses grupos se 

diferenciariam por sua relação com as leis e sua transgressão.  

O noir thriller, diferente do que o nome pode sugerir, não englobaria apenas o 

que comumente se entende por romance ou cinema noir, mas se refere a toda obra 

centrada na transgressão consciente da lei. Dessa forma, entram na categoria desde as 

narrativas do Newgate calendar ao serial killer moderno, passando pela gangster fiction 

e as crime novels do começo do século XX.  

Já o anti-conspiracy thriller funcionaria como um espelho invertido, no qual o 

protagonista luta sozinho contra um sistema em que a lei e a ordem fazem parte do 

problema. Aqui entrariam principalmente os spy thrillers e os legal thrillers, mas 

também alguns romances sobre a máfia e mesmo alguns police procedurals em que a 

investigação se volta contra a própria instituição. 

No que diz respeito ao conteúdo do capítulo, Scaggs oferece um panorama rico 

em referências para se estudar a trajetória histórica do subgênero criminal, mas 

condensa todo esse universo em poucas páginas. Outro problema está no uso das 

categorias e na delimitação conceitual. Como Knight, no prefácio de sua obra de 2004, 

já havia alertado, ―‗supense‘(thriller) é demasiado subjetivo para um emprego útil‖
26

 

(KNIGHT, 2004, p.XII. Tradução nossa). Não parece haver outra razão para a escolha 

do conceito thriller senão seu uso histórico já consagrado, como no caso da mystery 

                                                 
26

 No original: ―‗thriller‘ is too simply emotive for useful employment‖. 
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novel, por exemplo. A delimitação do conceito é feita, no texto de Scaggs, não pautada 

pelo efeito estético gerado pelas obras – como no caso do Terror, por exemplo –, mas 

por elementos temáticos e estruturais, principalmente o protagonismo de um 

transgressor das leis na narrativa. 

Além disso, quando pensamos na subdivisão proposta, os problemas conceituais 

se multiplicam. O noir já é um termo, em si, problemático, utilizado de diversas formas 

e com diferentes significados ao longo do tempo (cf. HORSLEY, 2009), aos quais 

Scaggs e Priestman parecem adicionar mais sentidos sem maior necessidade. É difícil 

imaginar como Lolita (1955), de Nabokov, um dos exemplos citados por Scaggs, 

poderia se enquadrar no noir. 

Já o anti-conspiracy thriller peca pelo excesso de especificidade. Diante da 

abrangência pretendida na categoria de noir thriller, que engloba a grande maioria de 

vertentes da ficção de crime não detetivesca a que temos acesso, dentro de anti-

conspiracy não cabe muito mais do que seu próprio nome indica, sendo mais uma 

vertente que uma categoria ampla. 

Twentieth-Century Crime Fiction (2005), um dos mais recentes compêndios 

críticos estudados, apesar de fazer um recorte um pouco mais específico, se esforça em 

compreender a totalidade do gênero da mesma forma que seus anteriores. Em seu 

prefácio, vai retomar problemas já explorados por Priestman e Knight, autores que 

constituem um ponto de partida para Horsley. Da mesma forma, optará por uma 

abordagem que parte da ideia de crime fiction como uma categoria ampla na qual se 

pode incluir toda a variedade de obras que tematizam o crime, centrada ou não em 

investigadores. No entanto, em relação específica à vertente centrada nos criminosos, 

Horsley tomará uma atitude divergente de seus anteriores. Optará por denominá-la, 

também, crime fiction.  
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Tal escolha, de acordo com o autor, reflete o fato de que a ficção de crime não 

investigativa seria a crime fiction original, da qual o subgênero detetivesco seria apenas 

uma variação posterior (cf. HORSLEY, 2009, p. 3). De fato, todos os críticos nos 

compêndios estudados concordam em situar a origem do gênero em obras anteriores ao 

surgimento do detetive ficcional, ainda que a maioria considere essas narrativas mais 

como precursores que como obras inaugurais do gênero.  

No entanto, ainda que logicamente possa fazer sentido, do ponto de vista 

classificatório, a sobreposição de conceitos é muito problemática, uma vez que ou 

impede uma distinção clara entre as observações feitas para o gênero como um todo e 

sua parte não investigativa, ou obriga sempre a uma especificação, eliminando a 

utilidade do conceito. Tanto é assim que o próprio autor não segue a taxionomia que 

propõe, utilizando, em seu lugar, outros termos como crime novel, transgressor-centred 

novel e criminal-centred narrative. 

Esse deslocamento do protagonismo da ficção detetivesca, no entanto, rende 

alguns frutos. Horsley, em comparação com seus antecessores, oferece mais espaço e 

mais organização à vertente criminal. Enquanto Scaggs trabalhou-a em uma curta e 

conceitualmente problemática seção de seu compêndio, Horsley tem duas partes inteiras 

voltadas para o tema. Primeiro, na terceira seção de Twentieth-Century Crime Fiction, 

chamada ―Transgression and Pathology‖, explora três importantes vertentes do 

subgênero criminal: a ficção de gângsteres da época da Lei Seca, as narrativas de 

assassinos da metade do século, e a ficção de serial killer contemporânea. Depois, no 

quarto capítulo, o autor se dedica inteiramente a mostrar a importância desse subgênero 
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enquanto crítica sociopolítica, trabalhando sobretudo a poética noir como estratégia 

para a amplificação satírica
27

 dos problemas abordados (cf. HORSLEY, p. 159). 

Ainda que o trabalho de Horsley, em Twentieth-Century Crime Fiction, não 

ofereça um avanço no que tange à construção de um bom conceito para trabalhar o 

subgênero criminal, seu estudo é o que melhor trabalha o subgênero e suas vertentes de 

forma precisa e organizada, oferecendo descrição de características, delimitação de 

corpus e análise das estratégias narrativas. 

Vemos, assim, que de diferentes formas, os compêndios críticos publicados na 

primeira década de 2000 – partindo de algumas perspectivas que já mudavam em 

meados dos anos 80 e nos anos 90 – colaboram para uma reorganização dos estudos de 

narrativas que tematizam o crime, abrindo as portas para uma grande parcela de obras 

que, apesar de presentes mesmo antes do nascimento do detetive ficcional, foram 

negligenciadas pela crítica, por motivos morais, estéticos ou mesmo práticos. Com isso, 

foi possível tanto recuperar a importância e popularidade de vertentes como os 

romances de sensação ou a ficção de gângsteres, quanto incorporar gêneros populares 

da atualidade a sua tradição literária, como a ficção de serial killers, por exemplo. 

É preciso, no entanto, notar que mesmo autores com uma visão mais ampla do 

gênero, com uma proposta de construir um estudo da ficção de crime que dê conta de 

sua heterogeneidade, criam todo seu sistema de organização e classificação tendo em 

mente quase que inteiramente obras de países anglófonos – sobretudo Inglaterra e 

EUA
28

.   

                                                 
27

 A estética noir, carregada de certa visão negativa do mundo, extrapola e estetiza os problemas 

sociais de seu contexto de produção: tudo em seu ambiente remete à corrupção, vulgaridade, violência e 

degradação. Horsley desdobrará melhor esse tipo de reflexão em The Noir Thriller (2009).  
28

 Graças, sobretudo, ao pioneirismo de Gaboriau, os franceses ainda aparecem na gênese do 

gênero. No compêndio de Priestman, a literatura francesa é a única fora do eixo anglofalante a ter um 

capítulo individual. 
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Esse é um problema diretamente ligado à própria abertura conceitual proposta 

por essa nova crítica. Dentro da abordagem estruturalista das detective stories ou 

mystery stories que dominavam os estudos do tema até os anos 70, o recorte cultural era 

uma consequência metodológica, uma vez que o gênero era definido exclusivamente 

pelas regras depreendidas das obras que compunham o corpus inicial de estudo: a ficção 

detetivesca britânica, alcançando, quando muito, a norte-americana. A partir do 

momento em que se passa a considerar a ficção de crime não através de um conjunto de 

regras estruturais, mas através de uma temática comum, o crime como elemento central 

da narrativa, o eixo Inglaterra-EUA não mais pode ser visto como única fonte de obras 

do gênero. 

Compreende-se que o trabalho de fazer um estudo que leve em conta não só a 

imensa diversidade estrutural e temática do gênero, mas também toda sua 

heterogeneidade cultural seria um empreendimento quase impossível. Isso não significa, 

contudo, que não seja uma falha não mencionar alguns dos muitos países que 

complementam esse quadro – alguns de fácil acesso e diálogo, como a narcoliteratura 

mexicana em relação com os EUA, muitas vezes traduzida e consumida em língua 

inglesa. Mesmo em capítulos explicitamente dedicados à diversidade do gênero na 

contemporaneidade, abordando a importância da multiplicidade cultural e racial na 

produção e representação da ficção de crime, há um completo ou quase total predomínio 

de obras produzidas no eixo Inglaterra-EUA. 

Por último, é preciso ressaltar que apesar de os críticos estudados terem certa 

preocupação conceitual que veio se afinando principalmente nos últimos anos, nenhum 

deles dedica, de fato, parte de seu estudo a uma descrição mais extensa dos conceitos 

em questão. Tal fato se deve, talvez, a uma conveniência classificatória própria de 

certos gêneros de entretenimento: os próprios autores – quando não, as editoras – se 
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assumem como escritores daquele gênero, diminuindo a necessidade de uma descrição 

conceitual que indique os limites do que pode ser mantido dentro do gênero e o que dele 

deve ser separado – e, por outro lado, há autores que, ao fugir dos padrões mais 

genéricos, acabam sendo transferidos da literatura de entretenimento para a dita 

literatura séria, como ocorre, por exemplo, com Rubem Fonseca no Brasil. 

É preciso, porém, atentar que tal conveniência deixa na penumbra autores de 

menos fácil classificação. A sangue frio (1966), de Truman Capote, por exemplo, só 

recebe uma abordagem mais detida no segundo compêndio de Horsley, pela Wiley-

Blackwell. Incluir sua non-fiction novel no escopo da crime fiction não só se mostra um 

problema de contradição na própria taxionomia, como fazê-lo abriria precedentes para a 

necessidade de se pensar toda a história do jornalismo narrativo dentro do gênero – 

postura flexibilizada apenas no Newgate calendar, que, como precursor, não leva à 

necessidade de repensar a abrangência do gênero propriamente dito. Crime e castigo 

(1866), de Fiódor Dostoiévsky, ainda que seja uma história – como o próprio título 

indica – centrada no crime e de importância ímpar para a literatura ocidental, não é 

sequer mencionado como um exemplar do gênero, reforçando a difundida ideia de que a 

dita alta literatura não pode ser misturada com a literatura de entretenimento. 

Sendo assim, parte do trabalho aqui empreendido será voltado para uma reflexão 

dos problemas conceituais que podem surgir na categorização da crime fiction e de suas 

vertentes, assim como uma proposta de taxionomia que melhor consiga superar esses 

obstáculos. Ainda que, nessa proposta, trabalhemos com os conceitos de todo o gênero, 

nosso objetivo é dar uma especial atenção às narrativas centradas nos criminosos ou 

seus crimes, carentes, como vimos, de estudos que levem em conta sua especificidade 

dentro do gênero como um todo. 
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Não obstante, para poder refletir sobre as questões conceituais dentro do 

subgênero criminal, é importante que conheçamos minimamente bem as principais 

vertentes que o compõem, alcançando, com isso, uma compreensão ao menos 

panorâmica da diversidade contida nesse subgênero. Levando em conta que a ficção 

investigativa é amplamente coberta pelos compêndios antes citados, assim como 

inúmeras outras obras desde o século XIX, nos isentaremos da necessidade de introduzir 

em nossas discussões maiores explicações sobre categorias tais como clue-puzzle 

fiction, hard-boiled fiction ou police procedural
29

, entre outras. Nosso intuito é, unindo 

os diversos fragmentos dispersos nos críticos que levantam uma cronologia da crime 

fiction, conseguir delinear as principais vertentes pertencentes ao subgênero criminal. 

Ainda que, nesse método, sigamos uma organização cronológica, é importante 

ressaltar que não temos a aspiração de fazer, de fato, uma história integral do subgênero 

criminal, mas apenas destacar vertentes que, consensualmente, já são incluídas dentro 

da crime fiction – sem, contudo, serem necessariamente vinculadas ao subgênero 

criminal, uma vez que muitos críticos sequer consideram-no uma categoria –, 

ressaltando características internas e relações com as demais vertentes desse subgênero. 

Uma vez que acompanhamos, ainda, os estudos dos compêndios antes citados, 

acabaremos, num primeiro momento, repetindo um problema destacado anteriormente 

da exclusividade da literatura anglófona na cronologia do gênero. Pretendemos, 

contudo, remediar o problema abrindo, após essa cronologia inicial, as fronteiras para 

uma visão panorâmica da produção em outros ambientes, como o latino-americano e o 

escandinavo.  

Será, então, unindo a problematização conceitual que já veio se esboçando ao 

longo deste tópico a esses panoramas do subgênero, que poderemos, então, construir as 
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 Categorias frequentes na taxionomia da ficção detetivesca, amplamente discutidas não só nos 

compêndios aqui abordados, mas em boa parte da crítica de ficção de crime. 
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reflexões necessárias para construir uma base conceitual a ser utilizada na parte analítica 

deste trabalho. 

1.2. Vertentes do subgênero criminal 

É muito comum, nas cronologias da ficção de crime, que haja um primeiro 

momento dedicado às obras precursoras do gênero. Tomando a ideia do crime ou da 

investigação como ponto de partida, os críticos retornam não raramente a obras da 

antiguidade, apontando tragédias, histórias bíblicas ou epopeias como exemplares 

primevos do gênero. 

É preciso, no entanto, delimitar com muito cuidado a diferença entre a presença 

do crime na arte e uma arte construída para representar e discutir o crime – ainda que 

nem sempre essa distinção seja fácil. Transgressão – uma vez que o conceito de crime já 

é algo mais delimitado –, de forma geral, é um tema central em inúmeros gêneros da 

literatura, seja a hybris da tragédia grega, os excessos do gótico ou a quebra dos tabus 

no naturalismo. No entanto, tais obras partem das transgressões para alcançar seus 

próprios efeitos estéticos e propostas artísticas. Há, em suas poéticas, objetivos e 

reflexões em que a transgressão pode servir de meio, mas não de fim. 

De início, já é importante frisar que a literatura de crime propriamente dita não 

trata da abordagem de qualquer transgressão, mas do crime enquanto conceito que 

começa a se formar apenas na modernidade.  

Em finais do século XVIII, tem início uma mudança na forma como se pensa o 

crime e o castigo na Europa. Países como Inglaterra e França progressivamente banem 

de suas práticas institucionais os suplícios e as execuções públicas (cf. FOUCAULT, 

2009, p. 19). Tais práticas mantinham tanto a função de advertência, reafirmando a 

consequência brutal da prática de uma transgressão grave, quanto a função de 

reconforto, em que a morte do condenado simbolicamente retornava o mundo aos eixos, 
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corrigia um desvio da ordem social. O espaço deixado vago pelo fim das punições 

públicas precisa ser, então, preenchido por outras práticas que mantenham essas funções 

de advertência e ordem simbólica; dentre as alternativas, as narrativas de crime 

assumem um papel crucial nesse movimento. Não é por acaso que é justamente no 

ocaso da punição como espetáculo que vemos difundir-se a leitura dos boletins de 

Newgate, narrativas sobre os crimes dos condenados à morte na prisão de Newgate, em 

Londres, tema que abordaremos mais adiante. 

Essa época é, ainda, marcada por uma mudança na própria forma como se encara 

a criminalidade na sociedade. Antes da Revolução Industrial, quando a maior parte da 

população ainda se concentrava no campo, o crime mantinha certo caráter de exceção, 

individualidade. Cawelti (1975), em ―The New Mythology of Crime‖ ressalta que: 

Nos séculos XVII e XVIII, o crime ainda era primariamente uma 

questão religiosa e moral. A ofensa contra a lei também era uma 

ofensa contra Deus e, dessa forma, merecia as mais duras e terríveis 

formas de punição. Visto que o criminoso era primariamente 

concebido como um pecador individual, a literatura sobre ele consistia 

amplamente nos relatos de crime e retribuição, imagens espelhados, 

poder-se-ia dizer, da literatura popular dos santos e mártires
30

 

(CAWELTI, 1975, p. 328. Tradução nossa). 

Em princípio, as narrativas de Newgate mantinham ainda esse modelo do crime 

como um evento excepcional, fruto de um indivíduo que desvia do padrão geral, da 

moral cristã, e sofre as consequências por isso. Ernest Mandel, em Delightful Murder 

(1984), ressalta que ―[p]or volta do século XVIII, claro, isso rapidamente se tornou 

anacrônico, e algumas das histórias do Newgate Calendar já mostravam os primeiros 

desvios das regras‖
31

 (MANDEL, 1984, p. 4. Tradução nossa). Com um aumento 

assustador das taxas de criminalidade urbana, ―por volta do começo do século XIX, 

                                                 
30

 No original: ―In the seventeenth and eighteenth centuries, crime was still primarily a religious 

and moral matter. An offense against the law was also an offense against God and as such merited the 

harshest and most terrible form of punishment. Because the criminal was primarily conceived as an 

individual sinner, the literature about him consisted largely of accounts of crime and retribution, mirror 

images, one might say, of the popular literature of saints and martyrs‖. 
31

 No original: ―By the eighteenth century, of course, this was fast becoming anachronistic, and 

some of the Newgate Calendar stories are already showing the first deviations from the rules‖. 
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criminosos profissionais, desconhecidos no século XVIII, haviam se tornado 

realidade‖
32

 (MANDEL, 1984, p. 4. Tradução nossa). 

Mandel, enquanto crítico marxista, mantém os olhos abertos às questões 

econômicas envolvidas no processo de ascensão das narrativas de crime e percebe como 

essa ansiedade decorrente da explosão de criminalidade urbana no começo do século 

XIX vai ser rapidamente capitalizada pela mídia e pelas editoras, criando assim um 

mercado inteiro voltado para a exploração do crime enquanto temática central de obras 

ficcionais ou jornalísticas. Tal fato, junto ao barateamento dos meios de produção 

impressa, permitiu uma rápida difusão da literatura de crime não apenas entre uma elite 

econômica, mas de forma geral na população. 

Assim, ainda que as revenge tragedies e os contos populares de banditismo 

medieval sejam bons exemplos da centralidade da transgressão da arte ocidental, 

optamos aqui por estabelecer a pedra fundamental das narrativas criminais nos boletins 

de Newgate justamente pela noção moderna de crime que começa a se esboçar nessa 

época. 

1.2.1. Narrativas de Newgate 

Mandel, em Delightful Murder, parte da hipótese de que ―a evolução da 

narrativa de crime reflete a história do próprio crime‖
33

 (MANDEL, 1984, p. 31. 

Tradução nossa) para guiar seu estudo sobre a crime fiction. A afirmação é algo drástica, 

forçando uma perspectiva completamente mimética da literatura, quando na verdade, 

sabemos, as relações são mais complexas. Nem toda mudança nos gêneros da literatura 

de crime veio como reflexo de uma mudança na estrutura do crime em si. O surgimento 

do detetive metafísico – centrado em questões existenciais, identitárias e metaliterárias 

(cf. HOLQUIST, 1971) – por exemplo, mostra como nem sempre as vertentes da ficção 
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 No original: ―by the beginning of the nineteenth century, professional criminals, unkown in the 

eighteenth century, had become reality‖. 
33

 No original: ―the evolution of the crime story reflects the history of crime itself‖. 
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de crime têm essa relação direta com os crimes cometidos no mundo real. No entanto, é 

inegável que o gênero, e principalmente o subgênero criminal – que, fora do conforto 

oferecido pelos heróis da narrativa investigativa, tende a ser mais pungente em suas 

críticas sociais – dialogam frequentemente com os medos e ansiedades do público em 

seu contexto de produção. 

Para as narrativas de Newgate
34

 isso significará lidar com o mundo criminal 

nas fronteiras de um velho sistema penal sangrento e pouco controlado com a aurora da 

Inglaterra industrial. Ian Bell, no capítulo ―Eighteenth-Century Crime Writing‖ do 

Cambridge Companion, descreve como a sociedade do século XVIII lidava com o 

crime antes da consolidação do sistema policial. Segundo ele, essa era uma época em 

que a investigação dos crimes era responsabilidade da vítima, que podia contratar um 

agente ou oferecer uma recompensa pelo suspeito. Com isso, grupos se especializavam 

em roubar as vítimas, oferecendo eles mesmos, posteriormente, o retorno do bem para 

receber a recompensa, encenando ainda a prisão do próprio membro da gangue. A 

forma geral de punição para os casos que chegavam às mãos do Estado era o chamado 

Bloody Code. O nome vem do fato de que mesmo casos menores, como pequenos 

roubos, podiam ser penalizados com a morte, como forma de reforçar uma política de 

controle baseada no medo das drásticas punições, como podemos ver, por exemplo, nas 

menções encontradas ao fato em Moll Flanders (1722), de Defoe. 

Ainda como representado em Moll Flanders, o principal ponto de parada para 

esses condenados na Inglaterra era a prisão de Newgate, em Londres – uma das mais 

importantes e temidas da época. Devido ao impacto gerado no imaginário britânico por 

esse espaço – e por sua centralidade real no sistema penal londrino –, a prisão se tornou 

o locus por excelência das narrativas de crime inglesas setecentistas (cf. BELL, 2003, p. 

                                                 
34

 Englobamos, aqui, dentro da categoria ―Narrativas de Newgate‖, tanto os pequenos relatos 

contidos do Newgate Calendar quanto, posteriormente, a produção de romances inspirados por esses 

relatos, os romances de Newgate. 
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7). De peças teatrais a panfletos biográficos e baladas populares, havia uma intensa 

produção artística que explorava o interesse do público em ter acesso às histórias dos 

temidos criminosos das prisões, fossem eles criminosos contemporâneos ou bandidos 

lendários do passado. 

É, no entanto, a produção dos capelães da própria prisão que assumirá destaque 

nessa concorrência de discursos sobre o crime. Desde o século XVII, como uma 

maneira de complementar o orçamento de manutenção da prisão de Newgate, esses 

funcionários preparavam e vendiam panfletos com as confissões dos condenados à 

morte. Data de 1773 a primeira vez que tais panfletos – e outras histórias – foram 

reunidos sob o título de The Newgate Calendar.  

Essas compilações, diferente dos panfletos, eram feitas em edições bem 

acabadas, consideravelmente mais caras e destinadas não ao grande público, mas a uma 

burguesia capaz de arcar com seus custos. No começo do século XIX, Knapp e Baldwin 

começam a publicar uma das versões mais populares da coletânea, com mais de 400 

páginas contendo dezenas de casos ilustrados. Vale ressaltar que, ainda que tais 

compêndios não fossem acessíveis ao grande público, sua publicação ocorria paralela à 

tradição dos panfletos populares. 

Como muitos críticos ressaltam, esse tipo de obra tinha um declarado valor 

admonitório, sendo considerado uma espécie de cautionary tale – um conto de 

advertência – da Inglaterra urbana. Nos próprios prefácios dos Newgate Calendar, 

vemos como a intenção moralizante dessas narrativas é ressaltada, e tais obras eram até 

recomendadas para a educação infantil em algumas versões (cf. KNIGHT, 1980, p. 9). 

Em outros prefácios, vemos discursos que reforçam certas ideias que, a princípios do 

século XIX, já começam a cair em desuso, como o próprio Bloody Code. Neles, os 

editores defendem a necessidade da punição espetacularizada como uma forma de 
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reforçar na mente da sociedade a lógica do crime e imediato castigo – um mecanismo de 

controle social. Tendo em vista que, nessa época, as execuções públicas estavam a 

caminho da extinção, as narrativas do Newgate Calendar serviriam como um substituto 

eficaz. 

Knight, em uma análise formal das narrativas do Newgate Calendar, ressalta 

como há uma recorrência de enredo cujo intuito seria reforçar uma visão de mundo 

específica. Os criminosos, cuja descrição é vaga, quando há alguma, são membros da 

sociedade que, por fraqueza, não resistem às tentações do pecado e se desviam de seu 

caminho, tornando-se criminosos, quase sempre através de roubo ou assassinato. 

Inevitavelmente, esse delinquente acaba nas mãos da justiça e é punido, quase sempre 

com a morte. Não obstante, sua captura não envolve nenhum indivíduo dotado de 

habilidades investigativas particulares, mas de duas principais causas: a consciência 

cristã, que encherá esse criminoso de culpa e fará com que ele ou um de seus aliados se 

entregue; ou o reconhecimento de alguém da própria sociedade, que persegue o 

criminoso e o leva à justiça, como parte de seu dever como cidadão (cf. KNIGHT, 1980, 

p. 13). Essa estrutura recorrente, sempre mantendo a mesma moral de que o crime é 

uma doença social que pode contagiar os mais fracos de espírito, mas que sempre será 

punido ao final de forma terrível, indica como há um forte caráter fabular nesse tipo de 

narrativa. 

Com isso, vemos plenamente um modelo comunal cristão que, à época da 

publicação das coletâneas, já começa a ser anacrônico. A Londres urbana e industrial do 

século XIX em nada se assemelha a essa sociedade dos séculos passados retratada na 

maior parte das narrativas do Newgate Calendar. Se antes o crime surge de um surto 

repentino, que temporariamente tira a comunidade de seus eixos, fazendo-a retornar à 

normalidade após a punição do elemento desviante, na metrópole a criminalidade não é 
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exceção, é regra, havendo criminosos profissionais e bairros em que a justiça sequer 

consegue fazer-se presente. Mesmo nas regiões não marginalizadas da cidade, não há a 

mesma possibilidade de vigilância que se mantém nas comunidades rurais. Diante de 

populações que, pela primeira vez na história, alcançavam o primeiro milhão de 

habitantes, era impossível que um cidadão de Londres fosse capaz de manter um 

controle eficaz do crime por conta própria. 

Essa defasagem, no entanto, não impediu que os Newgate Calendars se 

tornassem um grande sucesso de público. Como nem toda editora tinha acesso direto 

aos registros de Newgate, recorriam a outras fontes – e provavelmente à criação 

ficcional –, fazendo com que muitas histórias incertas fossem adicionadas aos 

compêndios (Cf. HORSLEY & RZEPKA, 2010, p. 15). Com isso, não demorou para 

que Newgate deixasse de ser necessariamente a origem dos relatos e se tornasse uma 

etiqueta editorial, dando origem às chamadas Newgate novels. 

Esses romances apresentavam aos leitores histórias de crime mais desenvolvidas 

que os compactos enredos dos Newgate Calendars. Além disso, vemos que essas obras 

já começam a divergir do homogêneo padrão moralista de crime e punição 

predominante em seu antecessor. Com maior profundidade psicológica, não era 

incomum que as histórias de alguns célebres criminosos fossem romantizadas, servindo 

de escândalo moral à época. Pykett (2003), no capítulo ―The Newgate Novel and 

Sensation Fiction, 1830-1868‖ do Cambridge Companion descreve as newgate novels 

como: 

romances de crime, e, em alguns casos, romances históricos, em que 

se encontravam crônicas das ―aventuras e fugas de criminosos 

independentes e corajosos, geralmente ladrões e assaltantes de estrada 

famosos no século XVIII‖. Suas ambientações variavam de castelos a 

―flash kens‖ (tavernas frequentadas por ladrões e outros habitués do 

submundo criminal), e geralmente misturavam personagens das baixas 

e altas classes. De acordo com os críticos, eles romantizavam e 

glamorizavam o crime e a vida criminal, atraindo simpatia pelos 

criminosos em vez de pelas vítimas do crime ao fazer os criminosos 
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alvos de perseguição, focar em suas motivações e psicologia, e 

representá-los como vítimas das circunstâncias ou da sociedade
35

 

(PYKETT, 2003, p. 19-20. Tradução nossa). 

Pykett ainda ressalta como essa vertente foi de suma importância não apenas 

para a discussão da crime fiction mas para um debate sobre a própria literatura em si. 

Segundo ele, diante da rápida popularização dos romances de Newgate, as obras se 

envolveram em controvérsias tanto sociais quanto literárias.  

De um ponto de vista literário, a romantização dos criminosos levantava – e 

levanta até hoje, em alguns casos – questões como os limites da representação, a 

influência da arte na sociedade e a necessidade de um objetivo moralizante contra uma 

literatura de entretenimento que aspira, sobretudo, a saciar os desejos de sua audiência. 

Já do ponto de vista social, ao dar profundidade aos criminosos que antes eram quase 

tipos, os romances de Newgate tocavam numa fibra sensível da Inglaterra industrial, 

mostrando o lado negativo do progresso, da ciência e da razão espelhado nos bairros 

miseráveis, nas crianças órfãs entregues ao próprio destino, na exploração social e na 

negação do inatismo do mal – misturando-se, com isso, ao gótico urbano oitocentista (cf. 

PUNTER, 1996, p. 187). 

Ainda que a vertente em si tenha caído em oblívio passada a primeira metade do 

XIX, algumas obras persistem nos estudos literários graças ao status de seus autores, 

como é o caso de Oliver Twist (1838), de Charles Dickens. No romance, além do 

aprofundamento psicológico dos criminosos
36

, temos um protagonista vítima do 
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 No original: ―crime novels, and, in some cases historical novels, which chronicled the 

‗adventures and escapes of independent, courageous criminals, often legendary eighteenth-century 

robbers and highwaymen‘. Their settings ranged from castles to ‗flash kens‘ (drinking dens frequented by 

thieves and other habitués of the criminal underworld), and they often mingled lower and upper-class 

characters. According to their critics, they romanticised and glamorised crime and low life, and invited 

sympathy with criminals rather than with the victims of crime by making their criminal subjects the 

hunted object of a chase, by focusing on their motivation or psychology, and by representing  them as the 

victims of circumstance or society‖.  
36

 Passando ao domínio do romance, os antes arquetípicos personagens do Newgate Calendar 

começam a ganhar profundidade, forçando a uma revisão da postura plenamente punitiva encontrada 

anteriormente, e, com isso, tornando-se alvo de críticas sobre uma suposta apologia ao crime. 
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ambiente em que cresce – o que renderá críticas a Dickens por ser demasiado solidário 

aos criminosos – e uma representação detalhada desse ambiente e de seus demais 

habitantes. Mesmo em obras de Dickens não considerados romances de Newgate, 

muitas dessas marcas se mantém, como é o caso de A casa abandonada (1853) e 

Tempos difíceis (1854), em que, mesmo ausente a centralidade do criminoso, o foco no 

ambiente marginalizado, decadente e oprimido ainda mantém críticas sociais pungentes. 

Algumas dessas narrativas, por outro lado, buscavam não um retrato 

contemporâneo dos problemas sociais da vida urbana, mas, através de uma ambientação 

histórica, um retorno ao passado lendário de certos criminosos eternizados pelos 

boletins de Newgate, como é o caso de Jack Sheppard (1839), de William Harrison 

Ainsworth, um dos maiores sucessos da vertente. Baseado em um criminoso real, que 

antes fora aprendiz de carpinteiro, enforcado aos vinte e um anos após uma série de 

crimes menores e uma ousada fuga da prisão, Ainsworth conduz a narrativa de forma 

simpática ao famoso criminoso, elidindo seus atos vis e dando foco às empolgantes 

cenas de fuga e aos momentos em que ele demonstra lealdade e autosacrifício. Esse tipo 

de romance, segundo Pykett, podia ser lido como: 

uma oportunidade segura (e distanciada historicamente) de identificar 

o marginal social na era do Cartismo. Alternativamente, esse tipo de 

romance pode ser visto como um conto pós-reforma sobre um sistema 

penal e legal não reformados, que permite aos leitores identificar-se 

com aventureiros buscando enganar o corrupto e opressivo ancien 

régime
37

 (PYKETT, 2003, p. 29. Tradução nossa). 

Pykett percebe, através das críticas feitas a esses romances e à defesa de seus 

autores, que o principal problema envolvendo os romances de Newgate era, na verdade, 

um problema de classes. Ela ressalta como os críticos, à época, viam de forma negativa 
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 No original: ―a safe (and historically distanced) opportunity to identify with a social outsider 

in the era of Chartism. Alternatively it might be seen as a post-reform tale of an unreformed legal and 

penal system, which allowed readers to identify with a boys‘ own adventurer seeking to outwit a corrupt 

and oppressive ancien régime‖. 
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a mistura entre atributos das classes altas e baixas, analogicamente, características boas 

e características más.  

A eliminação do maniqueísmo que domina as narrativas do Newgate Calendar 

vai afetar diretamente os discursos que tentavam justificar a exploração, a exclusão 

social e, sobretudo, a punição sumária. Não se tratava, assim, da mera romantização de 

um criminoso, mas da quebra do caráter fabular do seu predecessor em prol de uma 

narrativa que, minimamente, se preocupasse em representar os criminosos com certo 

grau de realismo e deslocasse, ao menos, parte do problema para as instituições sociais. 

É preciso lembrar, no entanto, que tais observações dificilmente vão se aplicar a 

todas as obras reunidas sob a etiqueta de Newgate novel. Como categoria comercial, seu 

uso mantinha pouca preocupação com estrutura e características, usada mais como uma 

forma de marketing, uma maneira de comunicar com rapidez que as obras em questão 

traziam elementos desejáveis como crime, violência, enredos melodramáticos etc. 

Lauren Gillingham, no Companion da Blackwell, organizado pelo próprio Lee Horsley 

em 2010, ressalta a variedade de abordagens possíveis nessa vertente: 

Em Oliver Twist (1837 – 8), Dickens visa a uma representação mais 

realista que romântica do crime, focando-se no que ele chama de ―a 

realidade miserável‖ da vida dos criminosos (1998: liv). Algumas 

ficções de Newgate seguem Caleb Williams, de William Goodwin, no 

estudo da psicologia da criminalidade. Em Eugene Aram (1832), por 

exemplo, Bulwer-Lytton foca-se em um caso no qual ele sugere que 

―o crime parece ser o aberrante e monstruoso produto de um grande 

intelecto‖ (1896: xvii). E diversos romances de Newgate 

fundamentam-se em múltiplos gêneros. Barnaby Rudge (1841), de 

Dickens, ambientado no contexto dos Gordon Riots anti-católicos de 

1780, é parte romance histórico, parte gótico, e parte romance de 

Newgate. Lucretia (1846), de Bulwer-Lytton, que compartilha alguns 

dos interesses políticos e psicológicos de seus romances de Newgate 

anteriores, antecede de maneira importante o romance de sensação da 

década de 1860
38

 (GILLINGHAM, 2010, p.  95. Tradução nossa). 
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 No original: ―In Oliver Twist (1837-8), Dickens aims for a realistic, rather than romantic, 

depiction of crime, focusing on what he calls ‗the miserable reality‘ of criminals‘ lives (1998: liv). Some 

Newgate fiction follows William Godwin‘s Caleb Williams in studying the psychology of criminality. In 

Eugene Aram (1832), for example, Bulwer-Lytton focuses on a case where he suggests that ―crime 

appears the aberration and monstrous product of a great intellect‖ (1896: xvii). And numerous Newgate 

novels straddle multiple genres. Dickens‘s Barnaby Rudge (1841), set in the context of the 1780 anti–
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Como apontado por Gillingham, após a queda na popularidade dos romances de 

Newgate, vemos, na década de 60, a ascensão de outro gênero estritamente relacionado 

ao crime e envolvido em polêmicas muito semelhantes, quando não piores, a sensation 

novel. Antes, contudo, de avançarmos para o estudo dessa vertente, vale analisar de 

forma detida um conjunto de obras que se desenvolve a partir da década de 40 e se 

destaca um pouco do padrão dos romances de Newgate, os mistérios urbanos. 

1.2.2. Mistérios urbanos 

O nome é uma tradução da categoria desenvolvida por Knight em seu livro 

homônimo, The Mysteries of the Cities, e faz referência a uma etiqueta aplicada 

diretamente aos títulos de certos romances a partir de meados da década de 40 devido ao 

sucesso estrondoso de Os mistérios de Paris (1845), de Eugène Sue.  

Knight argumenta como a segunda metade do século XIX foi marcada, na 

França, por uma crescente complexificação das relações entre campo e cidade, entre 

uma forma de vida ainda com traços feudais e a consolidação da metrópole parisiense. 

Retratada à exaustão por romancistas da época como Balzac, Hugo e Dumas, seria, no 

entanto, na menosprezada obra de Sue que teria início esse movimento de reflexão e 

representação da problemática urbana da megalópole moderna na França. 

Os mistérios de Paris retoma a temática frequente da criança perdida. Fruto do 

casamento entre o príncipe Rodolfo com a condessa Sarah Macgregor, Amélie é levada 

pela mãe após o cancelamento da união pelo pai de Rodolfo. Sarah, pretendendo usar a 

filha como barganha após ter perdido as possibilidades presentes no casamento com o 

príncipe, a confia a um grupo de criminosos, que, por sua vez, enganam tanto a mãe 

quanto os demais, fazendo que pensem que a criança morreu. Completamente 

                                                                                                                                               
Catholic Gordon riots, is part historical novel, part Gothic, and part Newgate novel. Bulwer-Lytton‘s 

Lucretia (1846), which shares some of the psychological and political interests of his earlier Newgate 

fiction, looks forward in important ways to the sensation novel of the 1860s‖. 
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abandonada nas mãos de tais criminosos, Amélie é brutalmente explorada até que 

consegue fugir, mas acaba na prisão. Ao sair, tentando ganhar a vida de forma honesta, 

acabará novamente na mão de criminosos que vão forçá-la a entrar para a prostituição. 

Como bom folhetim, os mistérios se estendem em tramas e subtramas 

labirínticas até que se encerre o arco central da história. Mais importante, contudo, que 

essa recorrente temática de afastamento e reencontro da criança perdida – presente 

desde Édipo Rei, ou mesmo em mitos anteriores, como o de Páris – é o pano de fundo 

central escolhido para a história: o submundo violento, caótico e infestado de 

criminosos da capital francesa. Esse é um dos principais pontos em comum entre o 

romance de Sue e as diversas obras que se basearão nela nos anos seguintes. 

Os mistérios de Paris foi um dos primeiros fenômenos literários de uma cultura 

em vias de globalização, tendo ao menos vinte traduções em inglês, doze em espanhol, 

doze em italiano, sete em alemão, seis em português, três em catalão e quatro em 

dinamarquês (cf. THÉRENTY, 2014, p. 29). Observando essa eficaz penetração nos 

mercados fora da França, autores locais prontamente começaram a produzir suas 

próprias versões da obra, deslocando apenas a cidade central de Paris para seus próprios 

ambientes. Dessa prática, surgem, além dos outros 74 romances franceses, 27 italianos, 

24 americanos, 13 espanhóis, 12 portugueses e 12 brasileiros, dentre os quais podemos 

destacar Os mistérios del Plata, publicado no Jornal das Senhoras em 1854, Os 

mistérios do Rio de Janeiro ou Os ladrões de casaca, de Antonio Jeronymo Machado 

Braga, publicado no Jornal do Commercio a partir de 31 de outubro de 1866, e Os 

mistérios da Tijuca, publicados por Aluísio Azevedo em 1882 no Folha Nova. 

Ainda que todos esses romances tenham, como a própria mudança no título 

normalmente indica, a proposta de um deslocamento dos ambientes de criminalidade de 

uma cidade para outra, o resultado final é muito mais semelhante do que se poderia 
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esperar. Descreve-se uma cidade labiríntica, marcada pelo caos e pela degradação, 

infestada de doenças e povoada, sobretudo, por criminosos e indivíduos grotescos: 

[...] Eis os mistérios apavorantes do horrível bairro que existe em 

pleno coração desta vasta metrópole. De John Street a Saffron Hill, de 

West Street a Clerkenwell Green, existe um labirinto de ruelas 

estreitas, sufocadas por sujeira e cheiros pestilentos, nauseabundos, 

onde mora uma população que nasce, vive e morre no meio da 

miséria, da carência, da pobreza e do crime [...] (George Reynolds 

apud THÉRENTY, 2014, p. 31-32). 

[...] Bairros enormes que só têm ruas estreitas, casas feitas com tocos 

de madeira, vigamento emendado com caliça. A aparência é lúgubre e 

sinistra. Há barbantes estendidos de lado a lado das janelas: os trapos 

lá pendurados passaram por uma água suja que, em vez de lavar, 

espalhou um pouco mais as manchas existentes. No rés do chão, há 

normalmente uma sala arrumada como loja; uma meia-porta é a 

entrada; no chão batido, irregular e cheio de buracos, é jogado o lixo 

[...] (Octave Féré apud THÉRENTY, 2014, p. 32). 

Viramos o Beco do Cotovelo, o beco sinistro e fétido, com sua 

ladeirinha que sobe para as ruínas do Castelo. Pouco depois estávamos 

na Travessa dos Ferreiros. Em pleno bairro chinês! Mas pode-se 

chamar aquilo um bairro? Não. É apenas uma travessa. E que 

travessa! Pequenina, estreita, tem-se a impressão de que, abrindo os 

braços, fecha-se o trânsito da estranha viela. (...). Mas, à noite, a 

Travessa dos Ferreiros é apavorante. Mal acesa, quase escura, 

adivinha-se mais do que se vê. E não se vê mesmo nada. Anda-se às 

apalpadelas. Pisa-se, com incerteza, como cegos. E o receio de ser 

assassinado, ali, sem mais nem menos, sem barulho, em pleno 

silêncio, sobe à garganta de quem passa. (COSTALLAT, 1990, p. 51-

52)
39

. 

Thérenty afirma, sobre essas semelhanças, que, nos mistérios urbanos, não 

estamos diante da sociedade tal qual, mas diante de uma antissociedade da miséria e do 

crime, em que se concentram todos os excluídos: pobres, ladrões e prostitutas (cf. 2004, 

p. 32). Nesse espaço, os vícios, as violências e os crimes seriam magnificados, criando, 

mesmo nos mistérios situados em cidades pequenas e consideravelmente mais seguras 

que Londres e Paris, uma mesma atmosfera de terror urbano. 

Essa sobreposição de cidades em um ambiente quase homogêneo pode ser 

explicada não apenas pelo fenômeno da reprodução matricial do romance de Sue, mas 

                                                 
39

 Os trechos foram tirados, respectivamente de The Mysteries of London (1845), Les mystères de 

Rouen (1845) e Os mistérios do Rio (1929). 
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por partirem de uma mesma poética de composição: o gótico urbano. Essas obras 

surgem num momento de consolidação da metrópole que se desenvolve ao longo do 

século XIX, devido, sobretudo, à revolução industrial, que causa uma migração em 

massa da população rural ao ambiente urbano, sendo necessário reformulá-lo 

drasticamente. Muito bem representado em obras como Tempos difíceis (1854), de 

Dickens, esse novo cenário nas grandes cidades europeias é marcado pela miséria das 

classes operárias, a intensificação da formação de rookeries
40

, e, como mostra Mandel, 

um aumento impactante na criminalidade: ―O número de pessoas condenadas por 

crimes em Paris subiu de 237 a cada 100,000 habitantes em 1835 para 375 em 1847 e 

444 em 1868‖
41

 (MANDEL, 1984, p. 5. Tradução nossa). Essa mudança, como algumas 

outras, construirá, na população, um conjunto de incertezas e angústias típicas dessa 

época, que opto por denominar medo urbano (cf. SASSE, 2016, p. 178).  

Esses temores serão responsáveis por uma mudança importante na produção da 

literatura gótica que a aproximará ainda mais da literatura de crime, a mudança do 

ambiente rural para o gótico urbano. Botting, em Gothic (1996), afirma que: 

O background feudal e arquitetônico, as paisagens selvagens, os 

vilões aristocráticos e as heroínas sentimentais não eram mais, numa 

cultura plenamente burguesa, objetos de terror. Contextos domésticos, 

industriais e urbanos e indivíduos aberrantes providenciaram o loci 

para o mistério e o terror. (...) [O]s becos obscuros das cidades 

substituíram as florestas sombrias e os labirintos subterrâneos; os 

criminosos eram os novos vilões, astutos e corruptos, mas plenamente 

humanos
42

 (BOTTING, 1996, p. 80. Tradução nossa). 

Enquanto o contexto doméstico e os passados cheios de transgressão e culpa 

serão muito bem representados pelos enredos de traição, violência e luxúria dos 

                                                 
40

 Bairros marginalizados, com construções precárias, altos índices de doenças e habitados por 

criminosos, devedores, prostitutas e pessoas em situação de miséria. Um exemplo é o bairro de Mint, em 

Londres, que já vemos representado em Moll Flanders como um ambiente degenerado. 
41

 No original: ―The number of persons condemned for crimes in Paris rose from 237 per 

100,000 inhabitants in 1835 to 375 in 1847 and 444 in 1868‖. 
42

 No original: ―aristocratic villains and sentimental heroines, were no longer, in a thoroughly 

bourgeois culture, objects of terror. Domestic, industrial and urban contexts and aberrant individuals 

provided the loci for mystery and terror. (…) [T]he dark alleyways of cities were the gloomy forests and 

subterranean labyrinths; criminals were the new villains, cunning, corrupt but thoroughly human‖. 
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romances de sensação, os becos escuros e labirínticos da cidade podem ser vistos como 

uma constante nos muitos Mistérios Urbanos que se difundem nessa época e 

posteriormente. 

É um fenômeno interessante notar que essa vertente, apesar de ser sempre 

centrada nos ambientes de alta criminalidade e, na maioria dos casos, envolver crimes 

como parte central da narrativa, é pouco presente nos compêndios antes estudados. 

Menções tanto a Os mistérios de Paris como a seu mais popular emulador em língua 

inglesa, The Mysteries of London (1845), de George Reynolds, são quase inexistentes. 

No compêndio de Scaggs, não chegam a ser citados; No Cambridge Companion 

aparecem uma vez cada, ilustrando outras questões que não envolvem os Mistérios em 

si; e mesmo no compêndio de Knight, que posteriormente dedica uma obra inteira a eles, 

as menções a Sue e Reynolds são escassas. É apenas no compêndio da Wiley-Blackwell, 

editado por Horsley e Rzepka em 2010, que há uma menção significativa aos Mistérios, 

dentro do tópico ―The Urban Gothic Novel‖. 

Em livros críticos sobre o gótico, por outro lado, os Mistérios Urbanos aparecem 

com mais frequência justamente por essa ambientação urbana peculiar. Botting, em 

Gothic (1996), menciona a versão de Reynolds, afirmando que a vertente ―provê um 

bom exemplo de Gótico urbano. Tirania e horror são ao mesmo tempo pesadelo e 

realidade nas descrições sombrias da corrupção aristocrática e da depravação, que, no 

labirinto de imoralidade da cidade, também se fundem ao comportamento das classes 

trabalhadoras
43

‖ (BOTTING, 1996, p. 82. Tradução nossa). 

No Cambridge Companion to Gothic Fiction (2002), organizado por Jerrold E. 

Hogle, Reynolds e The Mysteries of London voltam a aparecer, e o autor é considerado 

um dos escritores góticos mais populares do período vitoriano ao lado de Dickens. 

                                                 
43

 No original: ―provides a good example of urban Gothic. Tyranny and horror are both 

nightmarish and real in its gloomy descriptions of aristocratic corruption and depravity which, in the 

city‘s labyrinth of immorality, also enmeshes the behaviour of the working classes‖. 
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Dickens e Reynolds ainda aparecem na obra de Punter, em um capítulo dedicado às 

relações entre o gótico e a próxima vertente que estudaremos, a sensation novel.  

Ainda que os motivos dessa aparente ausência dos mistérios urbanos dos 

compêndios não sejam totalmente claros, podemos supor que um dos obstáculos é a 

difusão mais diatópica que diacrônica desse grupo de narrativas. Uma vez que a maior 

parte dos compêndios se concentra em uma abordagem cronológica da ficção de crime 

quase que exclusivamente na Inglaterra e nos EUA, abordar a difusão dos mistérios 

urbanos requer uma abordagem cultural mais heterogênea, que foge ao escopo desses 

pesquisadores. 

Mesmo quando presentes nos compêndios do Gótico, suas menções são quase 

todas limitadas à obra de Reynolds, ainda que, eventualmente, se aponte a matriz de Sue 

e outras variantes em língua inglesa. A própria obra de Knight, cuja pretensão é dar 

conta desse fenômeno como um todo, opta por uma análise de Os mistérios de Paris 

seguida de cinco análises sobre mistérios de cidades Inglesas e dos Estados Unidos, 

deixando de abordar uma variedade de obras de outros países, desde a versão grega às 

diversas brasileiras. 

1.2.3. Sensation novels 

O termo sensation completa, ao lado de mystery e Newgate, a tríade de etiquetas 

classificatórias utilizadas amplamente pela ficção centrada nos criminosos durante o 

século XIX. Tal fato faz com que as fronteiras entre essas vertentes, em alguns casos, 

oscilem. Os romances de Newgate, os mistérios urbanos e os romances de sensação, 

ainda que tenham suas especificidades, são abordados por muitos críticos como um 

movimento único de uma literatura de massas, publicada em revistas e livros de baixa 

qualidade. The Mysteries of London, de Reynolds, por exemplo, é categorizado por 
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Pykett como um romance de Newgate enquanto Knight o aborda no subtópico 

―Sensation‖. 

O termo sensation, assim como sensational, era de uso corrente no século XIX, 

sobretudo durante a década de 60, sendo aplicado não apenas a romances, mas também 

a dramas, propagandas e até notícias de jornal. A etiqueta sensation garantia o 

espetacular, o assustador e o extraordinário, normalmente associado a escândalos 

sexuais, crimes violentos ou outros acontecimentos que abalavam os padrões da 

sociedade. 

Na literatura, especificamente, tinham no crime um elemento central. Para 

Patrick Brantlinger, em ―What is ‗Sensational‘ about the ‗Sensation Novel‘‖ (1982), os 

romances de sensação ―lidam com o crime, geralmente assassinato como uma 

consequência do adultério e, em alguns casos, da bigamia, no aparentemente respeitável 

ambiente doméstico burguês
44

‖ (BRANTILINGER, 1982, p. 1). Para o autor, essa 

vertente parte da tradição do romance criminal de Newgate, dialogando ainda com a 

literatura gótica e o realismo doméstico, para criar, na década de 60, uma literatura de 

crime fortemente ligada à classe média e ao universo feminino. 

Em questão cronológica, é possível delimitar o surgimento e apogeu do gênero 

na década de 60 do século XIX, tendo como marco The Woman in White (1860) de 

Wilkie Collins – talvez pela presença de uma detetive amadora na história. Em questão 

de características estruturais da narrativa, os autores tendem a diferenciar a sensation 

novel das narrativas de Newgate, sobretudo, pelos criminosos retratados e pelo ambiente 

em que se passam as histórias. Para Pykett, o romance de sensação e o romance de 

Newgate se opõem por uma questão de gênero dos autores: este seria prioritariamente 

de autoria masculina, enquanto naquele encontrar-se-ia uma série de autoras de sucesso 
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 No original: ―deals with crime, often murder as an outcome of adultery and sometimes of 

bigamy, in apparently proper, bourgeois, domestic settings‖. 
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(2003, p. 19). Já Christopher Pittard (2010), no capítulo ―From Sensation to the Strand‖, 

do compêndio da Wiley-Blackwell, opõe essa vertente não ao romance de Newgate, 

mas ao penny dreadful, seguindo, contudo caminhos semelhantes aos apontados para 

essa categoria anteriormente. Ele volta à questão do gênero, apontando, no entanto, 

como também as personagens criminais eram frequentemente mulheres. Essa mudança 

deve vir acompanhada de uma alteração também nos cenários. Se os criminosos agora 

são mulheres, é de se esperar que os crimes passem a ocorrer no lugar que a sociedade 

vitoriana reserva para elas, o espaço doméstico: 

O romance de sensação marca a mudança das narrativas de crime do 

espaço público das ruas e guetos para o reino privado do lar familiar, 

logo, os perigos do gênero foram caracterizados como uma espécie de 

invasão, a ameaça de uma literatura de crime da classe trabalhadora 

usurpando o ambiente do romance de classe média e trazendo uma 

criminalidade contagiosa para lá
45

 (PITTARD, 2010, p. 107. Tradução 

nossa). 

Com isso, a literatura de sensação amplifica certo clima de insegurança já 

presente na metrópole. Os romances de Newgate ofereciam ao leitor certos 

distanciamentos que, de certa forma, amenizavam o medo real daqueles crimes: o 

frequente deslocamento temporal, a centralidade nos criminosos marginalizados e a 

ocorrência nos becos escuros e bairros pobres contrastavam com a segurança do lar 

burguês. Quando o crime passa a ocorrer dentro do próprio ambiente familiar e 

respeitável da classe média metropolitana, elimina-se o último espaço de segurança 

desse cidadão, intensificando o choque causado por essas narrativas. 

Tal choque, por um lado, será o motivo do grande número de vendas desse tipo 

de obra, mas, por outro, será, também, combustível para as muitas críticas e 

perseguições que esse tipo de narrativa sofreu ao longo do século XIX. Se dar atributos 

típicos da classe média aos criminosos das classes baixas nos romances de Newgate já 
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 No original: ―The sensation novel marked the shift of crime narratives from the public space of 

the streets and slums to the private realm of the family home, and accordingly the danger of the genre was 

characterized as a type of invasion, the threat of a working-class literature of crime usurping the settings 

of the middle-class romance and bringing a contagious criminality with it‖. 
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era uma atitude condenada, inverter os termos e fazer com que a própria burguesia 

cometa as transgressões atribuídas àquela classe era ultrajante para os padrões morais da 

época. 

Pykett, contudo, ressalta que o maior medo desses críticos não era exatamente 

que o público leitor fosse influenciado a cometer assassinatos ou crimes semelhantes, 

mas que, devido à constante exposição ao sensacional, acabasse por perder o interesse 

na vida cotidiana em si (cf. PYKETT, 2003, p. 36), o que poderia levar, sobretudo as 

leitoras, a buscar novas formas de entretenimento. Tal medo é apenas uma magnificação 

de certa apreensão que a leitura de romances em geral despertava na população mais 

conservadora, principalmente pelo público feminino, como bem representa Madame 

Bovary (1857), de Flaubert.  

Em última instância, podemos considerar que ao menos parte da crítica sobre os 

romances de sensação era o medo da liberdade feminina e uma forma de controle do 

papel das mulheres na sociedade. Pykett reforça essa ideia mostrando como alguns 

críticos ficavam espantados tanto com o aprofundamento do conhecimento que certas 

autoras pareciam mostrar sobre a sexualidade em suas obras quanto com a explicitude 

de desejos e sensações experimentados pelas personagens femininas nessas obras. 

Mostrar a mulher como um ser sexual na sociedade vitoriana podia ser visto como um 

perigo maior que aquele levantado pela criminalidade das narrativas de Newgate. 

Vale ainda destacar, retomando comentários feitos anteriormente sobre a 

inclusão de Knight das sensation novels no seu capítulo sobre detecção, que muitas 

dessas obras utilizavam o mistério como uma peça-chave para o desenvolvimento do 

enredo. Dessa forma, certas obras acabaram se tornando referências para a literatura 

detetivesca por apresentar esboços dos personagens detetives que se consolidariam com 

Holmes anos mais tarde, como em The Woman in White [1859] e The Moonstone [1868]. 



62 

 

No entanto, esses elementos eram apenas um meio para atingir um fim distinto – menos 

nobre, diriam, talvez, os críticos da época – que o da ficção detetivesca: 

O romance de sensação era visto como uma ameaça quase 

pornográfica, criando uma resposta mais histérica que cerebral ao 

desvelar os segredos da classe média, e os escritores desse tipo de 

ficção eram criticados por ceder a tais gostos (de fato, o imenso 

sucesso de tais romances sugere outra interpretação do nome do 

gênero, como uma sensação comercial)
46

 (PITTARD, 2010, p. 107. 

Tradução nossa). 

Como sensação comercial, as sensation novels tiveram um pico de popularidade 

nos anos 60 e 70, depois, superadas por outras sensações, como a ficção detetivesca que 

entraria em seus anos de ouro nas primeiras décadas do século XX. Durante essa época, 

ainda se via a utilização da etiqueta sensation, mas os romances dessa vertente foram se 

tornando mais escassos. É nesse momento que entram em cena também os gêneros 

populares da ficção de crime norte-americana, que, apesar de sua presença na fundação 

do subgênero detetivesco com Poe, só começa a ganhar destaque crítico com o começo 

da vertente hard-boiled. No entanto, mesmo antes da popularização dos private eye 

literários, já havia, nos EUA, uma longa tradição de obras de crime tão heterogênea 

quanto a encontrada na Inglaterra. 

1.2.4. Origens da narrativa criminal norteamericana 

Em 1946, George Orwell publica, no Tribune de Londres, um ensaio chamado 

―Decline of English Murder‖. Nesse ensaio, como o título sugere, Orwell apontará para 

o que considera ser o declínio da golden age das narrativas de assassinato britânicas, 

que situa mais ou menos entre 1850 e 1925. Tentando explicar o que ele – e o público 

da época – entende como uma boa obra do gênero, Orwell faz um levantamento de 

algumas características, de forma prescritiva, que sustentariam essa categoria: 
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 No original: ―The sensation novel was seen as an almost pornographic threat, creating a 

response more hysterical than cerebral at the unraveling of middle-class secrets, and the writers of such 

fiction were criticized for pandering to such tastes (indeed, the huge success of such novels suggests 

another interpretation of the genre, as a commercial sensation)‖. 
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Considerando os nove assassinos que eu nomeei acima, pode-se 

começar por excluir o caso de Jack, o estripador, que forma uma 

classe própria. Dos outros oito, seis eram casos de envenenamento e 

oito dos dez criminosos pertenciam à classe média. De uma forma ou 

de outra, sexo era um forte motivador em todos os casos, com exceção 

de dois, e em ao menos quatro casos a respeitabilidade – o desejo de 

ganhar uma posição segura na vida, ou não comprometer uma posição 

social por algum escândalo como divórcio – era uma das razões 

principais dos assassinatos cometidos. (...) A ambientação de todos 

esses crimes, exceto o de Neill Cream, era essencialmente doméstico; 

de doze vítimas, sete eram ou marido ou mulher do assassino. 

(...) Espera-se que o assassino seja um pequeno homem nas 

classes profissionais – um dentista ou advogado , diria – vivendo uma 

vida intensamente respeitável em algum subúrbio, preferivelmente em 

uma casa geminada, que permitirá que os vizinhos ouçam sons 

suspeitos através das paredes. (...) Espera-se que ele seja desviado por 

uma paixão culposa por sua secretária ou pela mulher de um rival, e 

ele só poderia chegar ao ponto do assassinato após longas e terríveis 

lutas com sua consciência. Tendo decidido pelo assassinato, ele 

deveria planejar tudo com a máxima astúcia, e só escorregar em algum 

pequeno, imprevisível detalhe. O meio escolhido deve ser, claro, o 

veneno. Em última análise, ele deveria cometer o assassinato porque 

pareceria menos vergonhoso, e menos prejudicial à sua carreira, do 

que ser pego em adultério
47

 (ORWELL, 1968, p. 99-100. Tradução 

nossa). 

O que Orwell de fato faz nessa descrição/prescrição é traçar um retrato claro do 

que antes trabalhamos sobre o nome de romances de sensação. A ambientação burguesa, 

o deslocamento para o ambiente doméstico, o adultério e o assassinato familiar, entre 

outras características, mostram como Orwell percebe, ainda nos finais da primeira 

metade do século XX, a importância dessa vertente para a cultura inglesa. Seu objetivo, 

ao fazer esse pequeno retrato das sensation novels, é contrapô-las a outro tipo de 
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 No original: ―In considering the nine murders I named above, one can start by excluding the 

Jack the Ripper case, which is in a class by itself. Of the other eight, six were poisoning cases, and eight 

of the ten criminals belonged to the middle class. In one way or another, sex was a powerful motive in all 

but two cases, and in at least four cases respectability – the desire to gain a secure position in life, or not 

to forfeit one's social position by some scandal such as a divorce – was one of the main reasons for 

committing murder. (…) The background of all these crimes, except Neill Cream's, was essentially 

domestic; of twelve victims, seven were either wife or husband of the murderer. 

(…) The murderer should be a little man of the professional class—a dentist or a solicitor, say—

living an intensely respectable life somewhere in the suburbs, and preferably in a semi-detached house, 

which will allow the neighbours to hear suspicious sounds through the wall. (…) He should go astray 

through cherishing a guilty passion for his secretary or the wife of a rival professional man, and should 

only bring himself to the point of murder after long and terrible wrestles with his conscience. Having 

decided on murder, he should plan it all with the utmost cunning, and only slip up over some tiny, 

unforeseeable detail. The means chosen should, of course, be poison. In the last analysis he should 

commit murder because this seems to him less disgraceful, and less damaging to his career, than being 

detected in adultery‖. 
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narrativa que delas se diferencia drasticamente. Para tal, toma como exemplo o mais 

popular relato de crime de sua época, The Cleft Chin Murder, de R. Alwyn Raymond. 

O livro narra a história de dois jovens, uma ex-garçonete chamada Elisabeth 

Jones e um desertor do exército americano chamado Karl Hulten, ambos com dezoito 

anos. Juntos por apenas seis dias, após se conhecerem por acaso em uma loja de chá, 

eles cometem três crimes: primeiro atropelam uma ciclista e roubam seus pertences, 

depois oferecem carona a uma menina, roubam-na e jogam-na desacordada num rio; por 

último, assassinam, ainda, um taxista durante a fuga. Mantendo o carro da vítima, 

acabam sendo capturados pela polícia e condenados, ele à morte e ela à prisão. 

Orwell, acostumado ao padrão das sensation novels, sente-se desnorteado diante 

de uma história que ele descreve como rasa de emoções e cujos crimes careceriam de 

sentido. Para ele, a única explicação possível para sua popularidade seria a guerra. Uma 

vez que a história era baseada em um crime real – como veremos, é uma característica 

frequente no subgênero criminal – da época, Orwell acredita que sua popularidade era 

apenas uma forma de distrair os leitores dos reais horrores da guerra através de um caso 

de violência banal. No entanto, como hoje sabemos, histórias como as The Cleft Chin 

Murder não só sobreviveram ao fim das grandes guerras como se tornaram, hoje, mais 

regra que exceção. Se pegarmos o enredo de Natural Born Killers (1994), de Oliver 

Stone, por exemplo, veremos curiosamente quase uma atualização da trama de The Cleft 

Chin Murder. 

Outro fator que chama a atenção de Orwell é a americanização que perpassa toda 

a narrativa. O fato de Elisabeth haver se autodeclarado stripper e Karl gângster de 

Chicago pesam para que o ensaísta considere que a história está fundamentada em 

―falsos valores do cinema americano‖
48

 (ORWELL, 1968, p. 100. Tradução nossa). No 
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 No original: ―false values of the American film‖. 
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fim, Orwell retoma as suspeitas da influência norte-americana no caso, ainda que não se 

mostre convencido de que aquele tipo de crime seria capaz de se perpetuar no 

imaginário dos leitores como o fizeram os romances de sensação: 

Talvez seja significante que o mais falado assassinato inglês dos 

últimos anos tenha sido cometido por um americano e uma menina 

inglesa que se tornou parcialmente americanizada. Mas é difícil 

acreditar que esse caso será tão lembrado quanto os velhos dramas de 

envenenamento, produtos de uma estável sociedade em que a 

hipocrisia vigente ao menos garante que crimes tão sérios quanto 

assassinato terão fortes emoções por trás deles
49

 (ORWELL, 1968, p. 

101. Tradução nossa). 

Contrariando as expectativas de Orwell, aquele tipo de narrativa, ao tempo da 

publicação do caso de Elisabeth e Karl, já era popular nos EUA, através, sobretudo, de 

uma vertente que eclodia ainda nos anos 50 do século anterior, as dime novels, 

semelhantes às já comentadas penny dreadfuls. Narrativas impressas em papel de baixa 

qualidade, vendidas a um preço acessível às camadas populares e recheadas de temas 

polêmicos, que atiçavam o imaginário de seu público, as dime novels foram um sucesso 

editorial nos EUA. Pamela Bedore, em Dime Novels and the Roots of American 

Detective Fiction (2013) aponta que, entre 1860 e 1915, mais de 50 mil títulos foram 

publicados. Esse sucesso, e, sobretudo, sua penetração na cultura inglesa, não passa 

despercebido por Orwell. Em um de seus ensaios, ―Boys‘ Weeklies‖, publicado pela 

primeira vez em 1940, chama a atenção para o grau de violência das revistas americanas 

– Yank Mags – quando comparadas com as britânicas – Penny Dreadfuls: 

Há uma grande diferença de tom entre mesmo os mais sanguinários 

jornais ingleses e essas revistas baratas, como Yank Mags, Fight 

Stories, Action Stories, etc. (não estritamente revistas para meninos, 

mas amplamente lidas por meninos). Nas Yank Mags você encontra 

uma verdadeira sede de sangue, descrições realmente sanguinolentas, 

lutas de estilo pule-em-seus-testículos, escrita num jargão que foi 

aperfeiçoado por pessoas que criam violência sem fim. Uma revista 
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 No original: ―Perhaps it is significant that the most talked-of English murder of recent years 

should have been committed by an American and an English girl who had become partly americanised. 

But it is difficult to believe that this case will be so long remembered as the old domestic poisoning 

dramas, product of a stable society where the all-prevailing hypocrisy did at least ensure that crimes as 

serious as murder should have strong emotions behind them‖. 
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como o Fight Stories, por exemplo, teria pouquíssimo apelo a não ser 

entre os sádicos e masoquistas
50

 (ORWELL, 2017. Tradução nossa). 

Além do grau de violência, critica a dubiedade moral das revistas norte-

americanas, sobretudo aquelas centradas nos criminosos: 

Além disso, é preciso enfatizar que, em questão de nível, o código 

moral das revistas de meninos inglesas é até decente. Crime e 

desonestidade nunca são objetos de admiração, não há nada do 

cinismo e da corrupção das histórias americanas de gângsteres
51

 

(ORWELL, 2017. Tradução nossa). 

Apesar de fazer tais críticas já em 1940, Orwell observa a tradição dos penny 

dreadfuls, que se inicia no século anterior. Ainda que, ao longo do XIX, a penetração 

norte-americana tenha sido consideravelmente menor, é importante ver como as dime 

novels não só tinham um sólido mercado nos EUA, como também alcançavam, com 

suas publicações, parcelas consideráveis do público inglês. 

A visão de Orwell, no entanto, não é apenas a de um britânico escandalizado 

com a produção estrangeira. Mesmo em solo americano, houve uma grande resistência 

ao consumo das dime novels. Bedore ressalta como a crítica da época era incisiva em 

relação a esse tipo de literatura: 

Em Armadilhas para os Jovens (1883), Comstock caracterizou os 

romances baratos (dime novels) como ―armadilhas mortais‖ e ―veneno 

literário‖ (42), argumentando que ―leituras malignas rebaixam, 

degradam, pervertem e afastam dos objetivos nobres, levando a 

exemplos de corrupção e criminalidade‖ (5). Comstock argumentou 

que a exposição a materiais imorais como aqueles publicados em 

jornais e romances baratos poderia estar diretamente relacionada à 

criminalidade juvenil, citando como evidência inúmeros casos em que 

jovens que cometeram crimes também eram leitores de jornais e 

ficção popular
52

 (BEDORE, 2013, p. 6. Tradução nossa). 

                                                 
50

 No original: ―There is a great difference in tone between even the most bloodthirsty English 

paper and the threepenny Yank Mags, Fight Stories, Action Stories, etc. (not strictly boys‘ papers, but 

largely read by boys). In the Yank Mags you get real blood-lust, really gory descriptions of the all-in, 

jump-on-his-testicles style fighting, written in a jargon that has been perfected by people who brood end-

lessly on violence. A paper like Fight Stories, for instance, would have very little appeal except to sadists 

and masochists‖. 
51

 No original: ―Also, it ought to be emphasized that on its level the moral code of the English 

boys' papers is a decent one. Crime and dishonesty are never held up to admiration, there is none of the 

cynicism and corruption of the American gangster story‖. 
52

 No original: ―In Traps for the Young (1883), Comstock characterized dime novels as ‗death-

traps‘ and ‗literary poison‘ (42), arguing that ‗[e]vil reading debases, degrades, perverts, and turns away 
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No entanto, nem toda ficção criminal teve esse mesmo tratamento nos EUA. 

Alexander Maudrov, em ―Early American Crime Fiction: Origins to Urban Gothic‖, 

situa as origens da ficção de crime norte-americana nos compêndios de crimes e 

julgamentos – algo semelhante aos Newgate Calendars – publicados desde o século 

XVIII, mostrando uma perspectiva diferente por parte dos órgãos controladores da 

sociedade de então. 

Semelhante ao caso inglês, havia forte relação entre essas narrativas de crime e 

certa moral cristã a ser propagada, sendo que, entre os americanos, o puritanismo ditava 

as regras. Segundo o autor, para eles o crime não era o fruto de um desvio individual, 

mas um sintoma de um mal maior e mais generalizado, ou seja, ―os ‗espectadores‘ de 

tais execuções (...) eram, na verdade, tão culpados quanto os que as ‗sofriam‘‖
53

 

(MAUDROV, 2010, p. 130. Tradução nossa). 

Dessa forma, diferente do Newgate Calendar, as narrativas não eram 

necessariamente uma forma de advertência sobre os perigos da transgressão, mas uma 

prática quase religiosa, adotada pelos ministros puritanos como uma forma de salvar a 

população. Essa adoção seria, segundo o autor, uma das principais causas da difusão 

rápida da literatura de crime nos EUA. 

É possível, ainda, afirmar que as true crime magazines também tenham 

colaborado para fortalecer certo apreço pela realidade factual como um elemento nas 

narrativas de crime, característica que será basilar para o desenvolvimento, no século 

seguinte, de um dos principais sucessores das dime novels na circulação popular das 

narrativas de crime. Maudrov marca como os autores, mesmo diante do 

                                                                                                                                               
from lofty aims to follow examples of corruption and criminality‘ (5). Comstock argued that exposure to 

immoral materials such as those published in newspapers and dime novels could be linked directly to 

adolescent criminality, citing as evidence numerous cases in which young boys who had committed 

crimes were also readers of newspapers and popular fiction‖. 
53

 No original: ―the ‗spectators‘ of such executions (…) were actually as guilty as the ‗sufferers‘‖. 
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enfraquecimento da influência puritana, tendiam a manter a tradição de abordar o tema 

como uma forma de controle social, evitando assim a ficcionalidade: 

Escritores geralmente se sentiam relutantes em admitir o teor literário 

de seus trabalhos. Eles insistiam que seus trabalhos eram escritos para 

melhorar a moral de seus leitores e explorar assuntos importantes, não 

para satisfazer o gosto pelo escândalo. Contos de sensação sobre 

assassinatos instigantes, estupros horrendos e crimes engenhosos eram 

frequentemente apresentados como investigações legítimas sobre 

problemas sociais ou questões religiosas
54

 (MAUDROV, 2010, p. 

133). 

Segundo Maudrov, a tendência do real, em alguns casos, era tão forte, que a 

ideia de ficcionalidade era vista como um defeito, algo a ser evitado na escrita das 

narrativas de crime:  

A ficção era geralmente considerada uma forma de engano que 

distraía os leitores dos reais problemas sociais. Era absolutamente 

essencial preserver a ilusão de autenticidade e reverência pelo que os 

escritores de literatura de crime popular chamavam ―vida real‖
55

 

(MAUDROV, 2010, p. 133. Tradução nossa). 

Um dos mais populares frutos dessa tendência foi a vertente das confissões 

criminais, normalmente reunidas sob o título de ―The Life and Adventures‖ seguido do 

nome dos criminosos em questão. Mantendo o modelo dos panfletos puritanos, essas 

narrativas, no entanto, apresentavam maior complexidade psicológica e enredos menos 

maniqueístas. Publicadas já no século XIX, as confissões criminais estavam no centro 

do embate entre uma conservadora perspectiva inatista do crime enquanto mal e uma 

inovadora perspectiva do crime enquanto problema socioeconômico. 

1.2.5. True crimes 

Unindo a violência, a moral dúbia e a sexualidade das dime novels e o apelo 

sobre o real criado pela tradição puritana e as confissões criminais, no século XX 

                                                 
54

 No original: ―Writers generally felt reluctant to admit the literary worth of their works. They 

insisted that their works were written to improve readers‘ morals or explore an important issue, not to 

indulge a taste for the scandalous. Sensational tales about riveting murders, awful rapes, and ingenious 

crimes were often presented as legitimate inquiries into social problems or religious issues‖. 
55

 No original: ―Fiction was often considered a form of deception that distracted readers from 

real social issues. It was absolutely essential to preserve the illusion of authenticity and reverence for 

what popular crime writers called ‗real life‘‖. 
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surgem as true crime stories, vertente que se mantém viva até hoje na ficção criminal 

norteamericana.  

Em certa medida, podemos dizer que as true crime magazines começam junto 

com a própria tradição das narrativas criminais, uma vez que os próprios compêndios 

utilizados pelos puritanos, assim como o Newgate Calendar, não deixam de ser uma 

versão prototípica desse grupo. A prática de partir da fama de criminosos ou crimes 

célebres, já veiculados nos jornais e bem conhecidos pelo povo, para construir 

narrativas criminais de sucesso, em maior ou menor medida, é uma constante na história 

do subgênero criminal. No entanto, como uma vertente definida, o true crime se 

organizaria apenas no século XX. 

Embora esse nome tenha sido usado como etiqueta editorial da mesma maneira 

que outros antes vistos, como Newgate, mysteries e sensation, o início das true crimes 

era uma tentativa de separar-se daquele emaranhado sensacionalista formado, sobretudo, 

pelas dime novels da segunda metade do século XIX, em que – por mais que partissem, 

muitas vezes, de crimes reais a sujeição do gênero à demanda popular por choque, 

violência e sexualidade e a simplicidade estrutural das narrativas afastavam-nas de 

publicações mais legitimadas. 

Segundo David Schmid, em ―True Crime‖ (2010), durante o século XIX, a 

literatura de crime norte-americana ainda vivia a tensão decorrente do choque entre a 

tradição puritana, mais moralista, didática e valorizada literariamente, e a ascensão do 

jornalismo popular e das dime novels, mais sensacionalistas, sexualizadas e voltadas 

para o entretenimento. Na década de 20, no entanto, Edmund Pearson começaria a 

mudar esse quadro, unindo valores que pareciam inconciliáveis em uma mesma obra. 

Não sendo nem ministro puritano nem jornalista, sua visão da ficção de crime vinha, na 

verdade, de seu contato com a literatura através da posição de editor da Biblioteca 
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Pública de Nova Iorque. Partindo da retórica do clássico ensaio de Thomas De Quincey, 

―Murder Considered as One of the Fine Arts‖, Pearson consegue apelar para um 

esteticismo do crime que imbui a violência de valores artísticos aceitáveis para as 

classes mais altas. Dessa forma, ele consegue furar a barreira que restringia as 

publicações de crime até então aos sermões puritanos ou às publicações populares, 

escrevendo true crimes para revistas de renome como Liberty, The New Yorker e Vanity 

(cf. SCHMID, 2010, p.200-201). 

Parte do trabalho de estetização necessário para o sucesso de Pearson – e de 

outros que o sucederam, como Anthony Boucher – estava em contrapor-se à 

superficialidade psicológica e emocional, criticada por Orwell. Uma vez que essas 

publicações de baixo custo atendiam a um público menos instruído – e menos exigente 

–, tais histórias, como o próprio Orwell percebe em seus ensaios, são simplificadas ao 

máximo: linguagem mais direta, personagens mais planos e foco total nos elementos de 

interesse, como crime, violência e sexo. 

As true crimes, tentando recuperar o realismo das confissões criminais, 

aprofundavam seus personagens, criando a complexidade psicológica necessária para 

retirar as histórias do campo do mero sensacionalismo. Possibilitando reflexões mais 

profundas sobre os pensamentos e emoções de criminosos e vítimas antes, durante e 

após os crimes, tais escritores acabavam se envolvendo, também, com questões técnicas 

da psicologia de então. De fato, true crimes aclamadas costumavam, a fim de aumentar 

o realismo da narrativa, envolver, além de discussões sobre psicologia, informações 

sobre ciências forenses, criminalística e sociologia, entre outros temas. 

Mais que um simples indicativo do caráter verídico dos crimes que servem de 

inspiração para as histórias, então, a etiqueta de true crime deveria significar, ao menos 

no início, um compromisso com a verossimilhança, um esforço em criar uma narrativa 
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realista em detrimento de enredos melodramáticos, personagens simplificados e excesso 

de cenas de violência gratuita. Obviamente, com o uso indiscriminado dessa etiqueta, 

essas aspirações se perderam numa multiplicidade de obras que clamavam para si o 

título de true crimes: 

Por volta da década de 1930, apesar dos melhores esforços de homens 

como Boucher, a indústria do true crime simplesmente se tornou 

grande demais para precisar da fachada de respeitabilidade; em vez 

disso, contentou-se em produzir uma avalanche de narrativas 

sanguinolentas e sensacionalistas para um público ávido por aquilo
56

 

(SCHMID, 2010, p. 203. Tradução nossa). 

Tal é assim que, diante do desgaste do termo, é preciso que, em 1966, Truman 

Capote reinvente o gênero com In Cold Blood (1980), deixando para trás a etiqueta 

esgotada e denominando sua nova categoria de non-fiction novel. O fato de que Capote 

tenha clamado a construção de um novo gênero literário com sua obra aqueceu as 

discussões sobre o tema na época de sua publicação – assim como as vendas do livro.  

Por um lado, ele afirmava que seu gênero se diferenciava dos anteriores por um 

verdadeiro distanciamento – moral e textual – entre o autor e a narrativa. Ainda que 

Pearson também tentasse se distanciar de sua obra, o fazia através da ironia e de uma 

análise supostamente objetiva dos casos, mas constantemente se percebia sua voz 

narrativa na obra. Capote afirmava ter alcançado uma escrita de fato objetiva, eximindo-

se da história. Por outro lado, como hoje já se está cansado de discutir, essa objetividade 

é ilusória, uma vez que o simples recorte feito por Capote seria em si suficiente para 

demonstrar uma parcialidade, uma escolha de o que mostrar e o que omitir. Fora isso, 

ainda que de fato sua escrita tenha características inovadoras, as mudanças parecem 

mais indicar uma variação esperada das true crimes ao longo do tempo que 
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 No original: ―By the 1930s, despite the best efforts of men like Boucher, the industry of true 

crime writing had simply become too large to need the veneer of respectability; instead, it was quite 

content to churn out gory and sensationalistic narratives for an eager public‖. 
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necessariamente a edificação de um gênero inteiramente novo, uma vez que Capote 

parte de premissa, método e objetivos semelhantes na escrita de sua non-fiction novel. 

Tendo em vista a longevidade das true crimes, que ultrapassam os anos 60 de 

Capote e avançam pela narcoliteratura dos cartéis mexicanos, pela popularização dos 

serial killers e a ascensão da urban literature contemporânea, seria possível continuar o 

percurso das narrativas criminais inteiramente pelas obras que se intitulam recortes da 

realidade. No entanto, alguns desses temas não só fogem da limitação factual das true 

crimes como também se desenvolvem o suficiente para serem encarados como vertentes 

independentes. O primeiro deles, voltando ainda ao início do século XX e ao próprio 

começo das true crimes, é uma literatura sintonizada ao tipo de crime que então mais 

aterrorizava os EUA, o crime organizado das máfias na época da Lei Seca. 

1.2.6. Gangster fiction 

Ao se trabalhar com a chamada gangster fiction, o primeiro obstáculo 

encontrado é a delimitação do que se considera como parte dessa vertente. Por um lado, 

há abordagens que restringem esse tipo de narrativa à literatura produzida durante a Lei 

Seca norteamericana, nas décadas de 20 e 30, retratando a ascensão das máfias 

relacionadas à venda de bebidas ilegais e outras contravenções associadas. Nessa 

perspectiva, produções futuras poderiam ser consideradas, ou parte de outras vertentes, 

como a narcoliteratura em relação ao narcotráfico que se disseminará a partir da 

segunda metade do século XX, ou emulações e exemplos tardios e isolados, como o 

caso de O poderoso chefão (1969). Por outro lado, há abordagens que optam por centrar 

o gênero não em um recorte temporal, mas temático, em que seria parte da gangster 

fiction não apenas as obras de 20 e 30, mas qualquer narrativa centrada na ação das 

máfias e no funcionamento do crime organizado. 
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Independente do posicionamento, uma das principais características que 

demarcam o gênero é seu profundo diálogo com o próprio funcionamento do 

capitalismo. Tendo suas principais obras produzidas a partir de 29, ano da crise na bolsa 

de valores e início da Grande Depressão, o gênero se vê, inicialmente, marcado por uma 

profunda desilusão com o chamado American Dream. O gângster, aprendiz mais voraz 

da lição capitalista, leva à última consequência os métodos necessários para seu 

enriquecimento, mas, em última instância, considera a si mesmo apenas um homem de 

negócios. Nas palavras do próprio Al Capone: ―Eu sou apenas um empresário. Eu fiz 

minha fortuna suprindo uma demanda do público... por que eu deveria ser chamado 

criminoso?‖
57

 (Al Capone in ALLSOP, 1968, p. 365. Tradução nossa). 

Uma vez que esse personagem tende a vir dos estratos menos favorecidos da 

população, enriquecendo através das medidas drásticas tomadas, seria possível ver, nas 

sombras da crítica à violência inata do sistema capitalista, certa empatia por uma 

trajetória de vitória do oprimido sobre o sistema opressor – ainda que utilizando suas 

próprias regras. Há, na figura do mafioso, certa glamorização disseminada tanto pela 

ficção quanto pela mídia: 

A simbiose entre a mídia e os gângsteres durante a época da Lei Seca 

tinha tudo a ver com desejos do consumidor. O negócio dos 

gângsteres era satisfazer uma demanda proibida do público por 

prazeres recreativos associados ao álcool e à vida noturna que 

acompanha sua venda
58

(MUNBY, 2010, p. 215. Tradução nossa). 

No entanto, é raro que, nessas narrativas, o sucesso dos mafiosos não seja 

sucedido de sua inevitável queda – seja por falência, prisão ou morte violenta. Esse 

destino quase trágico dos personagens serve como uma estratégia para impedir qualquer 

recepção positiva do empreendimento capitalista do herói e manter pungente a crítica ao 
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 No original: ―I‘m just a businessman. I‘ve made my money supplying a public demand… why 

should I be called a criminal?‖. 
58

 No original: ―The symbiosis of press and gangster during Prohibition had everything to do 

with consumer desire. The gangster‘s business was to satisfy a prohibited public demand for leisure 

pleasures associated with alcohol and the nightlife that accompanied its sale‖. 
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sistema que possibilitou sua ascensão: ―a inevitável queda do gângster cria uma 

sensação de aprisionamento em uma realidade economicamente determinista‖
59

 

(HORSLEY, 2005, p. 121. Tradução nossa). Essa trajetória mimetiza, assim, a própria 

história da economia norte-americana, em que os próprios métodos que a fizeram 

crescer foram responsáveis pelas severas crises enfrentadas pelo sistema. 

Já podemos ver essa crítica ao triunfo do capital em O grande Gatsby (1925), 

considerado por Jonathan Munby uma das primeiras obras a representar o gângster 

típico dessa ficção. Ainda que não seja, estruturalmente, uma típica história da gangster 

fiction, é possível ver a figura de Gatsby como um esboço dos criminosos que se 

consolidarão nas obras futuras. Para Munby, Gatsby representa uma mudança na 

caracterização dos chamados mobsters, que ―não eram mais vistos como ‗outros‘, 

criminosos decadentes contra os quais uma maioria moralista ganha seu senso de 

legítima individualidade e privilégio‖
60

 (MUNBY, 2010, p. 211. Tradução nossa). Esses 

novos criminosos se diferenciam dos padrões retratados na ficção de crime anterior: não 

são nem os outsiders do banditismo, nem os marginais da Newgate fiction e tampouco 

os criminosos passionais das sensation novels, mas, ao mesmo tempo, criminosos de 

profissão e homens de negócio de grande prestígio. 

Toda figura transgressora é capaz de inspirar, em maior ou menor grau, não 

apenas terror mas certo desejo. Estando além das leis, da moral, do controle social, os 

criminosos gozam, paradoxalmente, da liberdade que nenhum cidadão honesto pode 

alcançar, ainda que isso possa lhes trazer sérias consequências. Por mais que o homem 

comum não alimente um desejo explícito de roubar, matar ou enriquecer ilicitamente, a 

simples ideia de fugir do constante monitoramento das instituições de controle da 
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 No original: ―The inevitable fall of the gangster creates a sense of entrapment in an 

economically determined reality‖. 
60

 No original: ―were no longer to be seen as fallen criminal ‗others‘ against whom a moral 

majority gains its sense of legitimate selfhood and privilege‖. 
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sociedade, de ser o caçador e não o caçado, fortalece certo desejo proibido pela figura 

do criminoso
61

. No entanto, esse par atração-repulsa, tende, talvez pela primeira vez, 

mais para seu lado sedutor na figura do gângster. Ele representa a vitrine de desejos da 

sociedade de consumo como um todo: anda com as melhores roupas, carros, mulheres, 

joias. Não à toa, o ―‗estilo‘ dos gângsteres foi adotado e refinado pela indústria da moda, 

e depois vendido de volta para o submundo para servir de emulação‖
62

 (MUNBY, 2010, 

p.215. Tradução nossa). 

É, contudo, em O pequeno César (1972 [1929]), de W. R. Burnett, que a 

gangster fiction encontrará seu modelo de referência, sendo considerado a primeira obra 

dessa vertente. O romance narra a trajetória de Caesar ―Rico‖ Bandello, um criminoso 

em ascensão no submundo de Chicago. Membro de uma gangue, Rico acaba assumindo 

a liderança e continua escalando na hierarquia social, acumulando dinheiro e poder. 

Como hoje se tornou quase uma obrigação nos enredos desse tipo de obra, uma vez no 

topo, a hybris do poder leva Rico à queda e, na mira da polícia, começa por perder seu 

poder e dinheiro e, por fim, a própria vida. 

Parte da importância da obra se dá por sua inovação formal em relação a 

narrativas criminais anteriores: Burnett é um dos pioneiros a trazer o jargão das ruas 

para a literatura. Ainda que obras anteriores já houvessem sido narradas na perspectiva 

de criminosos, em O pequeno César vemos não apenas o ponto de vista, mas uma 

tentativa de reproduzir a própria linguagem do submundo americano de então. Nas 

palavras do próprio Burnett: 

O romance deveria ser um retrato do mundo visto através dos olhos de 

um gângster. Todos os sentimentos, desejos e esperanças 
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 Ainda que abordemos superficialmente esse tema aqui, essa questão faz parte de uma 

discussão mais ampla sobre a forma como criamos e nos relacionamos com os monstros de nossa cultura 

(cf. COHEN, 2000). Voltaremos, de forma mais aprofundada, a esse tema posteriormente, em um 

movimento mais analítico das características da narrativa criminal. 
62

 No original: ―Gangster ‗style‘ was adopted and refined by the fashion industry and sold back 

to the underworld for emulation‖. 
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convencionais deveriam ser rigidamente excluídos. Além disso, o 

livro deveria ser escrito em um estilo que se adaptasse ao assunto em 

questão – ou seja, o jargão iletrado do gângster de Chicago
63

 

(BURNETT, 1958, p. 18. Tradução nossa). 

Sendo adaptado aos cinemas no ano seguinte à sua publicação pelo próprio 

Burnett, o livro parece haver sido escrito com uma influência da indústria 

cinematográfica. Com poucas descrições, quase sempre diretas, pouco aprofundamento 

psicológico e foco, sobretudo, na ação e nos diálogos, não é preciso muito esforço para 

levar O pequeno César ao cinema. 

Ao lado da obra de Burnett, Munby apresenta Scarface [1930], de Armitage 

Trail (pseudônimo de Maurice Coons), como outro romance de grande importância para 

essa vertente. Inspirado na vida de Al Capone, cujo apelido era homônimo ao título da 

obra, o romance narra, também, uma história de ascensão e queda. Tony Guarino entra 

na vida do crime ainda com 18 anos, após assassinar o líder da máfia local Al Spingdola 

em uma disputa por sua mulher. A partir desse momento, começa a trajetória de sucesso 

de Tony, que culminará, no entanto, no mesmo fim trágico: a morte – nesse caso, pelas 

mãos de seu próprio irmão. 

A adaptação mais recente da obra de Trail nas mãos de Brian De Palma em 1983 

é uma boa mostra da adaptabilidade do enredo para um contexto pós Lei Seca. 

Substituindo a Itália pela América Latina e o comércio ilegal de bebidas pelo tráfico 

internacional de drogas, sobretudo cocaína, pouco mais precisa ser alterado. O padrão 

estrutural das narrativas contemporâneas é bem semelhante ao da gangster fiction 

original: o uso da linguagem das ruas, a violência das gangues, a trajetória de 

enriquecimento e poder, a hybris e a queda, normalmente culminando na morte do 
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 No original: ―The novel should be a picture of the world as seen through the eyes of a 

gangster. All conventional feelings, desires, and hopes should be rigidly excluded. Further, the book 

should be written in a style that suited the subject matter—that is, in the illiterate jargon of the Chicago 

gangster‖. 
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protagonista. Dessa forma, críticos como Munby vão preferir encarar essa vertente não 

como uma categoria delimitada à época da Lei Seca, mas como uma estrutura e tema 

recorrentes até os dias de hoje nas narrativas criminais. 

1.2.7. Psychothriller 

De todos os gêneros centrados em criminosos que alcançaram a 

contemporaneidade, nenhum parece ser mais popular que as narrativas de serial killer. 

Eternizado no cinema através de filmes como Psicose (1960), O massacre da serra 

elétrica (1974) ou O silêncio dos inocentes (1991), entre muitos outros, o serial killer
64

 

é, hoje, um inegável ícone da cultura pop. 

O termo psychothriller é uma tentativa de agrupar não apenas as obras de serial 

killer, mas também aquelas em que há personagens psicóticos que não necessariamente 

cometem assassinatos em série. Com isso, consegue-se abranger, sob uma mesma 

categoria, assassinos como Lou Ford, de The Killer Inside Me (1953), e Norman Bates, 

de Psicose (1959), e seus sucessores como Hannibal Lecter, da famosa tetralogia de 

Thomas Harris, e Patrick Bateman, de Psicopata americano (1991). 

O uso do termo thriller, como antes já apontamos, leva consigo o problema da 

delimitação do corpus a um efeito estético central e determinante. No entanto, a 

proximidade do gênero com a ficção de terror (cf. SASSE, 2016) torna menos 

problemático o uso desse adjetivo na conceituação dessa vertente do subgênero 

criminal. 
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 Os livros especializados sobre serial killers tendem a distinguir com ênfase uma sobreposição 

frequente de assassino serial e psicopata. O que, na vida real, categorizaria um serial killer seria apenas o 

sequenciamento de mortes com um intervalo de alguns dias entre eles – o que os diferencia dos spread 

killers. Seria possível, dessa forma, um serial killer que mata por razões de vingança ou dinheiro, por 

exemplo. Por outro lado, muitos psicopatas não chegam a cometer assassinato, mas vivem plenamente 

integrados à sociedade. A construção ficcional desse personagem, contudo – e nessa construção 

adicionamos a mídia como uma responsável – sobrepõe essas duas características e, ao se falar de serial 

killer, associa-se à imagem do assassino desmotivado e sem capacidade de empatia, matando por prazer 

vítimas escolhidas ao acaso. 
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Entende-se, assim, por psychothriller, o tipo de obra em que o crime é 

representado como uma manifestação externa dos processos mentais de uma psique 

perturbada. Centrada mais no desenvolvimento do personagem psicopata que numa 

trama complexa em si, nesse tipo de história há uma ameaça dupla: por um lado o 

perigo do desequilíbrio psicológico, de ser tomado por impulsos incontroláveis, de ser 

levado, sem motivos maiores, a se tornar um monstro; por outro, o perigo físico de ser 

vítima de um desses criminosos, ser torturado, violentado e morto de maneira sádica ou 

brutal. Assim, ainda que nem sempre seja visível através do discurso da narrativa, o 

psicopata não raramente é ao mesmo tempo vítima e algoz de sua própria história, 

problematizando questões como maldade, culpa e crime em si. Soma-se a esse fato a 

tendência da escolha pelo narrador autodiegético, que, ao conduzir a história de seu 

ponto de vista, faz com que o leitor acabe gerando certo grau de empatia pelo 

criminoso. 

Críticos dessa vertente tendem a associar a popularização dos psicothrillers a 

certa difusão do medo que se dá num ambiente urbano, sobretudo pós-moderno. Como 

Bauman afirma em Medo líquido, na modernidade líquida os medos:  

[P]odem vazar de qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso 

planeta. Das ruas escuras ou das telas luminosas dos televisores. De 

nossos quartos e de nossas cozinhas. De nossos locais de trabalho e do 

metrô que tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e de 

pessoas que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de 

algo com o qual nossos corpos entraram em contato (BAUMAN, 

2008, p. 11). 

Dentre todos esses medos suscitados pelo ambiente urbano, aqueles cujas causas 

são humanas, sobretudo os crimes violentos, ganham destaque. Com cidades cada vez 

mais populosas e heterogêneas, em que a multidão é formada apenas por rostos 

desconhecidos e prevalece um forte sentimento de alteridade mesmo entre aqueles que 

habitam um mesmo bairro, ou rua, 
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os ―outros‖ (aqui entendidos como estranhos, anônimos, os sem face 

com que cruzamos diariamente ou que giram em torno das grandes 

cidades) são fontes de uma ameaça vaga e difusa, em vez de 

proporcionarem um sentimento de segurança e garantia contra o 

perigo (BAUMAN, 2008, p. 93). 

É esse sentimento de profunda insegurança em relação aos demais cidadãos que 

possibilita e alimenta a construção do serial killer moderno. O serial killer representa, 

assim, a falência de um sentimento de segurança mesmo após políticas segregacionistas. 

Sem poder culpar raça, classe ou credo pelos crimes cometidos, só resta à sociedade 

aceitar que há a possibilidade de que o crime irrompa de qualquer parte, sem prévio 

aviso ou possibilidade de identificação. 

Ao mesmo tempo que o serial killer surge desse sentimento de medo difuso, sua 

própria existência passa a se tornar uma forma de combatê-lo. Sua presença massiva na 

mídia e na ficção permite que, ao menos por algum tempo, se tenha a ilusão de que toda 

a ameaça dispersa na multidão anônima se condensou naquele criminoso específico, 

permitindo, com sua prisão ou execução, a morte ritual de tais perigos. Como Simpson 

ressalta: 

A literatura e as lendas que foram reunidas sobre esses über-

criminosos respondem à necessidade humana de personificar medos 

flutuantes, agravados pela desconcertante indeterminação do mundo 

pós-moderno, em uma ameaça específica e potencialmente confinável, 

mas, em última instância, maligna
65

 (SIMPSON, 2000, p. 2. Tradução 

nossa). 

Há, ainda, durante esse processo, a possibilidade de expurgar outros males, 

utilizando a figura do serial killer como um bode expiatório para os mais variados 

problemas da sociedade. Uma vez que são apresentados como personagens 

ideologicamente vazios, que cometem crimes desmotivados, essa lacuna pode ser 

preenchida pelos discursos alheios oferecendo diferentes causas para a gênese de um 

psicopata: 
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 No original: ―The literature and legends that have coalesced around über-criminals answer the 

human need to personify free-floating fears, aggravated by the perplexing indeterminacy of the 

postmodern world, into a specific, potentially confinable, yet still ultimately evil, threat‖. 
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Um caso isolado de homicídio múltiplo pode ser citado como suporte 

de divergentes mensagens retóricas, e nenhuma é, por si só, correta ou 

objetivamente verdadeira... Na última década ou em torno disso, 

homicídios em série cometidos em períodos de semanas ou meses 

(serial murder) acabaram se tornando um dos mais urgentes e 

amplamente discutidos problemas sociais; e a rica diversidade de 

interpretações sugere a utilidade do tema para várias audiências
66

 

(JENKINS, 1994, p. 2. Tradução nossa). 

Dessa forma, projeta-se na figura vazia do personagem serial killer a tentativa 

de, novamente, circunscrever o crime dentro de determinados grupos da sociedade. 

Discursos conservadores podem apontar a causa na pornografia ou o divórcio; grupos 

homofóbicos culparão experiências homoeróticas; anti-armamentistas ressaltarão o fácil 

acesso à aquisição de armas de fogo etc. 

Por mais que a popularização dos serial killers seja um fenômeno mais ou 

menos recente, as origens do psychothriller podem ser vistas ainda no século XIX. Poe 

já trabalhava, em contos como ―O gato preto‖ (1843) e ―Coração delator‖ (1843) com 

personagens atormentados por neuroses que os levavam a cometer assassinatos. Com o 

fenômeno de Jack, the ripper, em finais do XIX, mídia e literatura já se uniam na 

propagação do mito, havendo, nessa época, obras dedicadas a uma exploração narrativa 

e detalhada do percurso do célebre serial killer, como ―Full and Authentic Account of 

the Whitechapel Murders‖, em Chronicles of Crime and Criminals (1895). 

Horsley, contudo, argumenta que, ainda que homicídios múltiplos tenham 

surgido ao longo de toda a história da ficção de crime, havendo mesmo na ficção 

detetivesca um longo histórico de aparições, é a partir da década de 50 do século XX 

que essa vertente começa a ganhar força, através de autores como Jim Thompson e 

Patricia Highsmith. Para Horsley: 
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 No original: ―A single instance of multiple homicide can be cited in support of divergent 

rhetorical messages, and none is self-evidently correct or objectively true… In the last decade or so, 

repeat homicide carried out over a period of weeks or months (serial murder) has come to be seen as one 

of the most pressing and widely discussed social problems; and the rich diversity of interpretations 

suggests the usefulness of the theme for various audiences‖. 
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Como um fenômeno particular, no entanto, o assassino serial só surge 

por conta própria na literatura de crime americana em meados do 

século. Ele ainda não é um tipo diagnosticado e caracterizado 

profissionalmente, mas foi criado de forma que se prestou à análise 

retrospectiva daqueles interessados nos perfis dos serial killers (por 

exemplo, a profunda análise do personagem Lou Ford, de Thompson, 

por Mark Seltzer em Serial Killers: Death and Life in America‟s 

Wound Culture (1998)). Ainda que tenham antecedido os 

refinamentos da psicologia forense, Highsmith, e mais ainda 

Thompson, convidam (e, no caso de Thompson, oferecem um 

vocabulário para) interpretações psicanalíticas das ações de seus 

assassinos. Ao mesmo tempo, no entanto, ambos escritores se 

questionam se a explicação  psicanalítica da mente do assassino é 

simplesmente uma forma de desviar a culpa da sociedade na qual ele 

caça. Eles estão preocupados sobretudo em oferecer vislumbres dessa 

sociedade ordinária mimetizada por seus assassinos
67

 (HORSLEY, 

2005, p. 128. Tradução nossa). 

De fato, o peso psicanalítico nos psychothrillers é crescente com o passar dos 

anos. Em Psicose (1959), de Robert Bloch, o penúltimo capítulo da obra se dedica, em 

grande parte, apenas ao diagnóstico detalhado da psicopatologia de Norman Bates. Em 

O silêncio dos inocentes (1988), a chave para a captura de Buffalo Bill é um diagnóstico 

psicanalítico, conduzido tanto por Clarice, quanto pelo personagem central da obra de 

Harris, o psiquiatra – e psicopata – Dr. Hanibbal Lecter. 

Alguns, entretanto, fogem aos próprios padrões do gênero, apresentando-se 

quase como uma sátira dos serial killers mais tradicionais. Um dos motivos que torna o 

assassino um personagem sedutor é justamente esse desvio psicológico, que permite 

uma visão de mundo única sobre a sociedade: ao mesmo tempo dentro dela, misturado, 

despercebido, e, estranho aos seus costumes, transgressor de sua moral e suas leis, ele é 

a voz capaz de revelar o absurdo de certas condições próprias da sociedade moderna. 
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 No original: ―As a distinct phenomenon, however, the multiple murderer really comes into his 

own only in the mid-century years of American crime writing. He is not yet a professionally diagnosed 

and categorized type, but is created in ways that have lent themselves to the retrospective analysis of 

those interested in the profiling of serial killers (for example, Mark Seltzer‘s extended analysis of 

Thompson‘s Lou Ford in Serial Killers: Death and Life in America‟s Wound Culture (1998)). Though 

writing considerably in advance of the refinements of forensic psychology, Highsmith and, even more, 

Thompson invite (and, in Thompson‘s case, provide the vocabulary for) psychoanalytic interpretations of 

the actions of their killers. At the same time, however, both writers raise the issue of whether a 

psychoanalytic explanation of the mind of the killer is simply a means of deflecting blame from the 

society on which he preys. They are centrally concerned with providing insights into the ordinary society 

that their killers mimic‖. 
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Seu discurso, principalmente nas narrativas em primeira pessoa, é cativante, revelando 

uma intelectualidade superior, uma visão aguda do mundo ou ao menos uma retórica 

satisfatória que minimamente o redima. Em Psicopata americano, Bret Easton Ellis 

buscará o efeito oposto. Patrick Bateman, ainda que narre sua própria história, o faz de 

uma forma profundamente desinteressante, com reflexões fúteis e descrições longas e 

minuciosas de marcas, roupas e outras superficialidades. O personagem é inseguro, e 

seus gostos são completamente ditados pelos padrões de consumo da classe alta. A 

história carece de uma real tensão entre crime e castigo e, pelo esgotamento da 

exposição, mesmo as cenas mais brutais perdem sua força. Longe de serem atributos 

negativos da obra, são justamente os pontos que fazem com que o romance de Ellis se 

destaque. Ao quebrar com as convenções próprias do psychothriller, Psicopata 

americano faz uma crítica pungente à abordagem dos serial killers na ficção, à 

espetacularização da violência e à própria sociedade que os engendrou. 

Se por um lado o serial killer representa essa face anônima, misturada aos 

cidadãos não discriminados, que pode irromper dos condomínios, shoppings e bairros 

do subúrbio, sua contraparte se dá numa narrativa criminal centrada nos setores mais 

discriminados da sociedade, seja por raça, por classe, ou, normalmente, pelos dois. 

Retomando uma tradição de representação das áreas marginalizadas da cidade, mas a 

partir, agora, da perspectiva e autoria dos próprios excluídos, a urban fiction se mostra 

uma promissora vertente para entender as narrativas de crime na contemporaneidade, 

ainda que seja pouco estudada mesmo pela crítica especializada. 

1.2.8. Urban fiction 

A Urban fiction – também conhecida por street literature ou street lit num 

jargão mais popular – se refere a uma vertente que se inicia em torno dos anos 60 nos 
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EUA, centrado na representação da vida urbana, sobretudo nos bairros pobres, tendo 

como temáticas de destaque o crime, as drogas, a violência e a sexualidade. 

Pelos temas que aborda, seria possível pensar a urban fiction apenas como um 

desdobramento de outra vertente anterior também destinada à representação do 

submundo da cidade: os Mistérios Urbanos, do século XIX – ou, de forma mais geral, o 

Gótico Urbano como um todo. É preciso levar em conta, contudo, que, apesar de 

coincidirem numa representação negativa do espaço urbano, ambas têm perspectivas e 

propósitos bem distintos. 

Relembremos que os Mistérios Urbanos eram criações ficcionais, muitas vezes 

bem folhetinescas, que, apesar de populares, eram escritas por autores alheios à 

realidade representada, que, através das ferramentas do Gótico, davam ao espaço mais a 

forma de um locus horribilis urbano genérico que um retrato verossímil da vida 

naquelas regiões. Já a urban literature, por partir, direta ou indiretamente, da vivência 

de seus autores para a composição das obras, não só alcança uma representação mais 

realista como passa a ter um discurso legitimado sobre os problemas encontrados 

naquele espaço. 

É inegável que, com isso, o caráter político da urban literature é muito 

destacado, sendo, ao mesmo tempo, denúncia, crítica social e uma forma de 

empoderamento de culturas periféricas. Nos Mistérios, por mais que houvesse, 

subjacente ao enredo, uma reflexão sobre uma série de questões de justiça, 

criminalidade e poder, tais questionamentos estavam longe de alcançar o engajamento 

social de um gênero nascido no e para o gueto. 

Há, ainda, o fator racial envolvido no caso da urban literature. Como ocorre 

com o Brasil, há coincidência entre poder aquisitivo e cor de pele na estrutura social 

norte-americana: a maior parte dos pobres é negra ou latina. Sendo assim, a urban 
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literature não funciona apenas como uma ferramenta de crítica de classes, mas também 

uma forma de representação cultural de grupos constantemente excluídos da mídia 

mainstream. 

Alguns críticos apontam a gênese dessa vertente na publicação de Pimp (2011 

[1967]), obra autobiográfica de Robert Maupin, conhecido posteriormente como Iceberg 

Slim. Cafetão em Chicago entre os 18 e os 42 anos, Slim é preso em confinamento 

solitário por um ano. Ao sair, escreve sua história de vida, tornando-se um rápido 

sucesso de vendas através de uma editora que viria a se especializar nesse tipo de 

narrativa: Holloway House. Posteriormente, escreve mais quatro romances – Trick Baby 

[1967], Mama Black Widow [1969], Death Wish [1977] e Long White Con [1977] – e 

algumas coletâneas, tornando-se um dos mais vendidos autores negros norte-americanos. 

Se em Little Ceasar havia um esforço de Burnett por tentar adaptar a linguagem 

do romance às gírias do submundo de Chicago, em Pimp – e nas obras futuras 

influenciadas por ela – não há outra possibilidade senão a real linguagem das ruas, 

falada por seu autor. Essa linguagem de tal forma causava estranhamento nos leitores 

externos àquela realidade que foi preciso que os editores convencessem Slim a adicionar 

um glossário à obra, a fim de facilitar a leitura para o público geral (cf. GIFFORD, 2013, 

p. 54). 

A representação da violência nessas obras se dá, normalmente, por duas vias: há 

uma violência institucionalizada, de um Estado racista e classista contra o povo 

marginalizado, em que podemos incluir a ação de uma polícia assassina e um sistema 

prisional injusto e até desumano; e há uma violência interna à comunidade, cometida 

pelos próprios oprimidos que veem no crime uma forma de resistência à violência 

estatal e, nesse caminho, acabam sacrificando outros oprimidos.  
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Em Pimp, o discurso do protagonista mostra constantemente a violência do 

Estado contra si, seja através da precarização do bairro, da condição de pobreza, ou das 

referências às mazelas da escravidão, mas também revela a brutalidade de sua violência 

contra as mulheres que tinha sob seu controle: ―As mulheres são amplamente 

espancadas, açoitadas com cabides de arames, insultadas, estupradas e baleadas‖
68

 

(GIFFORD, 2013, p. 56. Tradução nossa). 

Essa ambivalência encontrada no gênero foi responsável por afastar o interesse 

acadêmico da representatividade negra de obras como essa num primeiro momento. 

Publicada na mesma época do lançamento da autobiografia de Malcolm X, uma obra 

como Pimp não podia ser usada como uma mensagem tão clara de união e luta, não 

apenas pela violência contra a comunidade, mas também pela natureza essencialmente 

capitalista da profissão de cafetão (cf. GIFFORD, 2013, p. 44) numa época em que os 

movimentos de esquerda influenciavam fortemente as pautas desses estudos. 

Posteriormente, no entanto, alguns críticos passaram a abordar tais romances como certa 

forma de luta contra o sistema, uma vitória simbólica do negro contra o branco. Em 

determinados momentos de Pimp vemos explicitamente como Slim cria um discurso 

que aponta essa superação. Falando sobre seu mentor na vida de cafetão, ele frisa, como 

uma forma de orgulho, o fato de esse cafetão haver conquistado todos os luxos da vida 

dos brancos sem nunca ter que se dobrar aos caminhos oferecidos por eles – via estudos 

ou religião: 

He came out of the white man‘s cotton fields. He‘s pimped himself up 

to this. He‘s living high in the sky like a black God in heaven with the 

white people. He ain‘t no Nigger doctor. He ain‘t no hot-sheet Nigger 

preacher, but he‘s here
69

 (SLIM, 2011, p. 145). 

                                                 
68

 No original: ―Women are variously beaten, whipped with wire hangers, verbally abused, raped, 

and shot‖. 
69

 Optamos, neste trabalho, em manter no original todas as citações de obras literárias sem 

tradução oficial, com traduções de difícil acesso ou quando a tradução afeta as observações que serão 

feitas ao longo de nossa análise. 
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Outra barreira encontrada na recepção dessas obras é o caráter gráfico da 

violência. A fim de manter certa ilusão de realidade necessária para a autenticação de 

uma obra de cunho biográfico e, ao mesmo, tempo reforçar o cotidiano brutal a que são 

submetidos os marginalizados, a urban fiction tende a descrever sem amenizações as 

atrocidades cometidas pelos criminosos. Slim, ainda no prefácio de sua obra, alerta para 

a tensão entre esse conteúdo gráfico e o poder crítico dessa representação: 

In this book I will take you the reader with me into the secret inner 

world of the pimp. I will lay bare my life an thoughts as a pimp. The 

account of my brutality and cunning as a pimp will fill many of you 

with revulsion, however if one intelligent valuable young man or 

woman can be saved from the destructive slime then the displeasure I 

have given will have been outweighed by that individual‘s use of his 

potential in a socially constructive manner. (SLIM, 2011, p. xiii). 

Vale ainda frisar que, apesar de Pimp ser uma narrativa cujo protagonista é um 

criminoso, esse não é um imperativo da urban fiction. Obras posteriores contam a 

mesma realidade narrada por Slim por outras perspectivas, e em alguns casos, não há 

envolvimento direto com a vida do crime. No entanto, mesmo nesses casos, a 

criminalidade não deixa de ser um elemento central nos enredos, uma vez que permeia 

os mais diversos espaços da vida nos guetos. 

Tendo início em 1963, a urban fiction, no entanto, é um fenômeno 

contemporâneo de literatura e só graças à sua popularidade recente essas raízes vêm 

sendo resgatadas e estudadas devidamente. Após Iceberg Slim, ainda na mesma editora, 

temos o sucesso de Donald Goines, que escreve, entre 1971 e 1974, ano de sua morte, 

catorze obras do gênero, focadas na vida de prostitutas, traficantes, assassinos e ladrões.  

Após solidificar o gênero inaugurado por Slim, Goines abre as portas para diversos 

autores que veem na publicação para a comunidade negra um forte mercado, dentre eles 

Odie Hawkins, Joseph Nazel, Amos Brooke, Charlie Harris e Omar Fletcher. Hoje, 

devido à multiplicação das editoras e o fortalecimento da autopublicação, é difícil 

mapear a produção da urban fiction, mas destacam-se, nesse campo vasto, alguns 
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autores, como Sister Souljah, com The Coldest Winter Ever (1999), Vickie Stringer com 

Let That Be the Reason (2001), e Nikki Turner com A Hustler‟s Wife (2003). 

1.3. Histórias de crime pelo mundo 

Como já mencionamos, há uma grande escassez de estudos sobre a literatura de 

crime fora do eixo Inglaterra-EUA nos compêndios de crime estudados. Parte desse 

problema, obviamente, se dá pela natural consequência da escolha de corpus aqui feita, 

que privilegia integralmente obras críticas desses países. É natural que haja uma 

tendência por parte desses estudiosos à priorização da literatura nacional, sobretudo se 

pensamos em nações hegemônicas como essas. Se houvesse optado por trabalhar com 

Boileau-Narcejac, por exemplo, seria possível identificar mais autores franceses do que 

normalmente vemos nos compêndios anglófonos. 

Podemos especular que outra barreira para a proliferação de análises sobre a 

ficção de crime fora do eixo hegemônico se dê pela delimitação do objeto de estudo. 

Como já vimos, só recentemente a ficção de crime expandiu seus limites conceituais e 

passou a abarcar a heterogeneidade própria do gênero. Mantida sobre a restrição de 

conceitos menos flexíveis como o de detective fiction ou de roman policier, sobretudo 

nas abordagens prescritivas, que determinavam regras para a composição de tais obras – 

vide as regras de Van Dine –, era difícil que obras produzidas fora desse eixo 

conseguissem se encaixar na estreita definição que se propunha para o gênero. O 

detetive clássico nasce no seio de uma Europa oitocentista assim como o hard-boiled 

surge dentro de um contexto específico dos EUA da primeira metade do XX. 

Amoldados ao seu contexto de produção esses arquétipos de investigador acabam, por 

sua popularidade e consequente influência, se tornando paradigmas para o gênero – e, 

com isso, ofuscando as manifestações que fugissem do modelo engessado por esses 

padrões. 
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1.3.1. No Brasil 

As demais literaturas se veem diante de um claro dilema: ou seguem o 

paradigma das grandes vertente e se veem fadadas ao rótulo de imitadores, ou fogem 

aos parâmetros e passam desapercebidas como integrantes do gênero. No Brasil, autores 

como Patrícia Galvão e R. F. Lucchetti encontraram como saída para o dilema a 

produção de obras através de pseudônimos norte-americanos – Pagu como King Shelter 

e Lucchetti como Vincent Lugosi, Brian Stockler e Myléne Damarest, entre outros – e 

ambientações fora do Brasil. Dessa forma, notamos como a autoria anglófona se torna 

quase uma característica do gênero, sendo indispensável para uma boa recepção por 

parte do público. 

Por outro lado, se levamos em conta as definições mais recentes do gênero, 

veremos que mesmo em um país como o Brasil, cuja tradição do chamado romance 

policial foi sempre vista como inexistente, a ficção de crime sempre foi sólida e bem 

recebida pelo público. Como veremos de forma mais aprofundada no terceiro capítulo, o 

Brasil flerta com a ficção de crime desde os primórdios de seus romances, como vemos 

em ―Januário Garcia ou As sete orelhas‖ (1852), de Joaquim Norberto. A novela narra a 

história de um paulista do interior que, após descobrir o assassinato bárbaro do próprio 

filho, parte na perseguição dos criminosos, matando e arrancando uma orelha de cada 

um deles. 

Pouco depois, vemos o fenômeno dos Mistérios Urbanos, que conta com 

diversas obras desde a década de 50 do século XIX até meados do século XX. Só no 

Rio de Janeiro, temos pelo menos: o pioneiro Os mistérios do Rio de Janeiro e os 

legítimos deserdados [1852], de Antônio José Nunes Garcia; Os mistérios do Rio de 

Janeiro ou Os ladrões de casaca [1866], de Antônio Jerônimo Braga; Os verdadeiros 

mistérios do Rio de Janeiro [1880], de Paulo Marques; Os mistérios do Rio de Janeiro 
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[1881], de José da Rocha Leão, Mistério da Tijuca [1882], de Aluízio Azevedo; 

Mistérios do Rio de Janeiro: memórias póstumas de um detetive carioca [1918], de 

Narciso Roças; e Mistérios do Rio [1924], de Benjamin Costallat. 

Nas últimas duas décadas do XIX, sobretudo, vemos o Brasil ser atingido pelo 

mesmo fenômeno literário que tomou a França e a Inglaterra na década de 1860, os 

romances de sensação. Como mostra Alessandra El Far em Páginas de sensação: 

literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924) (2004), as editoras 

começaram, nessa época, a explorar uma nova fatia do mercado leitor, o povo. Dentre 

elas, o romance de sensação não tardou em atrair o público. A etiqueta indicava que tipo 

de história o leitor encontraria: ―dramas emocionantes, conflituosos, repletos de mortes 

violentas, crimes horripilante e acontecimentos imprevisíveis‖ (EL FAR, 2004, p. 14). 

Biografias de criminosos célebres e reconstituições de crimes famosos 

importantes também encontraram boa recepção no país. Dentre eles, podemos citar 

romances como Pedro Espanhol (1875), de José do Patrocínio, que narra a história de 

um famoso assassino e chefe de quadrilha português radicado no Brasil; O cabeleira 

(1876), de Franklin Távora, sobre um dos maiores nomes do cangaço nordestino; e O 

crime da rua Carioca (1906), de Abílio Soares Pinheiro, que narra um latrocínio 

famoso no começo do século, sendo posteriormente adaptado para o cinema no que viria 

a ser um dos primeiros sucessos cinematográficos nacionais, Os estranguladores (1908) 

de Francisco Marzullo. 

Ao longo do século XX, popularizam-se revistas de ficção de crime, como a 

Detective, a X9 e a Repórter policial, em que os autores estrangeiros compartilhavam o 

espaço com brasileiros que emulavam o estilo e se disfarçavam com pseudônimos 

anglicizados, como os já mencionados casos da Pagu e de Lucchetti. Somam-se a essas 

revistas crônicas policiais e romantizações de crimes publicadas nos jornais da época, 
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como a revista Archivo Vermelho, editada pelo jornalista Silvo Paranhos entre 1918 e 

1920, e a coluna O crime do dia, de Lúcio Cardoso, publicada durante a década de 50.  

Nos anos 60 estoura o sucesso internacional de Quarto de despejo (1960), 

compilado a partir dos diários pessoais de Carolina Maria de Jesus e organizado por 

Audálio Dantas. Ainda que não fosse de fato uma narrativa criminal, é pioneira de um 

movimento nacional semelhante ao da urban fiction norte-americana, em que os 

moradores das favelas assumiram a voz nas narrativas que representam esse espaço. 

Dessa forma, Quarto de despejo não deixa de abordar tanto a violência estatal – 

corrupção, miséria e racismo – como as violências internas à comunidade, sobretudo 

crimes passionais, uma vez que o crime organizado ainda era uma realidade distante 

para a favela dos anos 60. 

Apenas a partir da década de 70 a ficção de crime começa a ser reconhecida no 

Brasil, sobretudo através do realismo feroz, para utilizar a terminologia de Antônio 

Cândido. Autores como João Antônio e Rubem Fonseca retratam a vida do submundo 

das grandes capitais, em narrativas preocupadas em ―mostrar de maneira brutal a vida 

do crime e da prostituição‖ (CANDIDO, 1989, p.210) numa ―espécie de notícia crua da 

vida‖ (p.210). Podemos mencionar alguns escritores-jornalistas que se aproximam 

bastante dos romances-reportagem ao estilo de Capote, como José Louzeiro em Lúcio 

Flávio, passageiro da agonia (1973) e Infância dos mortos (1977), Agnaldo Silva em 

República dos assassinos (1976) e Valério Meinel em Porque Cláudia Lessin vai 

morrer (1978). 

Deixando de lado a literatura a partir dos anos 90, que será abordada 

amplamente ao longo da dissertação, é possível ver nessa breve cronologia como 

mesmo um país que, a princípio, parece carecer de uma tradição da ficção de crime – 

uma vez que não tem nenhum romance detetivesco nos moldes clássicos que ganhe 
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destaque crítico – se visto através das abordagens mais recentes e flexíveis do gênero 

mostra-se detentor de um corpus rico para análises. 

Para não cair no mesmo isolamento crítico apontado nos compêndios anglófonos 

sobre a ficção de crime, é importante, antes de nos aprofundarmos nas questões próprias 

da presença do gênero no Brasil, abrir um pouco os horizontes da ficção de crime em 

outros países fora do circuito anglófono. 

1.3.2. No mundo 

O único compêndio a dedicar um espaço mínimo à produção fora do eixo 

hegemônico da ficção de crime é o da Wiley-Blackwell. Mais recente que os demais 

que compõem nosso corpus, a obra organizada por Horsley e Rzekpa parece ter em 

mente os pontos fracos de suas antecessoras, produzindo uma das melhores coletâneas 

críticas sobre o gênero. Contando com 27 capítulos temáticos e mais 16 focados em 

autores canônicos do gênero, o compêndio não só é consideravelmente mais extenso, 

como trabalha melhor a heterogeneidade da ficção de crime. Nele, vemos mais espaço 

para o subgênero criminal, para as variantes infanto-juvenis, a presença em outras 

mídias e um capítulo exclusivo para a presença do gênero em outras línguas, escrito por 

Sue Neale. 

O trabalho que poderia auxiliar na abertura da crítica do gênero à ficção de 

crime de outros países, no entanto, acaba mantendo a mesma visão restritiva já 

encontrada nos compêndios anteriores. Longe de ser um capítulo dedicado ao estudo da 

produção de ficção de crime em contextos diferentes do eixo hegemônico, o texto de 

Neale é voltado especialmente para as obras do gênero que, traduzidas para o inglês, 

fizeram sucesso na Inglaterra e nos EUA. Dessa forma, exclui-se do texto qualquer 

reflexão expressiva sobre as especificidades da produção estrangeira em prol de uma 

visão explicitamente exógena.  
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Diante da questão ―O que a ficção de crime traduzida oferece de diferente à 

versão doméstica?‖
70

 (NEALE, 2010, p. 296. Tradução nossa), Neale já deixa claro seu 

distanciamento das reais questões envolvendo a produção da ficção de crime em outras 

línguas. Soluciona o problema trazendo para seu texto uma noção que vê a ficção de 

crime estrangeira como: ―peculiares, literários, sórdidos, sexys e engraçados livros de 

crime [que] desvelam o lado negro dos lugares para os quais você provavelmente 

viajará‖
71

 (NEALE, 2010, p. 296. Tradução nossa). 

Ainda que persista na escrita de Neale uma visão completamente anglocêntrica 

da ficção de crime, seu trabalho não deixa de ser uma das primeiras tentativas críticas de 

incluir essa variedade nos compêndios específicos da ficção de crime. Focando-se no 

sucesso crítico e de recepção na Inglaterra e nos EUA, Neale privilegia, em seu estudo, 

três núcleos da ficção de crime internacional contemporânea: os autores franceses de 

crime fiction em relação com seus influentes precursores; a ficção escandinava pós anos 

60; e as contribuições da Espanha e Itália, englobadas no chamado Mediterranean noir. 

O caso francês é o único que recebe uma atenção à trajetória do gênero, 

apontando o percurso já exaurido por trabalhos anteriores: de Vidocq a Boileau e 

Narcejac. Vale ressaltar, no entanto, como Neale começa a perceber, em Maurice 

Leblanc e Gaston Leroux, uma mudança na abordagem dos protagonistas que diverge 

da tradição inglesa da mesma época: 

Curiosamente, esses personagens têm um apelo tão duradouro para 

seus leitores que os romances ainda hoje estão disponíveis como 

clássicos. Diferente da maior parte da ficção britânica do período, na 

qual os criminosos – membros anormais da sociedade – são trazidos à 

justiça, esses personagens franceses são atraentes por seu desafio à 

                                                 
70

 No original: ―What does translated crime fiction offer that is different to the domestic 

version?‖. 
71

 No original: ―quirky, literary, seamy, sexy, funny crime books [that] unveil the darker side of 

places you‘re likely to travel to‖. 
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autoridade do Estado que as forças da lei e da ordem representam
72

 

(NEALE, 2010, p. 298. Tradução nossa). 

Como, no entanto, o foco de Neale é a literatura contemporânea, essa introdução 

histórica rapidamente dá lugar a seus comentários sobre os francófonos contemporâneos. 

A autora ressalta, nessa produção, a relevância da crítica sociopolítica, abordando 

questões de raça, de gênero, drogas e corrupção. Dentre os muitos autores possíveis, 

tendo em vista a força do gênero atualmente na França, Neale aborda dois pela forma 

como se destacam do mainstream: Daniel Pennac e Fred Vargas. Segundo a autora, 

diferente do que se vê abundantemente entre os autores de ficção de crime atuais do país, 

que usam abertamente a ficção de crime como uma ferramenta de crítica social e 

política, Pennac e Vargas evitariam a sujeição dos romances a essa prática, dando 

espaço para elementos de humor, questões estéticas e mesmo contos de fadas. 

Apesar de chamá-los contemporâneos, Pennac escreve a saga de Malaussène nos 

anos 80. Sua tradução ao inglês, no entanto, só surge em finais dos anos 90, alcançando 

os anglófonos apenas 10 após sua publicação. Ambientado no contexto multirracial de 

Belleville, bairro de Paris, a história é centrada na família homônima ao título da série, 

sobretudo Benjamin Malaussène, uma espécie de suspeito perfeito, culpado por um 

crime diferente em cada romance. Como dito por Neale, ainda que os romances abram 

espaço para a crítica social aos problemas da imigração ou das drogas, por exemplo, 

Pennac encontra no humor uma forma de amenizar o tom da história, oferecendo ao 

leitor uma perspectiva inovadora da criminalidade francesa. 

Já Fred Vargas, pseudônimo da historiadora e arqueóloga francesa Fréderique 

Audoin-Rouzeau, escreve a maioria de suas obras em torno do inspetor-chefe 

Adamsberg e sua equipe. Sendo historiadora, Vargas permeia suas obras com medos e 

                                                 
72

 No original: ―Interestingly these characters have such an enduring appeal for readers that the 

novels are still available as classics. Unlike much British fiction of the period in which the criminals – 

aberrant members of society – are brought to justice, these French characters were attractive for their 

challenges to the authority of the state that the forces of law and order represented‖. 
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ansiedades de um passado remoto que retornam ao presente, como a lenda do 

lobisomem, a peste negra e mesmo os deuses da mitologia grega. 

No caso nórdico, Neale aponta a crescente atenção que a ficção de crime 

escandinava vem ganhando, desde os anos 60, com Maj Sjöwall e Per Wahlöö. Dupla 

literária sueca responsável pelos police procedurals centrados no personagem Martin 

Beck, Sjöwall e Wahlöö tiveram suas obras rapidamente traduzidas para o inglês e se 

tornaram sucesso imediato de público e de crítica. A obra, uma série de dez romances, é 

elogiada pelos críticos por traçar uma incisiva e realista representação da Suécia nos 

anos 60 (cf. NEALE, 2010, p. 299), servindo como inspiração para todas as gerações 

futuras do gênero. 

Sobre os casos nórdicos contemporâneos, Neale menciona o também sueco 

Henning Mankell, que, segundo ela, dá continuidade ao projeto de Sjöwall e Wahlöö, 

representando uma Suécia contemporânea ameaçada pelo tráfico de drogas e armas, 

além dos recentes problemas com a imigração. Outro sueco de destaque para Neale é 

Steig Larsson. Morto em 2004 não muito depois do término de sua obra, Larsson é 

conhecido por sua trilogia Millenium. Neale menciona o sucesso da tradução de The 

Girl with the Dragon Tattoo, fato que se confirma com a adaptação cinematográfica 

hollywoodiana um ano após a publicação do compêndio da Willey-Blackwell. Por 

último, vale ainda ressaltar a importância daquele que é visto por Neale como o mais 

popular e criticamente aclamado autor do nordic noir, Arnaldur Indridason. 

Ambientados na cidade de Reykjavik, capital da Islândia, os romances de Idridason 

tentam vincular os crimes a aspectos próprios da história e cultura locais, representando 

a pacata ilha como um local hostil mesmo aos seus habitantes. 

Sobre os italianos traduzidos para a língua inglesa, Neale afirma que o gênero 

―reflete a relação problemática entre a polícia, o estado e o sistema de justiça, 
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oferecendo diferentes perspectivas sobre verdade e justiça‖
73

 (NEALE, 2010, p. 305. 

Tradução nossa). Dessa forma, vê-se em mais de um autor tanto a temática da 

impunidade, em que se rompe a ideia de retorno à ordem esperada no romance policial 

tradicional, quanto a temática do juízo equivocado, em que a vítima é acusada de crimes 

não cometidos e precisa, por conta própria, mostra-se inocente. 

Um dos italianos trabalhados por Neale, Carlo Lucarelli, trará, ainda, os ecos do 

regime fascista de Mussolini para suas narrativas. Os romances em torno do 

Commandante de Luca, um ex-agente das forças policiais do regime fascista, são 

ambientados em uma Itália do final dos anos 40, abordando o período de imoralidade 

política que sucede a queda do ditador.  

Outro nome italiano de destaque, para Neale, é Andréa Camillieri, cujos 

romances são centrados do inspetor Salvo Montalbano (nomeado em homenagem ao 

escritor espanhol de ficção de crime, Manuel Vásquez Montalbán).  As histórias de 

Montalbano são situadas na Sicília e giram em torno de crimes de assassinato e 

problemas de corrupção do Estado. 

Por último, Neale menciona, ainda, o nome de alguns espanhóis de peso no 

cenário anglófono, como o próprio Manuel Vásquez Montalbán, que dá nome ao 

personagem de Camillieri. Montalbán centra muitas de suas narrativas no ex-policial 

Pepe Carvalho, um investigador hard boiled com ares de Marlowe operando sua 

agência na capital catalã. Além de Montalbán, Carlos Ruiz Zafón se destaca na ficção 

de crime espanhola, sobretudo com o premiado A sombra do vento (2004), que o 

projetou como um dos maiores nomes da literatura espanhola contemporânea. A obra 

também retoma o pós-guerra, dessa vez em Barcelona, na qual uma criança, Daniel 

Sempere, desvenda os mistérios por trás da morte do autor de um livro abandonado. 

                                                 
73

 No original: ―reflects the problematic relationships between the police, the state, and the 

justice system and offers differing views on truth and justice‖. 
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Sobre a América do Sul, Neale simplesmente menciona a produção dos cubanos 

José Carlos Somoza e Leonardo Padura, o uruguaio Daniel Chavarriá e o mexicano 

Paco Ignácio Taibo II, não oferecendo nenhuma informação relevante sobre suas obras 

ou a presença da ficção de crime na América Latina – sem mencionar a completa 

ausência de nomes brasileiros, mesmo os mais conhecidos (e traduzidos) 

internacionalmente. 

Ainda que seja preciso reconhecer que escrever um único capítulo para toda a 

literatura de crime fora do eixo hegemônico é uma tarefa impossível, o fato de Neale 

optar por oferecer páginas inteiras à análise de obras de franceses – que, mais ou menos, 

ainda aparecem nos panoramas do gênero como um todo – e deixar de lado boa parte da 

América Latina, fora todo o continente africano, nos leva a, pelo menos, suspeitar de 

certo eurocentrismo por trás da seleção. Neale se esquiva da questão apontando os 

vencedores de prêmios literários da ficção de crime como foco de sua análise, mas não 

deixa de aceitar essa exclusão sem ao menos questioná-la. 

É possível perceber como Neale, ao longo de sua análise, trata o problema desse 

silêncio sobre a produção não-anglófona não como isolamento crítico, mas como uma 

real ausência de publicações anteriores, havendo, na contemporaneidade, um surto de 

produções de crime que explicaria a recente atenção que começam a receber. Como 

vimos ao longo deste capítulo, se mesmo as vertentes criminais da produção anglófona 

acabaram quase apagadas da história do gênero, é de se esperar que a produção 

estrangeira não se limite aos contemporâneos populares, mas que seja apenas a ponta 

visível de um iceberg de obras que permanecem sem atenção crítica. 

Juan Pablo Dabove, por exemplo, faz um extenso trabalho de recuperação das 

narrativas criminais na América Latina oitocentista. Enquanto Neale elenca, sobretudo, 

escritores de ficção detetivesca – e talvez por isso encontre esse vácuo na produção dos 
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países de terceiro mundo –, Dabove descreve outro tipo de literatura de crime, voltada 

para o que chama de teratologia cultural:  

Ela inclui os bandidos sanguinários que deram à fronteira rural sua 

característica de lugar infernal; camponeses rebeldes que queimam, 

estupram e destroem aparentemente sem pensar duas (ou uma) vezes; 

Índios que amarram suas vítimas com os intestinos dos filhos delas; 

famintas mulheres negras que, como harpias, lutam numa lama 

sangrenta como cães – e contra cães – por banha ou restos das 

entranhas de animais; imigrantes carregados de doenças cuja 

enganadora promessa de novo sangue se torna uma sinistra ameaça de 

atavismo; prostitutas cuja pestilência corrompe as mentes e corpos de 

meninos de família saudáveis – o futuro da nação; canibais; loucos; 

gays; judeus; comunistas
74

 (DABOVE, 2007, p. 1. Tradução nossa). 

Compreendendo um período que vai de 1816 a 1929, a obra de Dabove é focada 

nas produções que tematizam o banditismo na América Latina, trabalhando a 

representação desses personagens tanto na ficção quanto nos discursos não ficcionais da 

época. Uma vez que seu trabalho é mais analítico que histórico, seu corpus é bem 

limitado se comparado ao vasto número de obras voltadas para esse tipo de narrativa 

criminal. Mas ainda levando em conta essa restrição, Dabove mostra abundância e 

variedade de referências, trabalhando com El periquillo Sarniento (1816), de José J. 

Fernández de Lizardi; Facundo (1845) e El Chacho (1865), de Domingo F. Sarmiento; 

El Zarco (1901), de Ignacio Altamirano; Astucia (1865), de Luis Inclán; Zárate, de 

Eduardo Blanco; Martín Fierro (1872), de José Hernández; Juan Moreira (1879-1880), 

de Eduardo Gutiérrez; Alma gaúcha (1906), de Alberto Ghiraldo; Los bandidos de Río 

Frío (1891), de Manuel Payno; La guerra gaúcha (1905), de Leopoldo Lugones, Los de 

abajo, de Mariano Azuela (1915), Cesarismo democrático (1919), de Laureano 

                                                 
74

 No original: ―It comprises bloodthirsty bandits that give the rural frontier a hellish quality; 

rebellious peasants that burn, rape, and destroy apparently without a second (or first) thought; Indians that 

bind their victims with the intestines of their victim‘s slaughtered sons; hungerstricken, harpy-like black 

females that fight in bloody mud much like dogs—and with dogs—for lard or scraps of animal entrails; 

disease-ridden immigrants whose deceitful promise of new blood becomes the ominous threat of atavism; 

prostitutes whose pestilence corrupts the minds and bodies of wholesome family boys—the future of the 

nation; cannibals; madmen; gays; Jews; communists‖. 



98 

 

Vallenilla Lanz; Doña Bárbara (1929), de Rómulo Gallegos; e duas obras brasileiras, O 

cabeleira (1876), de Franklin Távora, e Os sertões (1902), de Euclides da Cunha. 

Levando em conta que essas obras são apenas sobre banditismo – e nem todas 

são literatura de crime de fato, ainda que muitas se enquadrarem nessa categoria –, 

apenas num recorte cronológico específico, é possível ver como o gênero tem, na 

América Latina, uma força que fica mascarada pelo olhar de críticos ainda apegados a 

convenções ultrapassadas sobre a ficção de crime. Caso somássemos a esse corpus as 

obras voltadas para a criminalidade urbana, as biografias criminais, os dramas 

judiciários, as romantizações de crimes famosos e as crônicas policiais, haveria material 

para um compêndio de crime exclusivamente latino. 

Neale, no entanto, não apenas deixa de olhar para o passado da literatura de 

crime não-anglófona, como mesmo na literatura contemporânea, deixa de citar fortes 

tendências do gênero, como a narcoliteratura, vertente de grande força não apenas na 

América Latina como também nos EUA.  

Apesar da popularidade, ainda há resistência por parte da academia em utilizar o 

termo ―narcoliteratura‖. Para alguns, o termo aplanaria obras ricas e complexas sob uma 

etiqueta genérica que a reduziria ao tema das drogas. Parte desse medo ao termo é 

explicada através da própria resistência acadêmica à ficção de entretenimento. Para esse 

tipo de crítico, usar ―narcoliteratura‖ só pode significar uma simplificação à medida que 

se entende que a literatura de crime não é capaz de falar sobre mais do que apenas o 

tema que aborda. Se há algo que os estudos da ficção de crime contemporâneos 

mostram é que mesmo a formulaica ficção detetivesca clássica pode significar muito 

mais do que um mero passatempo lógico, como foi acusada em seu passado. 

Por narcoliteratura, então, entende-se o fenômeno literário de narrativas em que 

o narcotráfico é um elemento central, seja na produção nos interiores da América do Sul, 
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na prática dos cartéis da América do Norte ou mesmo nas favelas do Brasil – ainda que 

raramente a produção brasileira seja incluída nessa categoria.  

Como essa categoria ainda está em formação, não há consenso sobre os limites 

do que se deveria enquadrar dentro do conceito. Para alguns, a narcoliteratura é vista 

como uma vertente da literatura mexicana especificamente, enquanto outros estendem 

sua presença às Américas ou a consideram um fenômeno mundial, em que mesmo a 

literatura europeia que aborda o tema do tráfico de drogas poderia se enquadrar. 

Independente do posicionamento, os destaques do gênero se dão em obras de 

língua hispânica. Élmer Mendoza, pioneiro da narcoliteratura através da série de 

romances focados do detetive Edgar, é um dos nomes mais respeitados e citados dessa 

vertente.  Além dele, autores como Juan Pablo Villalobos, com Fiesta em la madriguera 

(2010), Yuri Herrera, com Trabajos del reino (2004) e Lolita Bosch, com Campos de 

amapola antes de esto (2011) compõem uma lista crescente, vista hoje como uma das 

grandes tendências da literatura hispano-americana. 

Como veremos na segunda parte deste trabalho, a narcoliteratura é também no 

Brasil umas das mais fortes tendências da literatura de crime e cinema voltado para o 

gênero. Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins, e Elite da tropa (2007), de Rodrigo 

Pimentel, André Batista e Luiz Eduardo Soares, são alguns exemplos de como essa 

vertente não só encontra solo fértil aqui, como se multiplica em adaptações 

cinematográficas de grande sucesso no mercado interno e externo. 

Poderíamos, por último, ressaltar a série noir da Akashic Books, que reúne 

nomes da ficção de crime para coletâneas de contos do gênero ao redor do mundo. 

Ainda que não sejam obras de grande sucesso crítico ou de grande vendagem, o trabalho 

da Akashic serve para trazer à luz os autores que produzem esse tipo de narrativa em 

cada país, facilitando uma indexação em países cujo acesso cultural pode ser mais 
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limitado, seja pela língua ou pela escassez de estudos locais sobre a ficção de crime. 

Além de dezenas de obras focadas nos bairros e cidades norte-americanos e em países 

europeus em que há maior contato com a ficção de crime, a série conta com coletâneas 

de locais pouco conhecidos no universo do gênero, como Líbano, Índia, Turquia, 

Jamaica e Filipinas. O Brasil conta com dois livros da série, Rio Noir (2014) e São 

Paulo Noir (2016), ambos organizados por Tony Belloto, contando com nomes como 

Drauzio Varella, Fernando Bonassi, Garcia-Roza, Ilana Casoy, Jô Soares, Luis Eduardo 

Soares, Luiz Fernando Veríssimo, Marçal Aquino, Marcelino Freire, MV Bill e Raphael 

Montes. 
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2. A NARRATIVA CRIMINAL: LIMITES E CARACTERÍSTICAS 

Após uma visão panorâmica de algumas das diversas vertentes do subgênero 

criminal, é possível ter uma noção mais clara do tipo de obra que compõe essa categoria, 

e, dessa forma, tentar traçar certos limites, descrever algumas de suas principais 

características e abordar algumas questões próprias à sua recepção. 

Uma vez que, como vimos, um estudo específico da narrativa criminal carece de 

bons fundamentos teóricos, nosso método, neste segundo capítulo, partirá menos das 

considerações da crítica especializada que de uma análise direta das obras e vertentes 

apresentadas para delinear o que chamaremos de narrativa criminal. 

Como vimos anteriormente, são muitas as tentativas de dar nome à ramificação 

da ficção de crime não investigativa: crime novel, thriller, crime thriller, crime 

fiction¸crime stories etc. Todos esses conceitos, no entanto, se mostraram ineficazes em 

descrever com precisão esse subgênero tal como o estamos pensando neste estudo. 

Antes já foi possível levantar alguns dos problemas envolvidos nessas taxionomias, 

questão em que, agora, tendo em mente a trajetória traçada no capítulo 1, poderemos 

nos aprofundar. 

O primeiro problema que podemos elencar nas taxionomias propostas 

anteriormente encontra-se no uso do termo novel, ou romance. Ainda que, 

principalmente hoje, o romance seja, de fato, uma das principais vias de acesso ao 

subgênero criminal pelo público, limitar a heterogeneidade dessas narrativas ao modelo 

do romance é excluir uma parte importante de sua história.  

A primeira grande perda que viria com essa escolha seriam os contos de crime, 

como vemos, por exemplo, em ―O gato preto‖ e ―O coração delator‖ de Poe (2017). No 

âmbito mais popular, as penny dreadful (ou penny awful, penny bloods, shilling shocker 
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etc.) ofereciam histórias curtas e mais acessíveis ao grande público que os romances 

góticos ou detetivescos. 

A tradição dos contos de crime foi absorvida e perpetuada pelas revistas do 

início do século XX, sobretudo as pulp magazines, que serviram como base para autores 

importantes do gênero como Raymond Chandler e Robert Bloch. Revistas como a Black 

Mask Magazine publicavam frequentemente alguma história centrada em assassinatos, 

roubos ou crimes semelhantes. Dessa forma, boa parte da vertente mais popular do 

subgênero criminal, publicado em revistas, ficaria de fora da categoria ao se utilizar o 

termo novel. 

Patrícia Highsmith, mencionada como pioneira da chamada crime novel, nos 

termos de Symons, também perderia parte de seu legado, uma vez que escrevia, além 

dos romances que lhe deram destaque, contos de crime, como os encontrados em Little 

Tales of Misogyny (1977).   

Mesmo na contemporaneidade, em que os romances de crime são maioria, há 

obras que se perderiam, como toda a parcela dos contos de Stephen King que se 

distanciam do sobrenatural. No Brasil, um dos poucos autores consensualmente 

apontados como escritor de ficção de crime, Rubem Fonseca, tem diversos contos de 

crime publicados, alguns deles fundamentais para o desenvolvimento de sua carreira, 

como ―Feliz ano novo‖ (1975) e ―O cobrador‖ (1979). 

Mas não apenas os contos seriam excluídos se optássemos pelo uso de novel. 

Teríamos, ainda, que deixar de fora do escopo dessa vertente as publicações de Newgate, 

as biografias criminais, os dramas judiciários, as crônicas policiais e diversos outros 

tipos de narrativa que caminham lado a lado com os romances de crime. 

Pensando na modernidade, é crucial ter uma visão do gênero que não perca de 

vista, ainda, as produções em outras mídias. Por mais que, em um trabalho voltado para 
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a literatura, seja esperada certa especificidade na abordagem desse objeto, em gêneros 

de entretenimento, as relações com o rádio, o cinema e a televisão – sem falar na 

internet e no mundo dos jogos virtuais – são fundamentais para entender o consumo e a 

circulação desse tipo de narrativa. 

Pensemos, como exemplo, na obra Elite da tropa – que será explorada no quarto 

capítulo: um dos autores do livro é Luiz Eduardo Soares, um crítico ferrenho da 

violência policial. Tendo isso em mente, apesar de a narrativa dar voz aos discursos dos 

próprios policiais, a representação da brutalidade desses agentes pode ser vista como 

uma crítica à ação desses grupos no combate ao crime. Pensando apenas na recepção do 

livro, é possível que os leitores acompanhem esse raciocínio. No entanto, vazado nos 

camelôs antes da hora, fenômeno de pirataria e posterior sucesso nos cinemas, o filme 

Tropa de Elite (2007), de José Padilha, adaptação cinematográfica do livro, foi o 

principal responsável por veicular as ideias da obra para o grande público, no qual se 

inserem os moradores das próprias favelas assolados pelo grupo policial. Na recepção 

cinematográfica, a reação foi surpreendentemente contrária à postura crítica arquitetada 

pelo livro: não foram poucos os que heroicizaram o Capitão Nascimento e aplaudiram o 

assassinato e a tortura como práticas da instituição, fazendo necessário que diretor, 

roteiristas e atores saíssem a público para se retratar por uma acidental apologia à 

violência policial (cf. MOURA, 2007). 

O segundo termo que parece demasiado problemático para ser utilizado na 

construção do conceito dessa vertente é thriller – ou suspense. Enquanto alguns gêneros 

se definem justamente pelo tipo de efeito estético que visam causar no público, como é 

o caso do terror e horror, optar por definir o subgênero criminal através do efeito de 

thrill não funcionaria tão bem. Se por crime thriller entendemos uma ficção de crime 

voltada para a produção de suspense, toda a ficção hard-boiled norte-americana se 
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encaixaria dentro da categoria, uma vez que nada no conceito necessariamente excluiria 

o elemento investigativo. 

Por mais que o thrill seja um elemento recorrente na vertente criminal, nem toda 

narrativa dessa categoria será arquitetada em torno desse efeito. O thrill pode ceder 

espaço para o terror, para o choque, a repulsa, a indignação e a crítica social. Podemos, 

como exemplo, pensar em O psicopata americano: a narrativa é amplamente centrada 

em comentários sobre marcas de roupas, críticas de restaurantes famosos, fontes de 

cartão de visita e outros diálogos igualmente superficiais, levando, propositalmente, o 

leitor ao tédio para melhor ambientar o contexto social yuppie dos anos 90. Mesmo no 

apogeu das torturas e assassinatos presentes na obra, falta espaço para suspense. A 

narrativa é exaustiva nos detalhes repulsivos, descrevendo ao longo de páginas inteiras 

cenas de uma carnificina quase mecânica na fria perspectiva do protagonista. Longe de 

ser falta de técnica por parte do autor, a obra é pensada justamente para ambientar o 

leitor nesse mundo consumista exaustivamente tedioso e repetitivo vivido por Bateman. 

Chamar, então, O psicopata americano, de crime thriller, seria colocar de lado todos 

esses efeitos priorizados pelo autor em prol de uma categorização imprecisa. 

Já o termo fiction, à primeira vista parece não gerar nenhum tipo de problema, 

uma vez que é utilizado mesmo para o gênero como um todo. No entanto, ainda que 

todos os autores dos compêndios partam dessa terminologia, a noção de ficção pode 

trazer consigo certo descompasso em relação ao corpus que delimita, dependendo de 

como a encaramos. De todos os compêndios estudados, apenas o livro da Wiley-

Blackell trabalha com uma problematização do uso de fiction para descrever o gênero: 

E o que dizer de ―ficção‖? As dezenas de ―confissões‖, testemunhos e 

procedimentos judiciais que aparecem nas reedições do Newgate 

Calendar e nos seus emuladores ao longo do século XVIII assim 

como no XIX, ao lado de centenas de panfletos efêmeros e baladas 

impressas apresentadas nos enforcamentos públicos da Inglaterra (até 

que tais eventos foram recolhidos para detrás das prisões em 1868) 

confirmam o apelo duradouro das narrativas de true crime. (...) Os 
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pastores puritanos plantaram as sementes de uma florescente colheita 

de literatura de crime americana com seus sermões admonitórios e 

panfletos de execuções. True crime é uma ―fênix da cultura pop‖ (...), 

crescendo e minguando em popularidade, mas nunca saindo da moda
75

 

(RZEKPA, 2010, p. 1-2). 

Rzekpa distingue obras de ficção daquelas que parecem baseadas em eventos 

reais, como as narrativas de Newgate, as confissões puritanas ou os true crimes do 

século XX. Seriam obras de ficção, então, aquelas em que não é pedida nem permitida 

uma comprovação dos eventos da obra na realidade empírica do leitor. Podemos alinhar 

essa visão àquela defendida por Searle, no ―Estatuto lógico do discurso ficcional‖. 

Searle começa a distinção entre discurso ficcional e não-ficcional justamente 

contrapondo uma narrativa literária a uma notícia de jornal. A notícia, segundo ele, seria 

construída através do ato ilocucionário da asserção, em que é necessário seguir regras 

semânticas e pragmáticas bem específicas: 

1. A Regra essencial: quem faz uma asserção se compromete com a 

verdade da proposição expressa.  

2. As Regras preparatórias: o falante deve estar preparado para 

fornecer evidências ou razões da verdade da proposição expressa.  

3. A Proposição expressa não deve ser obviamente verdadeira para 

ambos, falante e ouvinte, no contexto da emissão.  

4. A Regra da sinceridade: o falante compromete‐se com a crença na 

verdade da proposição expressa (SEARLE, 2002, p. 101). 

Por outro lado, para o autor, os discursos ficcionais seriam uma espécie de jogo, 

cujas convenções permitem utilizar os mesmos atos ilocucionários encontrados em 

discursos próprios da realidade, como a asserção, sem, contudo, seguir as regras 

associadas a eles, como as acima descritas. Dessa forma, ainda que um conto utilizasse 

                                                 
75

 No original: ―And what about ‗fiction‘? The dozens of ‗confessions‘, testimonies and court-

proceedings appearing in the oft-reprinted Newgate Calendar and its knock-offs throughout the 

eighteenth century and well into the nineteenth, along with the hundreds of ephemeral broadsides and 

printed ballads hawked at public hangings in England (until such events were sequestered behind prison 

walls in 1868), confirm the enduring appeal of true crime narratives. (…) seventeenth – century Puritan 

ministers sowed the seeds of a flourishing American crop of crime literature with their monitor execution 

sermons and pamphlets. True crime is a ‗pop culture phoenix‘ (…), waxing and waning in popularity, but 

never going out of style‖. 
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exatamente as mesmas asserções de uma confissão criminal, por exemplo, ele se 

diferenciaria desta ao não seguir as regras esperadas desse tipo de ato ilocucionário, por 

mais que aquilo que tenha sido narrado seja, em sua maior parte, comprovável como um 

dado da realidade empírica do leitor. 

Nas narrativas de crime, vertente em que o realismo é quase um pré-requisito, 

como veremos, é possível pensar que as obras sejam majoritariamente compostas por 

informações comprováveis. O pequeno César se passa em uma Chicago que, para fins 

práticos, é a real. Seu linguajar é aquele utilizado pelos criminosos da época e seus atos 

são espelhados nos padrões sociais da época da Lei Seca. De tudo que se imagina e se 

pressupõe na obra, apenas os personagens centrais e a cadeia de eventos diretamente 

relacionados a eles são, de fato, uma parte não alinhada à realidade. 

É possível pensar que uma convenção realista mais estrita pedirá, inclusive, que 

boa parte da obra ficcional deva ser, sim, comprovável, indo contra esse 

descompromisso com a verdade que ofereceria a ficção. No entanto, a partir do 

momento em que o leitor aceita como regra implícita o fato de que ao menos uma 

parcela da história não precisa seguir as regras ilocucionárias atreladas ao tipo de ato de 

fala em questão, podemos supor estarmos diante de uma narrativa ficcional. 

Diante dessa perspectiva, retomando a reflexão de Rzpeka, denominar o gênero 

crime fiction é retirar dele a possibilidade de abranger todas as vertentes em que não há 

essa flexibilização das regras ilocucionárias: relatos de Newgate, confissões, biografias 

criminais, non-fiction novels, crônicas policias, true crimes etc. No entanto, não é o que 

ocorre nem mesmo no compêndio da Wiley-Blackwell, que, frisamos, se chama A 

Companion to Crime Fiction. Como visto, todos esses críticos optam pelo termo ficção 

de crime, mas mantêm dentro do gênero algumas narrativas consideradas não ficcionais. 
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Poderíamos supor que o uso do conceito de ficção nesses críticos seja outro bem 

mais abrangente, aquele que, diante de uma realidade cada vez menos acessível, se torna 

única forma de narrar o mundo: 

Para Platão as sombras que vemos contrastam com a realidade das 

idéias. Para o cristão medieval este vale de lágrimas contrasta com a 

realidade divina. Para o renascentista o sonho dos sentidos contrasta 

com a realidade despertada do pensamento. Para o barroco o teatro do 

mundo tem a realidade matemática por bastidores. Para o romantismo 

o mundo como minha representação brota da realidade da vontade. 

Para o impressionismo o como se do mundo contrasta com a realidade 

do Eu transcendente. Mas para Wittgenstein (e para Einstein, e para 

Kafka, e para Sartre, e para Mondrian, e para Beckett, e para Hitler, e 

para os Beatles, e para a juventude da rua Augusta, e para o leitor e 

para mim) não há termo de comparação para a ficção que nos cerca. A 

ficção é a única realidade (FLUSSER, 2000, p. 1).  

Diante dessa perspectiva, os limites entre discursos ficcionais e discursos reais 

se tornam mais turvos. Na modernidade e sobretudo na pós-modernidade, vemos como 

os discursos compromissados com o real se revelam permeados de ficção (manipulação 

midiática, revisionismo histórico, hoax),  e os discursos próprios da ficção apresentam-

se ou mesclam-se à realidade (autoficção, cinema verité, found footage), transgredindo 

fronteiras e tornando tanto difícil quanto pouco frutífero uma divisão categórica entre 

esses polos. 

Se pensarmos em termos de Iser, todo discurso sobre o real passa por processos 

de seleção e recombinação que necessariamente alteram o objeto narrado. É uma 

perspectiva que, enquanto perspectiva, nega a totalidade do real em prol de um recorte 

que muitas vezes será contrastante com outros que igualmente se afirmam reais. A 

narrativa de crime ―Dentro de um bosque‖, do japonês Ryūnosuke Akutagawa (2008) 

ilustra bem essa ideia. O conto é composto por sete testemunhos sobre o assassinato de 

um samurai e cada narrativa ao mesmo tempo em que oferece novas visões sobre o 

crime, entra em contradição com aspectos das demais, tornado impossível, ao fim, 

encontrar uma verdade objetiva que permeie todas as verdade provisórias. 
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Iser, contudo, ciente dos problemas que isso poderia trazer para o conceito, 

utiliza como terceiro aspecto o desnudamento da ficcionalidade. Para ele, é 

determinante que uma obra fictícia advirta sobre seu caráter ficcional, preparando o 

leitor para uma recepção adequada do conteúdo. Nesse aspecto, poderíamos pensar 

como uma segunda – e bem pragmática – forma de seleção entre ficção e não-ficção o 

próprio indicador da obra. Contudo, como já vimos brevemente ao falar das true crime 

stories, a não ficcionalidade pode ser tomada como uma etiqueta a fim de oferecer ao 

leitor uma moldura de recepção esperada, não necessariamente verdadeira. 

Partindo da ideia de que o público poderia ser chocado de forma mais intensa 

por um crime real do que por um abertamente fictício, o que impediria que muitos 

escritores do gênero, a fim de causar nos leitores efeitos estéticos mais intensos – ou 

mesmo efeitos não estéticos – tentassem artificialmente alinhar seus textos à realidade? 

Efeito claramente usado por obras de horror desde O castelo de Otranto até A bruxa de 

Blair, o mascaramento da ficcionalidade, como veremos adiante, é um efeito recorrente 

também na narrativa criminal, ainda que passe mais despercebido justamente por sua 

proximidade e semelhança com o real – aspecto que o horror sobrenatural não consegue 

manter por tanto tempo. 

Não havendo, então, uma forma eficaz de separação dos textos, a postura de 

Flusser é, de certa forma, desistir da categorização: todo discurso seria, em maior ou 

menor grau, real e ficcional. Não faria mais sentido, na pós-modernidade sobretudo, 

separar esses dois campos de forma tão incisiva. No entanto, se acreditarmos que os 

críticos em geral têm em mente essa postura ao nomear o gênero da ficção de crime, 

teremos que nos questionar por que apenas alguns dos discursos não abertamente 

ficcionais sobre o crime são mencionados como parte do gênero. 
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Nenhum dos compêndios parece inclinado a aceitar toda reportagem sobre crime 

como parte do gênero, assim como entrevistas com criminosos ou mesmo 

documentários sobre suas vidas – ainda que, muitas vezes, esses tipos de texto 

permeiem as obras a fim de trazer realismo à narrativa. Nem mesmo o famoso ensaio de 

DeQuincey, ―On Murder Considered as One of the Fine Arts‖ (1827), diretamente 

relacionado com a ficção de crime, é estudado como um elemento desse corpus. Das 

obras que se afirmam não ficcionais, apenas aquelas cuja recepção foi, em maior ou 

menor grau, própria de uma obra literária parecem ter sido incorporadas ao gênero. 

Falar em literatura de crime, contudo, não só levantaria a eterna e irresolvível 

discussão do conceito de literatura, como, mesmo relevando essa discussão e assumindo 

seu sentido mais ou menos consensual e genérico, excluiria uma parte importante do 

gênero: as mídias não literárias. Ainda que para uns possa ser um sacrifício aceitável 

para garantir a especificidade do estudo, para uma crítica de ficção de entretenimento 

possível em grande parte graças aos estudos culturais nos anos 70, a especificidade 

literária em detrimento de outros objetos culturais de semelhante valor, como o cinema 

e a televisão, seria, em certo grau, incompatível – todos os compêndios estudados 

abordam, em algum momento, filmes e séries como parte do gênero. 

Há, como último problema conceitual a ser enfrentado nas denominações antes 

expostas, o próprio termo crime presente na maioria delas. O problema fica mais claro 

se tomarmos a posição confusa de Horsley em Twentieth Century Crime Fiction: 

Este estudo segue Knight e Priestman no uso de ―ficção de crime‖ 

como uma etiqueta para o gênero como um todo, assim como para o 

grande subgênero não detetivesco, geralmente romances centrados em 

criminosos
76

 (HORSLEY, 2005, p. 3). 
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 No original: ―The present study follows Knight and Priestman in using ‗crime fiction‘ as the 

label for the genre as  whole, as well as for the large sub-genre of ‗detective-less‘, generally transgressor-

centred crime novels‖. 



110 

 

Chamar o gênero como um todo e um de seus principais subgêneros pelo mesmo 

conceito cria um óbvio problema terminológico: ou será necessário diferenciar o sentido 

através da adição de algum termo aos conceitos, ou haverá uma clara ambiguidade 

conceitual ao longo da obra. 

O problema parte do ponto de que, por um lado, há um sentido abrangente para 

crime, que remete à temática geral do gênero, investigativo ou não. Para ambos 

subgêneros, o elemento central é o crime. Por outro lado, a dicotomia clássica do gênero, 

investigador versus criminoso, leva a uma oposição entre detecção e crime, que poderia 

ser reformulada como ―obra centrada na detecção do crime‖ e ―obra centrada no ato do 

crime, ou no crime em si‖. Dessa forma, o termo crime acaba simultaneamente 

incluindo e se opondo ao detetivesco, e, assim, criando um claro problema para a 

construção conceitual dos subgêneros. 

Para resolver esse problema, geralmente os críticos adicionam à ideia de crime, 

o termo transgressor-centred como especificação do subgênero não investigativo. No 

entanto, denominar o subgênero transgressor-centred crime narratives perderia em 

capacidade de síntese, principalmente se comparado a seu par, detective fiction. Além 

disso, indicaria como única possibilidade de foco narrativo o personagem transgressor, 

quando, na verdade, em muitos casos a vítima pode assumir esse papel central – e até 

outros personagens como veremos posteriormente. Diferente do termo crime, que causa 

essas sobreposições, o termo criminal é geralmente associado a essas narrativas não 

investigativas e é menos definitivo em relação ao foco narrativo. 

Tendo todas essas observações sobre os problemas encontrados na conceituação 

do gênero, propomos, aqui, o uso do termo narrativa criminal para denominar todo o 

subgênero que até então viemos estudando e discutindo. ―Narrativa‖ para evitar os 

problemas dos conceitos de ficção e, ao mesmo tempo, incluir mais que apenas a 
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literatura, e ―criminal‖ como forma de se diferenciar do termo ―crime‖ devido à 

sobreposição com o nome do gênero como um todo. 

2.1. Limites 

A própria construção do conceito já traça as primeiras linhas do que pretendo ou 

não considerar parte do que denomino narrativa criminal. Optando por ―narrativa‖, 

primeiramente, tomo a iniciativa de excluir dessa vertente, por exemplo, o gênero lírico, 

que, acredito, não tem muito a oferecer à tradição do subgênero criminal. Por mais que 

certos poemas líricos possam representar cenas consoantes ao que vemos nas narrativas 

criminais, como nosso estudo aponta em grande parte para uma análise de temas e 

estruturas narrativos para categorizar e caracterizar o gênero, obviamente não 

encontramos na lírica os elementos necessários para esse processo. É preciso frisar, no 

entanto, que os poemas narrativos são exceção nesse sentido. Algumas broadsheet 

balads do século XVIII e XIX sobre banditismo, por exemplo, entrariam no corpus da 

narrativa criminal.  

O mesmo vale para a música: a maior parte, ainda que tematize crimes, não 

chega a construir uma narrativa criminal em si, como ―Mr. Gore‖, do Blitzkid, e ―Stay 

wide awake‖, do Eminem, em que ambos fazem referências ao universo dos serial 

killers, mas não chegam a contar nenhuma história em si. Por outro lado, músicas 

narrativas o suficiente poderiam ser analisadas ao lado de outras narrativas criminais, 

como é o caso do álbum Murder Ballads (1996), de Nick Cave and the Bad Seeds. 

Como o título indica, o álbum trabalha em cima das baladas de crime que surgem no 

século XVII e que dividiram espaço com o Newgate Calendar como precursores da 

narrativa criminal na Inglaterra. Dessa forma, ainda que não sejam textos em prosa, há 

nas músicas de Murder ballads um conteúdo narrativo que poderia ser explorado dentro 

do gênero. No Brasil, poderíamos, ainda, citar ―Faroeste Caboclo‖, da Legião Urbana, 
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também plenamente narrativa ainda que no formato de canção. No entanto, vale 

ressaltar que a diferença na função social e na recepção das baladas de crime 

tradicionais e das canções de crime narrativas contemporâneas: se as baladas 

tradicionais eram uma prática recorrente de circulação de narrativas criminais na 

sociedade, o caso contemporâneo só pode ser visto como exceção. 

Da mesma forma, exclui-se, com a escolha de ―narrativa‖ qualquer peça de artes 

plásticas não narrativas: fotografias, pinturas, esculturas, instalações etc. Novamente, 

reconhecemos que há trabalhos que dialogam de forma intensa com as narrativas 

criminais, como, por exemplo, em Trouxas ensanguentadas, de Artur Barrio, uma 

performance em que o artista ―simulava cadáveres despachados com vultos de carne e 

lixo, embrulhados em trapos sangrentos e jogados na rua‖ (SCHØLLHAMMER, 2013, 

p. 28), ou em algumas obras da artista Rosânela Rennó que retratam cenários de crimes 

ou os criminosos em si, como Candelária (1993) e Vulgo (1998). 

Nessas obras, no entanto, ainda que as imagens sejam capazes de instigar o leitor 

a produzir sentidos e mesmo reconstruir em seu imaginário os crimes representados, as 

obras se distanciam bastante das práticas culturais que envolvem as narrativas criminais.  

Enquanto literatura, jornalismo, cinema e televisão oferecem materiais muito próximos 

entre si – que muitas vezes se relacionam em processos de adaptação, influência, 

diálogo, apropriação etc. –, em que predomina o formato narrativo, não se pode falar em 

uma narrativa criminal em exposições sem flexibilizar demasiado a ideia do que é uma 

narrativa. 

No uso do termo ―criminal‖, ainda que menos incisivo que transgressor-centred, 

há uma inclinação para pensarmos que as obras dessa vertente sejam focadas apenas nos 

criminosos. Com isso, teríamos que excluir do gênero, por exemplo, as obras centradas 

nas vítimas, ou ainda observadores externos. Nosso intuito com o uso de ―criminal‖, 
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porém, como frisamos, é apenas criar uma distinção prática com a sobreposição de 

sentidos de ―crime‖. Por ―criminal‖, assim, queremos incluir toda narrativa em que o ato 

do crime seja o foco, e, secundariamente, seus agentes, motivos, consequências, 

planejamentos, vítimas etc. 

Seria possível contrariar essa definição dizendo que a literatura detetivesca é, 

também, centrada no crime e, para alcançá-lo, secundariamente, se centra nos processos 

investigativos. No entanto, na ficção detetivesca, o distanciamento do ato do crime em 

si, ou de seu agente, é necessário para a vertente, tomando como foco o processo 

investigativo mais que o crime. Para que haja investigação é necessário por uma questão 

de lógica que o crime seja afastado da narrativa – ou, pelo menos, das partes da 

narrativa centradas na investigação, como veremos posteriormente ao abordar as 

sequências investigativas e criminais. Isso não significa necessariamente que não 

possa haver narrativas investigativas em que se conheça de antemão o crime ou o 

culpado, mas que priorizar a investigação é alongar esses elementos de cena pela maior 

parte da narrativa. 

Em um primeiro momento, seria, como Hilfer planteou, possível definir a 

vertente criminal pela ausência da personagem detetive, uma vez que os demais focos 

parecem convergir para a narrativa criminal. No entanto, em uma análise mais detida, 

essa definição falharia. Primeiro, algumas histórias centradas em crimes sem 

personagens investigativos poderia não manter o foco no ato do crime em si, mas 

apenas na construção de uma atmosfera de suspense e medo. O Gótico, por exemplo, 

está repleto de histórias de crimes sugeridos de um passado obscuro que retornam ao 

presente, mas, geralmente, de forma fragmentada e distanciada, ou de crimes reais que 

são oferecidos como sobrenaturais ao longo do enredo para serem desmistificados ao 

final. Tais estratégias típicas do gênero auxiliam na construção dos efeitos de terror e 
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suspense, mas afastam essas obras Góticas das narrativas criminais como aqui 

propomos. 

Da mesma forma que a narrativa investigativa pode apresentar cenas de crime e 

atos dos criminosos, mas seu foco se distanciará deles pela maior parte da narrativa, no 

subgênero criminal podemos ter detetives e seus processos, mas o eixo narrativo se 

encontrará no crime em si, seja através da perspectiva do criminoso, de suas vítimas ou 

de um terceiro foco que não distancie o leitor do ato do crime em si, suas causas e/ou 

consequências. 

Um elemento fundamental para a definição desses limites é a própria noção de 

crime em si. As narrativas criminais, em qualquer de seus estágios, dialoga diretamente 

com questões sociais, éticas, morais e políticas sobre o próprio ato criminal, suas causas, 

punições, prevenções etc. Essa relação direta com tais questões parece ser, então, crucial 

para a própria identificação do subgênero, ou seja, obras em que a noção de crime é 

suspendida, alterada ou radicalmente distinta daquela mais ou menos consensual, não 

podem vistas como pertencentes à narrativa criminal. 

Boa parte da literatura de guerra
77

, ainda que centrada em crimes hediondos, 

estaria, assim, fora do escopo das narrativas criminais devido às circunstâncias em que 

os atos foram perpetrados. Narrativas sobre o holocausto, como histórias de presos 

políticos ou torturas em ditaduras militares, em fins práticos, são histórias de crime, mas 

não podem ser consideradas narrativas criminais, uma vez que se situam em um estado 

de exceção: seus agentes não são criminosos aos olhos da lei. Por mais que possa 

parecer um critério burocrático de divisão, acreditamos que seja importante para a 

recepção da obra uma mínima noção de que os atos cometidos são próprios de uma 

sociedade mais ou menos organizada e estável, em que o crime irrompe como 
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 Com exceção dos cenários de guerra que se formaram nos confrontos urbanos militarizados, 

estes, sim, parte da narrativa criminal, uma vez que não estão suspensas as noções consensuais de crime – 

ainda que sejam muitas vezes flexibilizadas. 
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transgressão da ordem imposta, criando a tensão típica do gênero. Por mais que pareça 

um contrassenso, o estado de exceção que permite que as atrocidades sejam cometidas 

funciona como um filtro amenizador dessa tensão social, ainda que possa potencializar 

o terror em cima dos atos. 

Assim, obras como o romance A lista de Schindler (1993), de Thomas Keneally, 

o filme The road to Guantanamo (2006), de Mat Whitecross e Michael Winterbottom, 

ou a narrativa ―A mulher incomum‖ (2015), de Luiz Eduardo Soares, por mais que 

lidem com cenas de crimes atrozes, não poderiam ser categorizados como narrativas 

criminais. 

Motivos semelhantes nos levam a cortar do subgênero qualquer narrativa de 

ficção especulativa. Se pensássemos apenas na centralidade do crime e seu ato, diversas 

obras de ficção científica poderiam ser incluídas na vertente, como Laranja mecânica 

(1962), de Anthony Burgess, ―Minority Report‖ (1990), de Philip K. Dick, Não verás 

país nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão, e diversas outras obras distópicas e 

pós-apocalípticas. Em tais obras, no entanto, o deslocamento espacial/temporal altera, 

drástica ou tenuemente, as noções de crime. As transgressões representadas nessas obras 

são de outra ordem, uma vez que se opõem a regras de uma sociedade diferente daquela 

organizada por nós. Dessa forma, as relações sociais entre narrativa e sociedade, que 

aventamos ser importantes para o gênero, não poderiam ser alcançadas de forma direta, 

mas apenas de forma metafórica/analógica. 

Também se excluem do gênero os atos que fogem culturalmente às noções de 

crime mais ou menos universais. Holocausto canibal (1980), de Ruggero Deodato, ou 

Canibais (2016), de Eli Roth, não são consideradas narrativas criminais uma vez que os 

indígenas retratados nessas obras não infringem nenhuma lei em sua própria cultura. 

Lolita, de Nabukov, é uma narrativa criminal, mas, se a mesma história se passasse em 
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(e fosse recebida por) uma cultura que permite o casamento com menores de idade, 

seria excluída desse escopo. 

No que tange ao quesito ficção, aceitaremos dentro de narrativa criminal tanto as 

narrativas abertamente ficcionais como as obras narrativas que se apresentam como não 

ficcionais. Devido ao histórico do gênero, que sempre em maior ou menor grau flertou 

com o material oferecido pela própria realidade, excluir desse subgênero as narrativas 

não ficcionais não só eliminaria uma parcela considerável do corpus como traria sérios 

problemas para fazer a própria divisão, uma vez que, como veremos, é característica da 

narrativa criminal o apagamento das fronteiras ficcionais. 

Aceitamos, assim, como parte da vertente, não só os textos literários ditos não 

ficcionais, como as true crimes e a non-fiction novel, como também toda narrativa 

jornalística que ultrapasse as restrições de uma simples notícia
78

 e textos de cunho 

biográfico ou testemunhal. 

Ainda com todas essas limitações, perceberemos que algumas obras se 

encontrarão em fronteiras tênues. Um exemplo é a trilogia de Hannibal, de Thomas 

Harris. Ainda que o personagem central seja um serial killer e que haja certo foco nas 

vítimas e nos criminosos, a obra alterna esses focos com uma narrativa típica das police 

procedural, detalhando o cotidiano da investigação policial. Em O silêncio dos 

inocentes (1988), por exemplo, o destaque dado a Clarice ofusca mesmo o personagem 

central, o dr. Hannibal Lecter. Não incluí-lo, no entanto, na serial killer fiction seria 

impossível, uma vez que Harris é um dos pais dessa vertente. 

Outro caso problemático poderia ser visto em Elite da tropa, uma das obras que 

serão abordadas na segunda parte deste trabalho. A narrativa inteira se passa pela ótica 
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 Sabendo que tal divisão não é uma tarefa fácil, propomos como narrativa jornalística válida 

para o gênero aquela que não se limite a oferecer as circunstâncias do crime e os dados do criminoso de 

forma expositiva, mas que narrativamente crie um mínimo desenvolvimento psicológico, reconstitua 

cenas com detalhes, apresente um narrador, que insira diálogos no texto, construa uma sequência causal 

de ações etc. 
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de um policial do batalhão de operações especiais do Rio de Janeiro. No entanto, se 

comparássemos sua estrutura àquela encontrada nos police procedural veremos que há 

uma grande diferença. Ainda que seja uma obra centrada em policiais, não se trata de 

uma obra centrada em processos investigativos. Assim como Rota 66, a história da 

polícia que mata (2003), de Caco Barcellos, esse tipo de narrativa representa polícia 

corrupta, torturadora e assassina, e são os crimes cometidos por esses agentes que 

ganham relevo narrativo. Dessa forma, o cumprimento da lei e sua transgressão se 

misturam, tornando difícil classificar obras como essas. Tendo em vista que esse tipo de 

narrativa, como veremos posteriormente, longe de ser um caso isolado, remonta ao 

Brasil do século XIX, separamos um tópico para tratar do problema, incluindo-o, então 

no escopo da narrativa criminal. 

Por último, podemos mencionar o problema das narrativas focadas em ambientes 

marginais, mas não centradas no crime. Esses tipos de narrativa abundam na urban 

fiction, em que o gueto norte-americano nem sempre é representado da perspectiva do 

crime, como no caso de Push (1996), de Sapphire, por exemplo. No Brasil, podemos 

mencionar uma das obras pioneiras na representação da favela da ótica de seu morador, 

Quarto de despejo (1960), de Carolina Maria de Jesus. Em primeiro lugar, a obra, por 

representar a década de 60, antecede a entrada do narcotráfico nas favelas, fato que 

pesou na relação inequívoca desses espaços com o crime. Além disso, a perspectiva de 

uma mãe de família empenhada em não se misturar aos problemas da favela, como a 

bebida alcóolica, ajuda a manter um distanciamento das cenas que poderiam aproximá-

la a uma narrativa criminal plena. Mesmo assim, Quarto de despejo ainda contém cenas 

de assassinatos a sangue frio, roubos e até morte de bebês. 

Sendo assim, no caso desse tipo de narrativa, será preciso uma atenção especial 

para determinar até que ponto o crime impacta a história ou até que ponto a obra 
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colabora para a tradição da narrativa criminal. No caso de Quarto de despejo, assim 

como algumas obras semelhantes, optaremos por mantê-las no escopo da narrativa 

criminal mesmo tendo em mente que não há uma centralidade no crime. Tal decisão se 

dá pela importância da representação heterotópica da favela, que, como veremos no 

capítulo IV, será o espaço mais recorrente da narrativa criminal brasileira. 

Tendo em mente o que consideramos como parte da narrativa criminal, é 

importante, agora, apresentar algumas das características observadas como constantes 

na maior parte das obras mencionadas na cronologia. Um dos poucos trabalhos em que 

vemos uma boa divisão de características é em Bloody Murder, de Symons, que servirá 

de ponto de partida para a reformulação e inserção de alguns pontos sobre essa vertente. 

Tais características servirão como pauta para a análise posterior das obras da 

literatura brasileira, em que não só mostraremos os pontos em comum com a tradição de 

uma forma geral, como também poderemos descrever as peculiaridades próprias dessa 

vertente no Brasil. 

2.2. Características 

Como antes mencionamos, Julian Symons, em Bloody murder, é um dos 

primeiros autores é delinear o subgênero criminal, ainda que com suas limitações. De 

acordo com ele, a crime novel, como chama, seria uma sucessão direta da detective 

story. Para descrevê-la, ele opta, nas primeiras páginas de seu capítulo, por fazer um 

didático quadro de oposições entre ambas, que acaba servindo como um dos poucos 

exemplos de características que se atribuiriam ao subgênero criminal. Scaggs, quando 

descreve o que chama de crime thriller, parte justamente desse quadro, sintetizando e 

reunindo alguns dos pontos explorados por Symons. 

Começaremos, assim, por uma análise dos pontos desenvolvidos por Symons, 

identificando até que ponto eles poderiam ser aplicados à narrativa criminal como um 
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todo, tendo em mente que sua proposta era algo um pouco mais específico. Symons 

tinha em mente um conjunto de romances posteriores à ficção detetivesca clássica e que 

nem sempre excluíam a figura do detetive. No entanto, como veremos, algumas de suas 

propostas já contêm algumas intuições que, devidamente problematizadas, nos ajudarão 

a dar sequência a esse trabalho. 

Ao longo das comparações buscaremos, sempre que possível, explorar exemplos 

populares da narrativa criminal, fazendo uso, para isso, tanto do cinema quanto da 

literatura. Com isso, buscamos facilitar o acompanhamento da argumentação que 

solidifica as características que queremos descrever nesse subgênero. De toda forma, 

todas as características decorrentes de nossas conclusões vão ser aprofundadas ao longo 

de nossa pesquisa. 

Uma vez que o método utilizado por Symons é o de criar duas colunas 

comparativas entre o que chama detective story e crime novel – apresentando o mesmo 

problema de definição por oposição discutido anteriormente no caso de Hilfer – e que 

muitas dessas definições, de tão específicas, não se mostram frutíferas nem mesmo para 

seu próprio trabalho, optaremos por resumir alguns dos pontos mais desenvolvidos de 

sua caracterização dessas categorias. 

Antes, no entanto, vale ressaltar que, além dos problemas mantidos na definição 

por oposição, Symons opta por uma perspectiva em que ―a ficção detetivesca [detective 

story] se transformou no romance de crime [crime novel]
79

‖ (SYMONS, 1993, p. 191. 

Tradução nossa). Dessa forma, não só impossibilita uma coexistência dos subgêneros, 

marcando uma brusca mudança na produção da ficção de crime em língua inglesa, como 

declara o fim de um subgênero que ainda hoje, levando em conta as variações, continua 

existindo. 
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 No original: ―the detective story has changed into the crime novel‖. 
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Em seu texto, Symons oferece oito elementos de distinção entre os dois 

subgêneros: enredo, detetive, método, pistas, personagens, ambientação, atitude social e 

valor dos enigmas. Desses, o método investigativo, as pistas e o valor dos enigmas são 

apenas características que Symons vê ausentes na crime novel, sendo, então, 

características próprias da ficção detetivesca, não categorias comparativas 

necessariamente. Analisaremos, então, apenas enredo, o personagem detetive, 

personagens, ambientação e atitude social. 

Sobre o enredo, Symons distingue os subgêneros da seguinte forma: 

FICÇÃO DETETIVESCA 

Enredo 

Baseado em uma artimanha que pode ser mecânica (sala trancada), 

verbal (comentários despistosos), relacionada com medicina forense 

(venenos, grupos sanguíneos, impressões falsas) ou balística. O livro é 

construído de trás para frente a partir dessa artimanha, da qual a 

revelação é o ponto climático ao qual tudo conduz. 

ROMANCE DE CRIME 

Enredo 

Baseado na psicologia dos personagens – que tensões poderiam fazer 

com que A quisesse matar B – ou em uma situação intolerável que 

acaba necessariamente em violência. Nada de artimanhas de salas 

trancadas ou impressões forjadas, nada de venenos obscuros. O mais 

comum é que o problema seja algo como: ―A realmente matou B, e se 

de fato o fez, o que ocorreu com ele?‖. O livro é construído para frente 

a partir de tal problema
80

 (SYMONS, 1993, p. 191. Tradução nossa). 

Vemos já nessa primeira característica como Symons tem em mente um tipo 

bem específico de narrativa criminal, em que necessariamente há assassinato e que, 
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 No original:  

―DETECTIVE STORY 

Plot 

Based on a deception which may be mechanical (locked room), verbal (misleading remarks), 

concerned with forensic medicine (poisons, blood groups, fake prints) or ballistics. Book is constructed 

backwards from this deception, revelation of which is the climatic point to which everything else leads. 

CRIME NOVEL 

Plot 

Based on psychology of characters – what stresses would make A want to kill B – or an 

intolerable situation that must end in violence. No deceptions of locked room or faked-print kind, no 

obscure poisons. Most often the problem is something like: ‗Has A really killed B, and if he has what will 

happen to him?‘. Book is constructed forwards from such problem‖. 
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provavelmente, é perpetrado por um único indivíduo. Ainda que faça a ressalva de que 

as características teriam sido levemente exageradas para melhor se enquadrar nas 

oposições, em muitos casos, como veremos, essas definições parecem demasiado 

restritivas para enquadrar qualquer grande grupo de obras. Partindo do ponto de que o 

enredo da crime novel gira em torno da indagação sobre as causas de A matar B, 

Symons não apenas restringe o subgênero a histórias de assassinato, mas também 

histórias em que há apenas um assassino/assassinato central e que o foco dessas 

histórias seja as causas e consequências desse crime. 

É possível, ainda, vislumbrar um elemento-chave para o conceito de Symons de 

crime novel: a profundidade psicológica dos personagens. Dando como exemplo autores 

como Patrícia Highsmith, Symons vê a exploração da complexidade psicológica 

envolvida no crime como um elemento crucial para o gênero: 

FICÇÃO DETETIVESCA 

Personagens 

Apenas o detetive é caracterizado em detalhes. Fora isso, a 

caracterização é superficial, particularmente depois do crime, quando 

as pessoas se tornam totalmente subsidiárias ao enredo. 

ROMANCE DE CRIME 

Personagens 

A base da história. As vidas dos personagens continuam sendo 

expostas após o crime, e frequentemente o comportamento 

subsequente é importante para o efeito da história
81

  (SYMONS, 1993, 

p. 193. Tradução nossa). 
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 No original:  

―DETECTIVE STORY 

Characters 

Only the detective is characterized in detail. Otherwise, characterization is perfunctory, 

particularly after the crime when people become wholly subsidiary to plot. 

CRIME NOVEL 

Characters 

The basis of the story. The lives of characters are shown continuing after the crime, and often 

their subsequent behaviour is important to the story‘s effect‖. 
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Tal característica só pode se sustentar se, de fato, encaramos a ficção detetivesca 

como um sinônimo da vertente clássica e, ainda assim, fechando os olhos para as 

sutilezas que a crítica contemporânea vem detectando nessas obras. De fato, seria 

possível colocar em xeque essa característica pensando unicamente no Dr. Watson, das 

aventuras de Sherlock Holmes, personagem que, ao longo das histórias, é 

suficientemente caracterizado para se destacar. Da mesma maneira, a construção de 

personagens complexas pode ser muito bem destacada em obras como as de Highsmith, 

mas será que uma análise de narrativas mais populares, como as publicadas nas revistas 

de crime da época, não revelaria, também, certa superficialidade de personagens 

secundários? 

A grande característica que faz com que alguns críticos observem o trabalho de 

Symons como uma tentativa prototípica de divisão entre o subgênero detetivesco e o 

criminal vem da seguinte diferenciação: 

FICÇÃO DETETIVESCA 

Detetive 

Pode ser profissional ou amador, e se for amador pode dirigir uma 

agência de investigação, ou ser envolvido por acaso nos casos 

criminais. Está sempre no centro de ação da história, frequentemente 

como herói, e geralmente é um observador eficaz capaz de notar 

coisas que passam despercebidas pelos demais. 

ROMANCE DE CRIME 

Detetive 

Geralmente não há detetive. Ocasionalmente um detetive pode 

aparecer em uma série de histórias, mas raramente é uma brilhante 

máquina de raciocínio. O mais frequente personagem central é apenas 

alguém com quem coisas acontecem
82

 (SYMONS, 1993, p. 192. 

Tradução nossa). 
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 No original: 

―DETECTIVE STORY 

Detective 

May be professional or amateur, and if amateur may run detective or inquiry agency, or get 

involved by chance in criminal cases. Always at the centre of story‘s action, most often the hero, and 

generally a keen observer who notices things missed by others. 
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No, entanto, como vemos através de certas descrições do tipo ―observador eficaz‖ 

e ―brilhante máquina de racioncínio‖, Symons tem em mente apenas o detetive clássico, 

consolidando a visão de que sua diferenciação é mais válida como tentativa de 

periodizar a ficção de crime do que separar os subgêneros em si. No entanto, vale 

ressaltar que, de certa forma, Symons notava que havia tantas obras associadas à ficção 

de crime sem trabalharem diretamente com processos investigativos que sua intuição foi 

indicar que a crime novel geralmente não tem detetives. 

Outro ponto de importância para a oposição construída por Symons se encontra 

na forma como a ambientação é utilizada por ambos os subgêneros: 

FICÇÃO DETETIVESCA 

Contexto 

Quase completamente confinado ao que ocorre antes do crime. 

Depois, o enredo e a necessidade de pistas assumem a frente e o 

contexto (escola, agência dos jornais, teatro etc.) desaparece. 

ROMANCE DE CRIME 

Contexto 

Geralmente importante para o tom e o estilo da história, e 

frequentemente uma parte integral do próprio crime, como, por 

exemplo, a pressão envolvida em um modo particular de vida que leva 

a um crime específico
83

 (SYMONS, 1993, p. 192. Tradução nossa). 

Ainda que seja extremada nas definições de Symons, essa noção de como o 

contexto em que se encontra o personagem é determinante para o crime cometido é 

importante. Em muitos casos, o ambiente, na verdade, assumirá protagonismo completo 

                                                                                                                                               
CRIME NOVEL 

Detective 

Often no detective. Occasionally a detective runs through a series of stories, but rarely shown as 

a brilliant reasoning machine. Most often central character is just somebody to whom things happen‖. 
83

 No original: 

―DETECTIVE STORY 

Setting 

Mostly confined to what happens before the crime. Later plot and clue requirements take over 

and setting (school, newspaper office, theatre, etc.) fades. 

CRIME NOVEL 

Setting 

Often important to the tone and style of the story, and frequently an integral part of the crime 

itself, i.e., the pressure involved in a particular way of life lead to this especial crime‖. 
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nas narrativas criminais de ambientes marginais, por exemplo, em que mais importante 

que um crime particular é a relação daquele espaço com os crimes cometidos nele, 

como veremos adiante. 

Esse mesmo afastamento das causas sociais levará Symons a propor sua 

caracterização em relação às atitudes sociais: 

FICÇÃO DETETIVESCA 

Atitude social 

Conservadora. 

ROMANCE DE CRIME 

Atitude social 

Varia, mas frequentemente radical no sentido de questionar alguns 

aspectos da lei, da justiça e da forma como a sociedade se organiza
84

 

(SYMONS, 1993, p. 192. Tradução nossa). 

 

 

Afirmar que a ficção detetivesca é integralmente conservadora é um engano. A 

ficção detetivesca contemporânea, através de seus detetives metafísicos e detetives 

marginais, poderia facilmente contradizer esse posicionamento. No entanto, levando em 

conta que Symons pensa exclusivamente no whodunnit clássico para fazer suas 

afirmações, não faria sentido usar esses exemplos. Ainda assim, Agatha Christie, por 

exemplo, através das histórias de Miss Marple, mostra muito de seu potencial 

questionador do status quo masculino e das convenções patriarcais da sociedade (cf. 

PORTILHO, 2016). 
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 No original: 

―DETECTIVE STORY 

Social atitude 

Conservative. 

CRIME NOVEL 

Social atitude 

Varying, but often radical in the sense of questioning some aspect of law, justice or the way 

society run‖. 
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Vemos, assim, que o quadro de Symons, ainda que pioneiro, é limitado e 

impreciso, não oferecendo uma boa base para a distinção dos subgêneros em si, ainda 

que ofereça algumas bases importantes de reflexão. O que faz Symons é mais um 

confronto diacrônico entre dois recortes da ficção de crime que uma análise comparativa 

entre a vertente investigativa e criminal. No entanto, é a partir dos textos de Symons que 

Scaggs organiza mais uma das raras tentativas de definições das características desse 

subgênero. 

Scaggs, ao construir as características do crime thriller, tenta resolver alguns dos 

problemas das características de Symons, transformando-as nestes cinco pontos:  

1. O supense criminal é baseado na ―psicologia dos personagens 

– que pressões fariam que A quisesse matar B? – ou em uma 

intolerável situação que necessariamente termina em 

violência‖. 

2. O fato que, diferente da ficção hard-boiled ou detetivesca, 

geralmente não há detetives, ou, quando há, ele ou ela tem um 

papel secundário. 

3. O fato de que ambientação, assim como na ficção hard-

boiled, é geralmente central para a atmosfera do suspense 

criminal e para o tom da história, e frequentemente está 

inextrincavelmente ligada à natureza do crime em si. 

4. Que a perspectiva social da história é geralmente radical e 

questiona alguns aspectos da sociedade, lei e justiça. 

5. A observação dos personagens forma a base da história. De 

acordo com Symons, ―As vidas dos personagens continua 

sendo exposta após o crime, e frequentemente o 

comportamento subsequente é importante para o efeito da 

história‖ (Symons 1993: 193)
85

 (SCAGGS, 2005, p. 107-108). 
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 No original: 

―1. That the crime thriller is based on ‗psychology of characters – what stresses would make A 

want to kill B? – or an intolerable situation that must end in violence‘.  

2. The fact that, unlike hard-boiled fiction or detective fiction, there is often no detective, or, 

when there is, he or she plays a secondary role. 

3. The fact that setting, as with hard-boiled fiction, is often central to the crime thriller 

atmosphere and tone of the story, and frequently is inextricably bound up with the nature of the crime 

itself . 

4. That the social perspective of the story is often radical, and questions some aspect of society, 

law, or justice. 

5. The observation that characters form the basis of the story. According to Symons, ‗The lives 

of characters are shown continuing after the crime, and often their subsequent behaviour is important to 

the story‘s effect‘ (Symons 1993: 193)‖. 
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Scaggs retira das características pontos confusos ou supérfluos, como a questão 

das pistas, do método e do valor do enigma na história. Também opta por reformular 

trechos das proposições restantes, afinando o sentido delas ao que ele deseja construir 

para o crime thriller. 

Apesar da reorganização eficaz de Scaggs, ficam algumas marcas dos problemas 

do texto de Symons. Vemos como, no segundo ponto, Scaggs tenta adicionar o hard-

boiled ao escopo da ficção detetivesca, considerando a crime novel de Symons como um 

gênero não investigativo. Já no terceiro ponto, o hard-boiled não se concilia com esse 

deslocamento e volta a se aproximar da crime novel de Symons. 

No entanto, apesar dos problemas, a releitura de Scaggs serve como ponto de 

partida para pensarmos as características da narrativa criminal, já que se trata de uma 

das poucas vezes em que vemos uma sistematização que visa discernir o gênero das 

vertentes investigativas com eficácia. 

O primeiro ponto a se discutir, dessa forma, é a questão do desenvolvimento 

psicológico na narrativa criminal. Scaggs, mantendo a posição de Symons, diz que a 

fórmula ―por que A quer matar B‖ continua valendo. De fato, a narração desse processo 

de gênese do desejo assassino é quase uma constante ao longo da vertente criminal, 

sendo explorado desde suas raízes, no Newgate Calendar. No entanto, nem toda 

narrativa criminal é sobre assassinatos.  

Como vimos, existem diversas vertentes que optam por trabalhar não ao redor de 

um crime específico, mas centradas em um ambiente de crime, como os mistérios 

urbanos, a gangster fiction e a narcoliteratura. Nesses casos, ainda que haja assassinatos 

ao longo das obras, a fórmula perde seu sentido. Não se trata de saber por que A mata B 

quando olhamos as incontáveis vítimas de um gângster ou de um serial killer – em que 

a ausência de um porquê é, muitas vezes, central para a narrativa.  
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O que podemos dizer é que persiste, mesmo nessas narrativas, um interesse em 

explicar a gênese do comportamento criminoso de alguma forma. É importante ressaltar 

que essa causalidade, no entanto, não está sempre relacionada ao elemento psicológico. 

Tal proposta pode funcionar quando se tratam dos psicothrillers, das histórias de serial 

killer ou casos semelhantes, mas a causalidade pode ser alocada em outros pontos, como 

questões econômicas – na narcoliteratura, a tensão entre uma vida de pobreza e a 

promessa de riqueza da vida de crime –, atávicas – até o século XIX era aceita a teoria 

de um indivíduo que já nasce mau por suas heranças genéticas, tanto individuais quanto 

raciais – ou mesmo religiosas – segundo Cawelti, até o século XVIII, crime e pecado 

estavam intrinsecamente conectados nas narrativas criminais. 

Mesmo que observemos casos drásticos como o torture horror, persiste um 

resíduo de causalidade, não tanto nos assassinos, mas sem dúvida nas vítimas. Em 

Jogos mortais (2004), de James Wan, a causalidade repousa no critério de seleção das 

vítimas de Jigsaw: pessoas que, aparentemente, não dão valor à vida como deveriam 

segundo os padrões do assassino. Já em O albergue (2005), de Eli Roth, numa sátira dos 

antigos slashers, a causalidade reside na transgressão moral: as vítimas acabam 

sequestradas por que são atraídas pela possibilidade de ficar em um local com lindas 

mulheres e sexo fácil no interior da Eslováquia, ignorando os perigos presentes naquele 

espaço distante da civilização. 

Assim, podemos reformular a ideia de ―por que A mata B?‖, e dizer que há um 

interesse no subgênero criminal em explorar a causalidade do crime. Se o primeiro 

ponto de Scaggs pode ser reformulado para a ideia de causalidade, o último servirá para 

pensarmos na importância da consequência. Recuperando a característica de Symons 

sobre a importância dos personagens para a crime novel, Scaggs ressalta que o crime 
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thriller representa o comportamento desses personagens após o crime em si, ou seja, 

quais as consequências que os atos criminais trouxeram para os personagens. 

Mesmo antes da publicação da obra de Dostoiévsky, o uso do termo ―crime e 

castigo‖ era comum às narrativas criminais. Os compêndios de Newgate costumam 

frisar em seus prefácios a importância de não isolar a representação do crime da 

descrição de suas punições. A consequência, nesse sentido, era justamente o que tornava 

válida a leitura dos horrendos crimes, uma vez que, através da representação da punição 

– geralmente a morte –, o valor didático da narrativa era assegurado. Por muito tempo 

chegou a ser um tabu produzir uma narrativa criminal em que o fim do criminoso fosse 

positivo, como vemos na introdução de Wrong ao Crime and Detection. 

Já no século XX, não só presenciamos a popularização de obras em que o par 

crime e castigo se rompe, como passamos a ver obras em que o público é levado a 

simpatizar com os mais atrozes personagens, como ocorre, por exemplo, na trilogia de 

Thomas Harris. Dr. Hannibal Lecter, serial killer e canibal, é apresentado ao público de 

uma forma sedutora, sendo possível – ou mesmo provável – sentir empatia por ele e 

antipatia pelos policiais que tentam prendê-lo (ou mantê-lo preso). Outro exemplo é o 

problemático Tom Ripley, da série de Patrícia Highsmith, em que a trajetória de seu 

crime é intercalada com alguns flashs de um passado traumático que auxilia na empatia 

pelo assassino. 

Isso não significa, contudo, que a consequência tenha deixado de ser importante, 

mas que se modificou ao longo do tempo. Se antes a consequência importava 

simplesmente pelo seu papel punitivo exemplar, posteriormente vemos essa 

representação pós-crime preocupada com a consciência do criminoso em si – como em 

Crime e castigo, em que, de fato, o castigo penitenciário é, na verdade, a libertação para 
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o real castigo, a culpa –, com o processo judicial, com a vida em constante fuga ou 

mesmo com o triunfo do criminoso, desafiando plenamente a moral punitiva esperada. 

Outra possibilidade é a representação das consequências do crime sobre as 

vítimas, retratando os traumas deixados pelos criminosos, a luta por justiça ou até 

mesmo a retribuição. Sobre esse último caso, temos, por exemplo, a formação da 

vertente cinematográfica dos rape and revenge films, em que, como o título já explica, 

os filmes são centrados na vingança violenta de vítimas de estupros (cf. HELLER-

NICHOLAS, 1974) – e dos quais um dos exemplares mais conhecidos é A vingança de 

Jennifer (1978), de Meir Zarchi. 

Parece, no entanto, pouco produtivo frisar características próprias para a 

importância das causas e consequências do crime, cujo relevo se dá naturalmente pelo 

próprio foco no crime em si. Dessa forma, optaremos por unir essas características com 

a centralidade narrativa na exploração do ato criminal. 

É o segundo ponto trazido por Scaggs, a ausência do detetive ou sua presença 

de forma secundária que reside no cerne da distinção entre os dois subgêneros – e, por 

consequência, nos requisitará um pouco mais de reflexão. Ainda que a oposição 

funcione bem, voltamos a ressaltar que o foco num detetive não necessariamente 

descaracteriza a narrativa criminal. Arbogast em Psicose, ainda que tenha capítulos 

focados em sua ação, não passa de uma vítima de Bates. Mais problemático, mas ainda 

funcional, mesmo o police procedural de Clarice Sterling em O silêncio dos inocentes 

não é capaz de desviar a obra do subgênero criminal, ainda que muitos a enquadrem em 

uma classificação fronteiriça. 

Um problema central nessa definição é que, em maior ou menor grau, podemos 

encontrar investigadores protagonistas nas narrativas criminais e criminosos 

protagonistas nas narrativas investigativas. Muitas vezes, é justamente essa intercalação 
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dos subgêneros a responsável por gerar certos efeitos centrais para o desenvolvimento 

da obra. Em uma narrativa criminal, capítulos voltados à investigação do caso podem 

intensificar a atmosfera de tensão conforme aponta a iminência da captura. Da mesma 

forma, em uma narrativa detetivesca, dedicar capítulos com foco narrativo no ato 

criminoso pode auxiliar a construir a atmosfera de perigo necessária para que temamos 

pelo investigador. Propomos, assim, que toda ficção de crime pode conter, em seu 

enredo, sequências investigativas e sequências criminais, independente de seu 

subgênero.  

Entendemos como sequências investigativas certos blocos narrativos – capítulos, 

parágrafos, tomos, partes – em que há foco narrativo nos processos investigativos – 

especulações, procuras, interrogatórios, confronto com criminosos etc. –, normalmente 

da perspectiva dos próprios investigadores, sejam eles amadores ou profissionais. Já a 

sequência criminal seria caracterizada pelo foco no(s) crime(s) – seja no ato do crime 

em si, nos eventos que o antecedem ou em suas consequências – normalmente através 

da perspectiva de seus agentes e/ou vítimas. 

Em vez de definir os subgêneros pela presença em si de um detetive, tendo em 

vista que em muitas narrativas criminais o detetive está presente e não é um personagem 

secundário, mas central para o desenvolvimento do enredo, propomos uma divisão que 

leve em conta o objetivo da narrativa em si, ou seja, que propósito estrutura e rege o 

enredo da história
86

. 

                                                 
86

 Ainda que seja difícil falar em um objetivo narrativo de forma geral, acreditamos pela 

constância de uso por parte do público e dos discursos sobre os subgêneros que vimos até então e 

veremos de forma mais aprofundada posteriormente, que ambos os subgêneros são produzidos e 

consumidos de forma mais ou menos definida e recorrente, fato necessário para que possam, inclusive, 

ser classificados em um gênero – ou subgênero. 
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Histórias do subgênero investigativo têm como fim
87

 a resolução de um crime, 

seja apresentando os processos de detecção de um culpado, a perseguição e punição de 

um criminoso, ou os esforços no resgate de uma vítima
88

. Ou seja, o desenvolvimento 

da obra apresenta como conflito central um crime ou sequência de crimes cuja resolução 

vai sendo montada ao longo do desenvolvimento do enredo e a ela se chega no clímax 

da narrativa. 

Já o subgênero criminal tem como fim a exploração do ato criminal, seja 

construindo a tensão que levará a um assassinato, expondo os atos horríveis de um 

serial killer, apresentando a engenhosidade de um assalto bem planejado, descortinando 

o exotismo de uma vida de crimes, representando as ameaças de uma heterotopia de 

desvio etc. Por mais que a resolução do crime também apareça – mesmo como clímax 

da história – no subgênero criminal, de forma alguma o enredo será estruturado ao redor 

desse elemento. 

Podemos dizer que ambos os subgêneros se aproveitam da curiosidade mórbida 

que envolve o crime em nossa sociedade. Mas, na narrativa investigativa, essa 

curiosidade é explorada dentro de um jogo interno à obra, textual, de construção de um 

mistério e uma investigação, ou de um crime e uma perseguição. Já a curiosidade no 

subgênero criminal é externa, aponta para a própria representação do crime em si. 

Sendo o crime um evento pouco experimentado em primeiro grau e capaz de criar 

grande ansiedade na população, a narrativa criminal explora esse desejo por ver o ato 

mais de perto, sem com isso colocar-se em situação de perigo – e por isso, como 
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 É importante frisar que estamos falando de um fim narrativo, ou seja, como o enredo se 

arquiteta ao redor desse aspecto específico. Tanto o subgênero investigativo como o criminal podem ser 

utilizados para um sem fim de objetivos extra-narrativos, como representação psicológica, crítica social, 

terror, divulgação jornalística etc. 
88

 Notem que isso não significa que tal fim vá se cumprir, mas que a narrativa cria a expectativa 

desse cumprimento – que pode ser frustrada pelo autor, como em Cidade de vidro, de Paul Auster. 
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veremos posteriormente, a proximidade com o real é quase um requisito para a narrativa 

criminal enquanto a narrativa investigativa se associará mais fácil à ficção declarada. 

Tomemos como exemplo o caso de Psicose: o crime é o conflito que move o 

enredo e a resolução do crime representa o clímax da história, fato que se aproxima do 

esperado em uma narrativa investigativa. No entanto, ao longo do desenvolvimento do 

enredo, as sequências dedicadas ao progresso dessa resolução são mínimas. O destaque 

no desenvolvimento da história se dá na exploração dos assassinatos em si: a psicologia 

de Bates, os erros da vítima, o espaço do assassinato, as condições do crime, a 

eliminação do cadáver etc. Em Psicose, é mais importante oferecer ao leitor os atos 

relacionados ao crime do que os atos relacionados a sua resolução. 

Tentemos, agora, retornar ao desafio de O silêncio dos inocentes: da mesma 

forma que Psicose, o romance de Harris tem um crime como conflito da narrativa – o 

sequestro de Catherine – e sua resolução como clímax – o resgate de Catherine. Em 

adição, agora, o desenvolvimento da obra é abundante em sequências investigativas 

próprias do police procedural. Se ignorássemos o final da obra, e tomássemos o 

romance de forma isolada dos demais da série de Hannibal, estaríamos, sem dúvida, 

diante de uma obra do subgênero investigativo, em que as sequências criminais 

serviriam como suporte ao arco de Clarice. No entanto, o encerramento de O silêncio 

dos inocentes ressignifica todo o romance: a maior parte do arco de Clarice é, na 

verdade, parte de um plano de fuga de Hannibal. O objetivo do romance não é contar 

uma história sobre a captura de um serial killer, mas sobre a fuga de um muito mais 

perigoso. Adicionando a essa conclusão o conhecimento de que a obra faz parte de uma 

sequência de romances baseados em Lecter, confirmamos a categorização da obra 

dentro do subgênero criminal. 



133 

 

Retomando as características de Scaggs, a terceira característica abordada por 

ele é o que chama ambientação das narrativas. Symons acreditava que a ambientação, 

nesse sentido, só importava na ficção detetivesca até o momento do crime em si. A 

partir de então, o enredo e as pistas assumem protagonismo e o cenário se tornaria 

irrelevante. Scaggs, que antes havia separado a hard-boiled fiction do thriller, une os 

dois novamente nessa característica, afirmando que o cenário é central para o 

desenvolvimento tanto da atmosfera quanto do tom da história em ambos os casos. 

Além disso, afirma que frequentemente esse cenário se vincula inextricavelmente com a 

natureza do crime que será cometido. 

Parece, contudo, que ambos os críticos forçam uma leitura superficial dos 

romances detetivescos a fim de ressaltar a importância do cenário na construção da 

vertente criminal. Assumindo uma postura que já encontrávamos em Chandler (1988), 

da ficção detetivesca como mero jogo lógico, esvaziado de sentidos que não operem em 

prol da detecção do criminoso, Symons exclui a possibilidade de que a ficção 

detetivesca desenvolva personagens profundos, explore o cenário das histórias e 

questione normas sociais. Scaggs, ao retirar o quadro comparativo e manter apenas as 

características da vertente criminal, ameniza o problema, mas traz consigo ainda ecos 

dessa visão. 

Dizer que o cenário é importante para a construção da atmosfera e do tom do 

crime thriller nos leva a questionar se essa é uma característica exclusiva do crime 

thriller ou, se, na verdade, não seria aplicável à maior parte da literatura de crime – e 

mesmo da literatura como um todo. Ao retirar a comparação com a ficção detetivesca, 

Scaggs mostra que está ciente da visão ultrapassada de Symons sobre o subgênero, 

como os próprios capítulos anteriores de sua obra podem mostrar. Mas, ao fazê-lo, 
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acaba deixando a característica demasiado aberta, aplicável não apenas ao subgênero 

criminal, mas a todo tipo de obra literária. 

É difícil, ainda, entender qual o sentido para esse vínculo entre a natureza do 

crime o cenário representado na narrativa. Podemos supor que se trata de uma relação 

entre o tipo de ambiente representado e os crimes mais frequentes encontrados nesse 

espaço. Nesse sentido, a característica funcionaria bem ao pensar na relação entre os 

crimes cometidos pela máfia e o cenário de Chicago durante a Lei Seca para a gangster 

fiction. No entanto, é difícil pensar em que vínculos – se não de contraste, oposição – se 

estabelecem entre o cenário de Holcomb de finais dos anos 50 e os assassinatos 

narrados em A sangue frio ou o interior da Itália e o assassinato de Dicky Greenleaf em 

O talentoso Ripley. 

Poderíamos, assim, reformular essa proposição afirmando que, em alguns casos, 

o crime não é vinculado a um personagem específico, mas a um cenário como um todo, 

do qual cada criminoso é apenas uma manifestação temporária e efêmera. Dessa forma, 

contrastaríamos narrativas de criminosos isolados a narrativas de ambientes de crime. 

Na primeira, se enquadrariam parte das narrativas de Newgate – de crimes passionais –, 

os romances de sensação, os psychothrillers e a serial killer fiction. Na segunda, 

poderíamos incluir os mistérios urbanos, algumas narrativas do Gótico não sobrenatural, 

a ficção de gângsters, a narcoliteratura e a urban fiction contemporânea. Em todo caso, 

essa proposição seria mais uma variação possível do subgênero criminal – como 

veremos mais adiante – que uma característica aplicável à narrativa criminal como um 

todo. 

Por último, a quarta característica ressalta o valor de crítica social do subgênero 

através de reflexões sobre sociedade, lei e justiça. Novamente, é preciso ressaltar que 

essa característica se opõe, em Symons, a um suposto posicionamento sempre 
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conservador da ficção detetivesca. Como frisamos, a ficção detetivesca não 

necessariamente carece de reflexões sociais e posicionamentos críticos, muitos dos 

quais podem ser tão pungentes quanto aqueles encontrados na vertente criminal – e da 

mesma forma a narrativa criminal não necessariamente é revolucionária, podendo 

muitas vezes ecoar os discursos conservadores. 

No entanto, temos que reconhecer que a necessidade de retorno à ordem típica 

da ficção detetivesca acaba por enfraquecer o poder de crítica dessa narrativa ao 

oferecer ao crime uma solução. Na ficção detetivesca clássica essa solução é, 

geralmente, plena, e resolver o crime é devolver a sociedade à ordem. No hard-boiled, 

porém, é provisória, uma vez que, por mais que o crime central no enredo seja resolvido 

compreende-se que o sistema como um todo, corrupto, injusto e ineficaz, continua 

existindo. 

Na narrativa criminal, como o foco não costuma ser o processo investigativo – 

como resolver o problema –, mas o próprio crime em si, há uma maior possibilidade de 

se criticar diversos aspectos da estrutura social, do funcionamento das leis e das noções 

de justiça. Essa crítica pode ser fruto do foco nas causas do crime, ressaltando como a 

sociedade colabora para a construção de seus próprios criminosos, ou mesmo em suas 

consequências, frisando os problemas envolvidos na punição do criminoso. 

As causas podem ser apontadas como: psicológicas, discutindo questões como 

traumas, psicopatologias, famílias abusivas, bullying etc.; socioeconômicas, abordando 

problemas de desigualdade social, preconceito, consumismo, exploração etc.; ou, em 

menor frequência, outras como genética (atavismo do mal) e espiritual (consequência do 

pecado), geralmente encontradas nas narrativas do XVIII e começo do XIX. 

Ainda que as características aprimoradas por Scaggs nos auxiliem a pensar 

algumas questões acerca da narrativa criminal, os pontos levantados por ele acabam 
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misturando características definidoras desse subgênero e algumas especificidades 

encontradas em algumas vertentes, fora os resquícios dos problemas já apontados em 

Symons. Acreditamos, então, que a melhor forma de lidar com as observações 

recolhidas da análise desses autores é tentar separá-las em: (a) uma característica que 

tente, dentro de suas limitações, de fato definir o subgênero criminal; (b) um conjunto 

de características que, dadas anteriormente como definidoras, seriam, na verdade, 

tendências da narrativa criminal – não cruciais para a classificação de uma obra dentro 

desse subgênero, mas constantes
89

 ao longo de suas vertentes; (c) características que, 

apesar de terem sido aproximadas do subgênero como um todo, são, na verdade, 

aplicáveis apenas a uma parcela das vertentes, sendo variáveis de obra para obra, autor 

ou vertente da narrativa criminal. 

Propomos assim, a princípio, uma simplificação da definição da narrativa 

criminal voltada para aqueles elementos que seriam cruciais para sua caracterização. 

Retomamos, para isso, o ponto desenvolvido sobre o objetivo dos subgêneros 

investigativo e criminal. Consideraremos, então, pertencentes ao subgênero criminal as 

narrativas cujos enredos se estruturem para explorar os crimes representados na obra, 

em que podem aparecer personagens investigadores que resolvem os crimes, mas cujo 

desenvolvimento não é focado no progresso dessa resolução, mas na exposição do 

planejamento, execução, reação, traumas, sucessos ou punições decorrentes de um ou 

mais crimes. Espera-se, assim, uma presença maior ou de maior peso narrativo nas 

sequências criminais nessas narrativas, ainda que seja possível que esse espaço seja 

dividido com sequências investigativas. 

                                                 
89

 O uso de constante aqui não visa determinar que todos seus elementos estarão sempre 

presentes na narrativa criminal, mas que em combinações e intensidades diferentes, alguns desses 

elementos sempre surgirão nas obras do subgênero. A extensa aplicação que se fará posteriormente no 

corpus de análise, em alguns pontos até reduntante, buscará justamente comprovar a recorrência de tais 

elementos – ainda que em intensidades diferentes – na narrativa criminal, em diversas épocas e vertentes 

diferentes. 
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Essa definição visa manter o mínimo de restrições possível para a definição do 

subgênero criminal, garantindo que toda a heterogeneidade temporal e cultural consiga 

se enquadrar dentro de seus limites, permitindo que mesmo obras consideradas como 

alta literatura e, por isso, afastadas do rol de um gênero ligado ao entretenimento, sejam 

incluídas na categoria, como Crime e Castigo, de Dostoiésvsky, ou Lolita, de Nabokov. 

Uma conceituação definida pela finalidade narrativa em vez de pelos 

personagens protagonistas nos permitirá, ainda, lidar com uma peculiaridade dentro da 

crime fiction, sobretudo a brasileira: obras centradas na polícia e em seu trabalho, que, 

mesmo assim, não se enquadram no subgênero investigativo. 

Propomos que uma obra centrada no fazer policial cujo interesse seja menos a 

apresentação dos processos de resolução de um ou mais crimes que uma reflexão sobre 

o impacto do crime na cidade, o cotidiano violento e estressante do policial, a corrupção 

institucionalizada ou a guerra às drogas – como podemos ver em romances como Elite 

da tropa, ou mesmo em filmes como Crash (2004), de Paul Haggis – se aproxima mais 

dos objetivos de exploração do crime que de sua resolução. Nesse tipo de narrativa, as 

resoluções dos crimes são ofuscadas ou mesmo completamente substituídas pela 

reflexão sobre o sistema policial e sua relação com o crime, uma vez que a estrutura 

consolatória – falando em termos de Eco – própria de uma narrativa investigativa – em 

que, sendo o fim narrativo, a resolução do crime, cria-se certa ideia de que tal resolução 

apresenta um retorno a uma ordem pré-estabelecida – encontra-se ausente desse tipo de 

obra, que colocará no centro de suas reflexões a própria eficácia da justiça diante de 

problemas que ultrapassam qualquer crime individual. 

Se é produtivo manter os critérios mínimos de identificação do gênero bem 

abrangentes e simplificados a fim de evitar conceitos limitados demais, o mesmo não se 

aplica a essas constantes da narrativa criminal. Um estudo aprofundado de seus usos, 
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propósitos e aparições nos auxiliará a melhor entender de que estratégias a narrativa 

criminal se vale para explorar a temática do crime. Nos dedicaremos, assim, a desdobrar 

as características que consideramos mais frequentes na história da narrativa criminal, 

lembrando, obviamente, que tais características não têm a função de limitar ou definir o 

subgênero em si, mas apenas detalhá-lo. 

Um aprofundamento crítico nessas características servirá, também, para 

mostrarmos a variedade de abordagens possíveis na análise da narrativa criminal. 

Dentre todos os temas discutidos por Symons e Scaggs, e nossas reflexões decorrentes 

dessa base, acreditamos que três características servem de constantes à narrativa 

criminal: (I) a proximidade da narrativa com o real e suas diversas formas de expressar 

esse contato; (II) a caracterização monstruosa da alteridade, refletindo sobre os medos 

da sociedade e criando efeitos estéticos de terror e repulsa; e (III) a exploração de 

espaços heterotópicos de desvio, seguindo o conceito foucaultiano caracterizador dos 

típicos espaços da alteridade. 

Para tal, utilizaremos como método uma análise comparativa que visa a verificar 

a aparição dessas características em uma obra representativa de cada uma das grandes 

vertentes da narrativa criminal apresentadas no capítulo anterior, com duas exceções: as 

primeiras narrativas criminais norte-americanas e os romances de sensação. 

Sobre a exclusão das narrativas prototípicas dos EUA, o motivo é simples: sua 

proximidade com o modelo de Newgate descarta a necessidade de utilizá-lo para fins de 

comparação. Damos, assim, prioridade aos boletins da prisão britânica por sua 

relevância crítica em relação às confissões criminais americanas. 

Já em relação aos romances de sensação a explicação é mais complexa. Como 

discutido em seu capítulo, os romances de sensação são enquadrados por muitos críticos 

da ficção de crime como protorromances detetivescos, uma vez que o enredo dos 
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exemplares mais populares do gênero giram em torno da investigação de um crime, 

ainda que não por um detetive de fato. Podemos associar o distanciamento dos atos 

criminosos e da representação dos espaços heterotópicos em muitos romances de 

sensação como uma forma de tornar palatável a literatura de crime a certa elite vitoriana 

sensível aos desvios morais e representações de violência abundantes nas vertentes 

populares – culminando posteriormente no crime quase hipotético do whodunnit.  

Usando como chave narrativa o mistério, mas sem que, necessariamente, esse mistério 

fosse canalizado para o desvendamento do crime em si, como na narrativa investigativa, 

o romance de sensação fica num espaço limítrofe entre os dois subgêneros, não 

desenvolvendo bem as características que exploraremos em nossa análise da narrativa 

criminal. 

Ficamos, assim, com seis vertentes a serem analisadas: as narrativas de Newgate, 

os mistérios urbanos, os true crimes, a gangster fiction, o psychothriller e a urban 

fiction. Dessas, duas serão, ainda subdividas: nas narrativas de Newgate utilizaremos 

tanto um exemplo para os boletins de fato quanto um exemplo de um romance de 

Newgate; e no psychothriller optamos por dividi-lo em suspense psicológico e ficção de 

serial killer, uma vez que a popularidade e presença que esta apresenta pede certo 

destaque. 

Para cada um dos oito momentos da narrativa criminal que elencamos, buscamos 

escolher um romance que fosse, ao mesmo tempo, bem representativo para a vertente, 

sendo comentado pela maior parte dos críticos especializados e minimamente 

conhecidos pelo público de forma geral – sempre que possível –, a fim de que a 

argumentação aqui desenvolvida tenha maior eficácia. Utilizaremos, assim, 

cronologicamente: 
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- ―The Life of Sawney Beane‖, encontrada no Newgate Calendar Improved, de 

George Wilkinson [1800], como representante dos boletins de Newgate. 

- Oliver Twist [1838], de Charles Dickens, como representante dos romances de 

Newgate. 

- The Mysteries of London [1848], de George W. Reynolds, como representante 

dos mistérios urbanos. 

- Little Caesar [1929], de W. R. Burnett, como representante da gangster fiction. 

- O talentoso Mr. Ripley [1955], de Patrícia Highsmith, como representante do 

suspense psicológico. 

- A sangue frio [1966], de Truman Capote, como representante do true crime. 

- Pimp [1967], de Iceberg Slim, como representante da urban fiction. 

- O silêncio dos inocentes [1988], de Thomas Harris, como representante da 

ficção de serial killers. 

2.2.1. A proximidade com o real 

As relações entre ficção e realidade sempre se apresentaram como um problema 

para a literatura. Desde as reflexões clássicas sobre o papel mimético da arte até as 

discussões contemporâneas sobre autoficção, vemos que a tentativa de delimitar os dois 

campos tende a ser problemática. Na própria construção do conceito utilizado aqui para 

descrever o subgênero criminal já foi possível perceber que as noções de ficção e 

realidade vão requisitar uma atenção especial de nossa parte. 

Nossa hipótese é que, além da abundância de textos ditos não ficcionais dentro 

da narrativa criminal, o subgênero explora, através de algumas estratégias narrativas, o 

apagamento das fronteiras da ficção como uma forma de intensificar os efeitos estéticos 

próprios desse tipo de narrativa. 
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Na narrativa investigativa, dado sua própria estrutura narrativa, o crime deve 

permencer algo afastado da cena, que será centrada, geralmente, no personagem heroico 

do detetive. Tal personagem, ainda que marcado por defeitos, se afasta da realidade à 

medida que representa uma projeção idealizada de um personagem capaz de resolver os 

crimes, de restabelecer a ordem arrebatada pela irrupção do ato criminal. Quanto mais 

distante da frustrante realidade do crime recorrente, abundante e pouco controlável do 

mundo real, ou seja, quando mais arquitetadamente ficcional for uma narrativa 

investigativa, mais facilmente pode-se trazer o conforto criado pelo triunfo da justiça 

sobre o crime. 

Já a narrativa criminal tem na exposição do próprio crime o atrativo do 

subgênero. Nesse sentido, há um certo prazer mórbido, próximo ao do horror, em 

experimentar a sensação de tensão, ameaça e mesmo repulsa causada pelo ato 

criminoso. O leitor, ao aproximar-se não dos atos investigativos, mas criminais, deseja 

assimilar as emoções próprias do criminoso ou da vítima e não de um herói na narrativa. 

Ainda que não tenhamos levantado esse efeito como um pré-requisito da categoria, 

acreditamos ser ele uma consequência preponderante, que perpassa todas as três 

categorias que aqui exploramos como constantes da narrativa criminal. Como veremos, 

essa sensação de ameaça, oposta ao conforto da narrativa investigativa, será mais eficaz 

quanto mais próxima ao real for a representação do crime nas obras. 

Antes, no entanto, de nos aprofundarmos na descrição das maneiras que a 

narrativa criminal encontra para criar esse apagamento de fronteiras, é válido que 

sintetizemos algumas considerações sobre o conceito de ficção que fundamenta esse 

trabalho. 

Wolfgang Iser, em O fictício e o imaginário (1996), desfaz a oposição 

consolidada no senso comum entre ficção e realidade, considerando a transgressão de 
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fronteiras uma característica necessária para a própria construção do fictício. O autor 

substitui a velha dicotomia por uma tríade na qual seria papel da ficção mediar as 

relações entre o real que nos cerca e nosso imaginário, ou seja, através da desrealização 

de elementos do real transportados para o fictício seria possível arquitetar um molde, 

uma pauta, que, durante o ato de leitura, guiaria o imaginário na atualização desses 

elementos em um mundo ―como se‖. 

Com isso, a ficção, longe de se opor à realidade, seria constituída plenamente de 

realidade, uma vez que todos os seus elementos seriam oriundos do próprio real. 

Através do primeiro dos três atos de fingir necessários para a construção do fictício de 

Iser, a seleção, tanto a obra mais fantástica quanto a obra mais realista seria constituída 

apenas de elementos previamente encontrados no próprio real. Um monstro do horror, 

uma besta mitológica e uma raça alienígena se construiriam, assim, não ad nihilum, mas 

através da combinação – segundo ato de fingir de Iser – desses elementos previamente 

selecionados do real: combinações morfológicas – humano e animal, orgânico e 

mecânico –, ontológicas – vivo e morto, passado e futuro, comunidade e alteridade – ou 

até mesmo linguísticas – línguas artificiais como o quenya da mitologia tolkeniana, o 

klingon da série norteamericana Star Trek ou o valiriano da série de livros As crônicas 

de gelo e fogo, de George R. R. Martin, combinam fonemas, morfemas e estruturas 

sintáticas de diversas línguas para se formar.  

O que diferenciaria, então, a obra fictícia dos discursos acerca da realidade seria 

o terceiro ato de fingir, o desnudamento da ficcionalidade, ou seja, é apenas através 

dos signos de uma obra que nos permitem reconhecer que ela se trata de uma ficção que 

podemos encará-la como tal. Tais signos podem ser tanto textuais – o ―era uma vez‖ dos 

contos de fadas, narradores omniscientes, clichês de gêneros literários, a presença de 

elementos fantásticos etc. – quanto paratextuais – capa, orelha, prefácio etc. Ao mostrar-
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se ficção, a obra pede uma mudança de postura em relação à sua leitura. Segundo Iser, o 

mundo da obra passa a ser um mundo ―como se‖, ou seja, aceitamos as convenções da 

ficcionalidade dentro da obra e reagimos a ela apenas emulando sua realidade 

condicionada às mudanças pedidas pela obra.  Essa proposta se afasta, assim, de ideias 

como a da suspensão voluntária da descrença, proposta por Coleridge, uma vez que, 

se suspendêssemos nossa descrença, leríamos a obra com a mesma postura com que 

lemos discursos sobre o real, o que, em determinados gêneros, poderia causar uma 

verdadeira crise de pânico. 

Podemos utilizar como exemplo o episódio fatídico da narração radiofônica de 

Guerra dos mundos, de H. G. Wells. No dia 30 de outubro de 1938, a rádio CBS 

colocou no ar uma adaptação da obra de Wells produzida por Orson Welles. Em 

formato bem semelhante ao noticiário, o programa contava com entrevistas, reportagens 

externas, opiniões de peritos etc. Apenas na introdução do programa encontrava-se o 

desnudamento de sua ficcionalidade: o aviso da emissora de que o conteúdo a seguir 

seria parte da série de adaptações radiofônicas produzidas por Welles. Todos os 

ouvintes que acompanharam o programa desde o início receberam a obra dentro de seu 

enquadramento ficcional, no qual, tomando o narrado por um ―como se‖, não deviam 

encará-lo como uma reportagem real, mas tampouco ignorá-lo por não se tratar de algo 

relevante na realidade, deveriam jogar o jogo de fingimento proposto pela natureza da 

ficção. Os ouvintes, no entanto, que perderam os minutos iniciais, não tinham em mãos 

os elementos necessários para o desnudamento da ficcionalidade e receberam a obra 

como se fosse parte de um noticiário real, o que causou caos na costa leste dos Estados 

Unidos. Se, de fato, houvesse uma suspensão da descrença, ou seja, se mesmo por 

momento pudéssemos esquecer que a obra se tratava de algo inventado, fictício, a 



144 

 

reação de qualquer leitor à obra de Wells seria a mesma daqueles ouvintes que perderam 

o início da obra, desespero. 

John Searle, em ―O estatuto lógico do discurso ficcional‖, também reflete sobre 

o posicionamento do leitor diante da obra de ficção, contrariando a ideia de que há, de 

fato, uma suspensão da descrença. Uma vez que parte de suas teorias sobre os atos de 

fala, Searle observa que a equivalência formal que pode ser encontrada entre os 

discursos ficcionais e os discursos não ficcionais – ou, em outras palavras, a ausência de 

característica formal que permita identificar a tão buscada literariedade de uma obra – 

faz com que o autor desconsidere a ideia de que a ficção constrói seus próprios atos de 

fala. Mas, tampouco pode Searle considerar que há, na relação com os atos de fala 

encontrados na ficção, uma mesma resposta dos interlocutores. Um ato de fala como a 

asserção apresenta uma série de condições de sucesso que precisam ser válidas para que 

a eficácia comunicativa do ato se dê. Tais condições, como a crença na veracidade do 

que foi dito e a capacidade de fornecer provas de sua veracidade se requisitado, são 

invalidadas na ficção. Para resolver o paradoxo, Searle opta pelo viés do fingimento: da 

mesma forma que uma criança, ao fingir dirigir um carro, pode mimetizar a forma do 

ato sem esperar o impacto na realidade decorrente desse ato, o discurso ficcional seria 

construído por fingimentos de atos de fala – como a asserção –, em que as condições de 

sucesso ficam anuladas e apenas a forma dos atos é mantida. 

Esse fingimento, ou esse mundo ―como se‖ formado pela ficção permite, então, 

que o leitor, por mais que esteja diante de uma obra plenamente realista, tenha, contudo, 

reações próprias da ficção, cujos efeitos podem ser drasticamente distintos. O prazer 

encontrado na recepção de obras ficcionais de horror, por exemplo, nunca poderia ser 

conseguido sem esse afastamento do real criado pelo desnudamento da ficcionalidade, 
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como bem desenvolve Carroll em A filosofia do horror, ou paradoxos do coração 

(1999). 

Tendo em vista que a arte raramente consegue ser plenamente enquadrada em 

teorias, não faltam exemplos em que obras ficcionais foram construídas com um 

proposital apagamento desse desnudamento, com a tentativa de buscar na recepção não 

as reações próprias da ficcionalidade, mas aquelas encontradas nos discursos do real. 

Tomemos como primeiro exemplo o sucesso de A bruxa de Blair. Um filme de 

jovens perdidos na floresta tendo experiências com sugestões sobrenaturais, A bruxa de 

Blair tem um enredo que em pouco lhe ajudaria no sucesso que, no entanto, conseguiu 

conquistar graças, sobretudo, a um elemento: marketing. Produzido no formato found 

footage – em que a narrativa simula uma filmagem real, geralmente com câmera 

amadora, encontrada pelos produtores em uma situação misteriosa ou incomum –, o 

filme explorou os meios de divulgação da internet em uma mostra pioneira de 

marketing viral online: 

No anúncio oficial do filme lê-se: ―Em outubro de 1994, três cineastas 

estudantes desapareceram nos bosques próximos a Burkittsville, 

Maryland, enquanto filmavam um documentário... Um ano depois, a 

filmagem foi encontrada‖ (veja o site do filme em 

www.blairwitch.com). 

Esse anúncio é parte do paratexto do filme, e os sinais indicadores que 

ele contém sugerem que o filme não se constitui apenas de um simples 

documentário, apresentando o material deixado para trás pelos 

estudantes, mas um documentário sobre um documentário: a 

apresentação do suposto material documental dos estudantes sobre a 

bruxa de Blair. Não é coincidência que a divulgação do filme teve 

lugar quase exclusivamente na internet (e de boca a boca). O site que 

acompanhava o filme continha bastante material adicional conectado 

ao suposto caso, como uma elaborada apresentação da lenda em volta 

da bruxa de Blair, fotografias dos três estudantes, entrevistas com os 

amigos e parentes deles, trechos da (fictícia) notícia de jornal 

relatando a busca pelos três estudantes desaparecidos, trechos de seus 

diários, e assim por diante
90

. (SCHREIER, 2004, p. 319. Tradução 

minha). 

                                                 
90

 No original: ―‗In October of 1994, three student filmmakers disappeared in the woods near 

Burkittsville, Maryland, while shooting a documentary. . . . A year later, their footage was found‘ (see the 

film‘sWeb page at www.blairwitch.com). This announcement is part of the film‘s paratext, and the 

http://www.blairwitch.com/
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Tal estratégia, como vemos, visa justamente omitir o caráter ficcional do filme, 

tentando transmitir ao leitor não os efeitos estéticos próprios do medo artístico, mas 

certa angústia diante da possibilidade daquela perturbadora história ser parte do real. 

Ainda que A Bruxa de Blair tenha sido pioneiro no uso da internet para tais efeitos, a 

estratégia no campo do horror não é novidade. O found footage é apenas uma 

atualização de uma estratégia que remonta ao começo do gótico, O Castelo de Otranto, 

de Horace Walpole (2010). No prefácio à primeira edição da obra, a história é 

apresentada aos leitores como a tradução para o inglês de um manuscrito italiano do 

século XVI de autoria desconhecida, afirmação que só foi desmentida no prefácio à 

segunda edição. Mesmo quando não é possível sustentar esse apagamento completo da 

ficcionalidade, alguns autores tentarão apelar para a possibilidade de sua existência, 

como faz Pierce Shelley na primeira frase de seu prefácio a Frankenstein, ou O 

Prometeu Moderno, de Mary Shelley (1823): ―O evento sobre o qual essa ficção é 

fundada foi suposto como não impossível de ocorrer pelo Dr. Darwin e alguns outros 

escritores de fisiologia na Alemanha
91

‖ (p. v). 

Ainda que, no horror, essa estratégia objetive abalar as crenças do leitor e fazê-

lo, mesmo que por alguns instantes, cogitar a possibilidade da existência do 

sobrenatural apresentado, o apagamento da ficcionalidade também pode ocorrer em 

obras sem elementos fantásticos. Nesse caso, obviamente, não haverá um abalo 

cognitivo no leitor, uma vez que a narrativa coincidirá ontologicamente com o mundo 

                                                                                                                                               
orienting signals it contains suggest that the film constitutes not merely a documentary, presenting the 

material left behind by the students, but a documentary about a documentary: a presentation of the 

students‘ supposedly documentary material about the BlairWitch. Nor is it a coincidence that promotion 

of the film took place almost exclusively via the Internet (and by word of mouth). The Internet page 

accompanying the film contained a wealth of additional material connected to the supposed case, such as 

an elaborate presentation of the legend surrounding the BlairWitch, photographs of the three students, 

interviews with the students‘ friends and relatives, excerpts from (fictitious) news bulletins related to the 

search for the three missing students, excerpts from the students‘ diary, and so forth‖. 
91

 No original: ―The event on which this fiction is founded has been supposed, by Dr. Darwin, 

and some of the physiological writers of Germany, as not of impossible occurrence‖. 
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real. Isso não impede, porém, que haja um descompasso entre a resposta do leitor para 

uma situação hipotética e uma situação real – ou dada como real. 

Propomos, assim, que, diante de um assassinato brutal de uma criança, o leitor 

seria alvo de efeitos distintos se a narrativa desse fato fosse plenamente uma história 

fruto da imaginação de algum autor de terror ou um texto ―baseado em fatos reais‖. 

Como faz Shelley no prefácio à obra de sua esposa, mesmo narrativas cuja 

ficcionalidade é explícita tentarão, de alguma forma, atestar a possibilidade de sua 

ocorrência, buscando uma sobreposição entre o mundo real e o mundo ficcional. Ao 

imaginar que há, em seu próprio mundo, alguém capaz de atos tão atrozes, o leitor é 

tomado por uma sensação de vulnerabilidade muito maior do aquela causada diante do 

que poderia considerar uma extravagância da criatividade sádica de um autor. 

Para demonstrar nossa hipótese de que as narrativas criminais buscam essa 

proximidade com o real como forma de intensificar a sensação de ameaça típica desse 

subgênero, buscaremos ressaltar, ao longo das oito narrativas selecionadas, as 

estratégias utilizadas pelos autores para tal fim. Podemos, desde já, separar tais 

estratégias em três grupos: (I) a negação da ficcionalidade, anunciando diretamente a 

obra como não ficcional e assim, da forma mais direta e explícita, concretizando o 

objetivo de apagamento das fronteiras; (II) o apelo contextual, estratégia exemplificada 

por Shelley, em que se busca mostrar que a narrativa, apesar de ficcional, é plenamente 

possível dentro do contexto de sua produção; (III) e o realismo formal, que, em vez de 

apelar à razão do leitor para alcançar o apagamento da ficcionalidade, buscará criar uma 

ilusão do real através de realismo gráfico, representação linguística verossímil, 

emulação de paratextos etc. 

A ordem de apresentação coincide com o grau de eficácia das estratégias em 

apagar sua ficcionalidade. Assim, negar a ficcionalidade de obra transporta-a 
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diretamente para o real e consolida de forma rápida e plena os efeitos desejados – a não 

ser que a obra se mostre inverossímil ao ponto de desfazer seu próprio estatuto de 

realidade. Por outro lado, o apelo contextual já parte do ponto de que a obra não é um 

discurso sobre o real, o que amenizará os efeitos causados, mas tenta buscar que o leitor 

estabeleça paralelos diretos entre as ameaças encontradas nas obras e as ameaças de seu 

cotidiano, indicando que o trabalho de ficcionalidade não é na criação das ameaças, mas 

apenas de uma variedade, de uma ocorrência possível, das ameaças já presentes no 

mundo real. Por último, o realismo formal, por mais que não tenha nenhum efeito sobre 

as crenças do leitor de fato, pode ajudar na redução da amenização causada pela 

ficcionalidade ao emular com eficácia os discursos e situações típicos da realidade. 

Por mais que não raramente esses três métodos trabalhem juntos para alcançar os 

efeitos desejados na narrativa, pode ocorrer que a aproximação se dê majoritariamente 

apenas por um deles. Uma narrativa de crime histórica pode negar sua ficcionalidade, 

mas apresentar crimes que não mais representam as angústias de seu contexto de 

produção e fazê-lo sem nenhum realismo formal. Da mesma forma, uma obra pode 

apresentar-se em plena sintonia com seu tempo sem ter a pretensão de passar-se de fato 

por realidade ou iludir o leitor. Por último, é possível que uma aposte plenamente nos 

efeitos de realidade sem preocupar-se com qualquer paralelo com o real de fato – Jogos 

mortais (2004) oferece uma situação que beira o inverossímil, mas o faz com extremo 

realismo gráfico e psicológico. 

Observando as obras de nosso corpus de análise, podemos teorizar que um dos 

motivos que leva à consolidação dessa proximidade com o real é o fato de que, tanto na 

literatura norteamericana quanto na inglesa, a narrativa criminal tem a sua origem em 

discursos ditos não ficcionais. O Newgate Calendar, em teoria, seria uma compilação 

das histórias que levaram à forca os famosos criminosos da prisão de Newgate. No 
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entanto, a escolha de ―The Life of Sawney Beane‖ em detrimento de outras que 

marcaram mais os famosos boletins ingleses se dá justamente para mostrar como essa 

negação da ficcionalidade podia ser utilizada para dar legitimidade a histórias sem uma 

real base histórica.  

A narrativa de Sawney Beane recupera uma história que ocorre durante o 

reinado de James VI na Escócia, na qual Sawney Beane, homem naturalmente mau e 

pouco afeito ao trabalho, ao encontrar uma mulher que compartilhava de suas 

inclinações, passa a viver em uma caverna na costa. Para sobreviver, o casal matava 

viajantes no caminho, roubava seus pertences e se alimentava de sua carne. Passando 

mais de duas décadas nessa vida, o casal produziu uma família numerosa, não só com 

filhos, mas com netos produzidos por incesto. Ainda que, hoje, as divergências entre as 

várias versões que circularam ao longo do tempo e a falta de evidências históricas 

tenham mostrado que Sawney Beane provavelmente foi apenas uma lenda, vemos como 

a narrativa no Newgate Calendar frisa justamente o contrário:  

―The following narrative presents such a picture of human barbarity, 

that were it not attested by the most unquestionable historical 

evidence, it would be rejected as altogether fabulous and incredible‖ 

(WILKINSON, 1800, p. 58). 

Misturando em uma mesma compilação de narrativas criminais histórias de 

ladrões e assassinos registrados em Newgate – e cujo nome circulava pelo 

conhecimento popular – e lendas de pirataria, assassinatos horrendos e canibalismo, o 

Newgate Calendar conseguia dissolver a possível ficcionalidade de parcela de suas 

histórias – sem contar as alterações nos casos reais a fim de aumentar seu impacto sobre 

o público – na aparência geral de discursos sobre a realidade. 

O famoso Oliver Twist, de Dickens, visto por muitos críticos como uma basilar 

obra na vertente dos romances de Newgate – lembrando, obras que se aproveitaram da 

tendência de consumo de narrativas criminais inaugurada pelos boletins e ofereciam aos 
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leitores ficções centradas em criminosos reais ou não –,  não negava sua ficcionalidade. 

No entanto, uma atitude curiosa se dá entre a versão original publicada na Bentley‘s 

Miscellany e a versão posterior em livro. Na primeira edição, Dickens havia optado por 

situar sua narrativa em Mudfog, cidade fictícia utilizada em The Mudfog Papers, 

publicados também na Bentley‘s Miscellany durante 1837 e 1838. Já na versão em 

livro, o parágrafo de abertura não só omite Mudfog como faz questão de ressaltar: 

―Among other public buildings in a certain town which for many 

reasons it will be prudent to refrain from mentioning, and to which I 

will assign no fictitious name, it boasts of one which is common to 

most towns, great or small, to wit, a workhouse‖ (DICKENS, 1938, p. 

1. Grifos nossos). 

Esse exemplo nos mostra bem como a obra de Dickens efetua uma troca a fim de 

intensificar a proximidade temática da narrativa com o real. Por mais que Mudfog fosse 

claramente inspirada na Inglaterra, seu simples estatuto ficcional seria suficiente para, 

de certa forma, distanciar os problemas levantados na narrativa do cotidiano de seus 

leitores. Poderíamos supor que a forma como a obra foi recebida inicialmente tenha 

influenciado Dickens ou os editores a optar por essa estratégia: sendo os romances de 

Newgate descendentes diretos dos boletins, a proximidade com o real ainda era um 

predicativo importante para seu público leitor. 

Esse, contudo, não é o único indicador de apelo contextual, mas apenas sua mais 

sintomática aparição. Passando-se em Mudfog ou em qualquer cidade inglesa real, a 

história de Oliver Twist levanta um problema crucial para as crescentes metrópoles de 

então: a expansão da criminalidade urbana, seja através de uma juventude miserável que 

faz uso de pequenos furtos para sobreviver – os meninos de Fagins –, seja através dos 

reais e perigosos criminosos – Silkes, o assassino de Nancy. Diferente de uma boa 

parcela das narrativas do Newgate Calendar, em geral situadas pelo menos no século 

anterior a sua publicação nas famosas compilações, a obra de Dickens dialoga 

diretamente com a forma como o crime começava a se consolidar no século XIX, na 
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qual crimes passionais, pirataria e bandidos de estrada abriam espaço para uma classe 

urbana dedicada inteiramente ao crime, como afirma Ernest Mandel, em Delightful 

Murder: ―No começo do século XIX, criminosos profissionais, desconhecidos no século 

XVIII, haviam se tornado realidade
92

‖ (MANDEL, 1984, p. 5). 

Nos Mistérios Urbanos, a própria vertente já nos dava suporte às primeiras 

estratégias de mascaramento da ficcionalidade através do apelo contextual. Por mais que 

nem Sue, nem Reynolds nem muitos outros dos que seguiram o mesmo caminho 

atestassem que seus romances dessa vertente fossem parte da realidade, a própria 

proposta dos Mistérios era mostrar uma faceta obscura da mesma cidade em que se 

encontravam os leitores. Como os títulos já indicavam, muito mais que a história de 

Rodolphe ou Richard, o interesse central dessas obras era esse ambiente urbano pouco 

explorado pelo público leitor. Nesse sentido, a trama ficcional abre espaço para uma 

ambientação que nega sua ficcionalidade, assumindo ares de estudo sociológico. No 

prefácio
93

 de The Mysteries of London, de George Reynolds (2014), vemos um 

inflamado discurso do autor sobre a desigualdade social de Londres e os problemas que 

seriam gerados por ela (sobretudo a criminalidade, tematizada frequentemente ao longo 

do livro): 

Amongst these cities there is one in which contrasts of a strange 

nature exist. The most unbounded wealth is the neighbour of the most 

hideous poverty; the most gorgeous pomp is placed in strong relief by 

the most deplorable squalor; the most seducing luxury is only 

separated by a narrow wall from the most appalling misery. 

(…) 

Crime is abundant in this city: the lazar-house, the prison, the brothel, 

and the dark alley, are rife with all kinds of enormity; in the same way 

as the palace, the mansion, the clubhouse, the parliament, and the 
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 No original: ―By the beginning of the nineteenth century, professional criminals, unknown in 

the eighteenth century, had become reality‖. 
93

 Sendo The Mysteries of London uma obra de difícil acesso, principalmente no Brasil, optamos 

por usar, aqui, o texto disponibilizado pelo Project Gutemberg. Como se trata de uma página web, o texto 

não conta com paginação. Para amenizar a dificuldade de localização dos textos, menciono sempre o 

capítulo do qual o parágrafo foi retirado. 
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parsonage, are each and all characterised by their different degrees 

and shades of vice. But wherefore specify crime and vice by their real 

names, since in this city of which we speak they are absorbed in the 

multi-significant words—Wealth and Poverty? 

Crimes borrow their comparative shade of enormity from the people 

who perpetrate them: thus is it that the wealthy may commit all social 

offences with impunity; while the poor are cast into dungeons and 

coerced with chains, for only following at a humble distance in the 

pathway of their lordly precedents (REYNOLDS, 2014). 

Por mais que ao longo da narrativa em si esse discurso dê lugar à narrativa 

central – e todas as narrativas menores que a intercalam –, Reynolds, diante de um novo 

ambiente de miséria apresentado ou uma cena particularmente chocante, retoma o tom 

de crítica social, apontando diretamente para a Londres real de então. Em alguns pontos, 

esse discurso se afasta de tal forma do modo narrativo que vemos o uso de dados 

estatísticos e tabelas a fim de ampliar a credibilidade dos argumentos elencados pelo 

autor no capítulo LVIII: 

Let us examine for a moment the social scale of these realms: 

 

 

 

The lowest step in the ladder is occupied by the class which is the 

most numerous, the most useful and which ought to be the most 

influential. 

 

The average annual incomes of the individuals of each class are as 

follows:— 

 

The Sovereign £500,000. 

The member of the Aristocracy £30,000. 
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The Priest £7,500. 

The member of the middle classes £300. 

The member of the industrious classes £20. 

Is this reasonable? is this just? is this even consistent with common 

sense? (REYNOLDS, 2014). 

Essa quebra no modo discursivo da narrativa não só é um apelo contextual, 

dialogando diretamente com a problemática situação social dos crimes gerados pela 

desigualdade – como já vemos prenunciado por Dickens –, como também exemplifica a 

estratégia do realismo formal, assumindo a aparência não mais de um romance, mas de 

um periódico ou um livro de estudo sociológico. 

Em Little Caesar, de Burnett, o prólogo da obra também exerce um papel crucial 

na preparação do apelo contextual. Agora, no entanto, o discurso inflamado abre espaço 

para uma espécie de diário íntimo dos medos e anseios do autor durante a produção de 

sua obra, deixando-nos entrever como a situação da Chicago em que vivia penetrará 

completamente em sua obra. Era 1928, época em que a Lei Seca norteamericana estava 

em seu ápice, logo, também o poder das máfias: 

Capone was King. Corruption was rampant. Big Bill Thompson, the 

mayor, was threatening to punch King George of England in the 

"snoot." Gangsters were shooting each other all over town; in fact, I 

"heard" one killing over the radio. It happened in a cafe while a dance-

band broadcast was in progress. Two shots came over distinctly, the 

music slurred to an abrupt stop, then the air went dead (BURNETT, 

1958, p. 16). 

Enquanto a vivência de Burnett nas ruas de Chicago – e a atmosfera de medo 

sentida pelo autor, em que mesmo a polícia parecia abalada pela situação do crime 

organizado na cidade – oferece a ambientação perfeita para sua obra, o autor não deixa, 

no entanto, de fazer um trabalho investigativo sobre os gângsters, a fim de alcançar o 

maior realismo possível no romance: 

By chance, I discovered a volume put out by the Chicago University 

Press, dealing with gangsterism in Chicago. In this coldly factual 

survey, I came across an account of the rise and fall of the Sam 
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Cardinelli gang. This account served as the nucleus for the novel that 

was originally called The Furies, and later, by a tremendous stroke of 

luck, Little Caesar (BURNETT, 1958, p. 18. Grifos nossos). 

Burnett é, ainda, um dos primeiros a inovar o realismo formal das narrativas 

criminais ao espelhar na forma da obra a visão de mundo de seus personagens, mais 

crua, direta, pouco reflexiva ou descritiva. Além disso, será um dos primeiros a tentar 

mimetizar o próprio linguajar do submundo nos diálogos de sua narrativa: 

The novel should be a picture of the world as seen through the eyes of 

a gangster. All conventional feelings, desires, and hopes should be 

rigidly excluded. Further, the book should be written in a style that 

suited the subject matter—that is, in the illiterate jargon of the 

Chicago gangster. I threw overboard what had been known up to then 

as "literature." I declared war on adjectives. I jettisoned "description." 

I tried to tell the story entirely through narration and dialogue, letting 

the action speak for itself (BURNETT, 1958, p. 18). 

O formato jornalístico volta a ser uma ferramenta explorada em Little Caesar. 

Ao longo de toda obra vemos trechos em que o autor destaca manchetes ou trechos de 

notícias, a fim de reproduzir a forma como normalmente o próprio leitor recebe essas 

notícias no mundo real. Além disso, a linguagem concisa e direta e a abundância de 

diálogo e ações em detrimento de uma narrativa mais diegética colaboram para que a 

obra seja extremamente plástica, visual – o que a tornou rapidamente candidata a uma 

adaptação cinematográfica que saiu pouco tempo após a publicação do romance. Essa 

visualidade chega ao ponto de a obra de tentar simular textualmente o formato dos 

letreiros luminosos: 

Rico went over to the window and stood looking out at the electric 

sign on a level with his eyes. 
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Rico and Joe felt queer alone together. They were silent. Joe took out 

his gold cigarette case and lit a cigarette. Snow began to fall past the 

window (BURNETT, 1958, p. 33). 

Já o psychothriller que começa a se desenvolver da década de 1950 explorará 

intensamente o apelo contextual ao retratar narrativas criminais que envolviam a 

representação de mentes perturbadas psicologicamente. Com a popularização da 

psicanálise na primeira metade do século XX e os primeiros passos para o criminal 

profiling que se consolidará nas décadas posteriores – como veremos em O silêncio dos 

inocentes –, temos pela primeira vez o temor da origem dos crimes violentos mudando 

de seus focos tradicionais – atávico, passional e, sobretudo, socioeconômico – para o 

psicológico. 

A vertente conta com obras de peso na narrativa criminal como pioneiro O 

assassino em mim, de Jim Thompson (2005), em 1952, adaptado duas vezes ao cinema 

– 1976, dirigido por Burt Kennedy, e 2010, dirigido por Michael Winterbotton, ambos 

homônimos ao livro –, o famoso Psicose, de Robert Bloch (2013) de 1959, 

popularizado pelo premiado filme homônimo de Hitchcock em 1960, e o que optamos 

como base de análise, O Talentoso Ripley. 

Nessa vertente, a proximidade com o real tomará outra roupagem: afastando-se 

da preocupação com o ambiente, os autores buscam construir um retrato realista da 

mente do criminoso, colocando o leitor no papel do psicanalista ao oferecer memórias, 

medos, desejos e traumas da mente distorcida que é representada. Na obra de Highsmith 

especificamente, vemos um constante retorno à infância de Ripley, representando um 

passado marcado por abuso psicológico e homossexualidade que será fundamental para 

entender seu comportamento peculiar para com Dickie: 
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Recordou-se subitamente de um dia de Verão, quando tinha cerca de 

doze anos, quando fora a um passeio ao campo com a tia Dottie e com 

outra amiga dela e tinham ficado bloqueados num engarrafamento. 

Era um quente dia de Verão e a tia Dottie mandara-o por ali e, de 

súbito, o trânsito começara a andar novamente. Lembrava-se 

distintamente de andar a correr entre carrões enormes, a passo de 

caracol, sempre prestes a tocar a porta do carro da tia Dottie e sempre, 

no último momento, falhando, porque ela continuava a andar mais 

depressa que podia, sem querer saber dele, e sempre a berrar pela 

janela: ―Vamos lá, vamos lá, molengão!‖. Quando finalmente 

conseguira apanhar o carro e entrara, com lágrimas de frustração e 

raiva pelo rosto abaixo, ela dissera alegremente para a amiga: 

―Maricas! É um maricas dos pés à cabeça. Exatamente como o pai!‖. 

Era um mistério como é que ele conseguira sair tão bem de uma tal 

educação. E o que seria realmente que faria pensar a tia Dottie que o 

pai era um maricas? Poderia, teria, alguma vez mencionado uma única 

prova? Não (HIGHSMITH, 1956, p. 32). 

Em casos como Psicose, esse apelo contextual se une ao realismo formal do 

diagnóstico psiquiátrico na cena que encerra o penúltimo capítulo da obra. Nela vemos a 

avaliação feita pelo dr. Steiner, não só apontando o distúrbio de Bates (psicopatia com 

múltiplas personalidades), como mostrando seu funcionamento (a tri partição da psique 

do assassino proposta pelo Dr. Steiner entre Norman, Norma e Normal), as causas 

iniciais (o abandono do pai, a criação de Norma e o surgimento de Considine) e os 

gatilhos que desencadearam o distúrbio (o envenenamento da mãe, a culpa e a primeira 

emulação da mãe na carta de suicídio forjada). 

É, no entanto, apenas em O silêncio dos inocentes que vamos ver o realismo 

formal dos discursos psicológicos atingir seu ápice. Diferente de O Talentoso Ripley, a 

obra não foca na psicologia do criminoso, mas introduz uma história no foco de dois 

profissionais da área, Clarice Starling, investigadora do FBI e Hannibal Lecter, 

psicopata que serve de consultor especial à Starling na busca de um serial killer. 

Reconhecida como a obra que popularizou e consolidou a personagem do assassino 

serial na ficção norteamericana, a obra explora com profundo detalhamento técnico o 

trabalho de criminal profiling:  

— Que testes você já empregou? Minnesota Multifásico? Rorschach? 
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— MMPI, sim; Rorschach nunca — respondeu ela. — Já fiz 

Percepção Temática e apliquei em crianças o Bender-Gestalt 

(HARRIS, 1989, p. 11). 

— Ele vê uma relação casual entre o próprio comportamento e seus 

objetivos e isso é um raciocínio estrutural — assuntou Starling. — 

Assim é também a construção de um ritmo. Ele não está obtuso, pois 

chora. O senhor acredita que é um catatônico esquizóide? 

— Sim. Você pode sentir o cheiro do suor dele? Aquele cheiro de 

bode é ácido trens3-metil2-hexenóico. Lembre-se: é o cheiro da 

esquizofrenia (HARRIS, 1989, p. 131). 

Vemos como certos diálogos de Harris, ainda que apontem para uma área 

completamente diferente, têm o mesmo efeito do projeto estético de Burnett ao 

reproduzir o jargão do submundo de Chicago – e que veremos se repetir em Pimp –, ou 

seja, através do estranhamento gerado pela diferença linguística, criar um efeito de 

realidade. Para o leitor comum, Bender-Gestalt, esquizoides e ácidos trens3-metil2-

hexenóicos não produzem outro sentido dentro da obra se não servir de marcadores 

textuais de realismo, indicando que aquele diálogo é exatamente o que se espera no 

mundo real de uma conversa técnica sobre o assunto. O uso desse tecnicismo, no 

entanto, não se restringe à psicologia, mas passa pela entomologia, anatomia, química e 

informática, assumindo, algumas vezes, certo tom didático: 

O Latent Descriptor Index no computador da seção de identificação 

compara as características de um crime sob investigação com as 

tendências conhecidas dos criminosos que constam do arquivo. 

Quando encontra semelhanças acentuadas, revela quais são os 

suspeitos e fornece suas fichas datiloscópicas. Então um operador 

humano compara as impressões do arquivo com as encontradas na 

cena do crime (HARRIS, 1989, p. 84). 

Tanto Psicose quanto O silêncio dos inocentes ainda se utilizam de um forte 

marcador de apelo contextual na construção de suas obras: a inspiração em um dos 

assassinos seriais mais famosos dos EUA, Ed Gein. O caso de Gein é levado à mídia em 

1957, quando se descobriu que o criminoso guardava em casa dezenas de objetos feitos 

a partir de ossos e pele humanos, dentre os quais se encontravam tentativas de produção 

de uma roupa que simulasse o corpo feminino. Dois anos mais tade, Psicose é publicado 
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contendo grandes semelhanças nas origens dos problemas de Bates e Gein, sobretudo no 

que diz respeito à relação materna e o ato de travestir-se. O criminoso continuou a 

impactar as gerações seguintes, servindo ainda de inspiração para O massacre da serra 

elétrica em 1974 (e todas as sequências e refilmagens produzidas até então) e, enfim, 

em O silêncio dos inocentes, quatro anos após a morte de Gein. 

A sobreposição entre Jame ―Buffalo Bill‖ Gumb, serial killer procurado por 

Starling, e Ed Gein é quase total: os problemas com sexualidade, os objetos feitos de 

restos humanos, e mesmo o perfil psicológico são compartilhados entre os dois. Dessa 

forma, mesmo que Gein já não fosse uma ameaça central na sociedade norteamericana 

durante a publicação do livro de Harris, os serial killers, desde então, não deixaram de 

ser uma figura central de medo para a cultura dos EUA. O paralelo entre Gein e Gumb 

fortalecia, assim, a proximidade do criminoso com o real, reforçando a noção de que o 

romance pode ser ficcional, mas suas ameaças são plenamente reais e possíveis. 

Retomando a negação da realidade do início da narrativa criminal, os true crimes 

e a non-fiction novel se firmam no século XX como a vertente que mais explora a 

proximidade com o real. A vertente, de forte apelo popular e abundante produção em 

revistas e livros baratos, de grande circulação, ganhou destaque, no entanto, a partir de 

A sangue frio, de Truman Capote – ainda que o autor acredite ter inaugurado a vertente 

do romance não ficcional, já vimos que o modelo, com outro nome, data de bem antes. 

No prefácio a Music for Chameleons, o autor apresenta seu processo de criação dessa 

suposta inovação literária: 

―I wanted to produce a journalistic novel, something on a large scale 

that would have the credibility of fact, the immediacy of film, the 

depth and freedom of prose, and the precision of poetry‖ (CAPOTE, 

1980, p. xiii-xiv). 

No entanto, sua jogada acabou tendo um efeito positivo, servindo para dissociar 

o nome do autor a uma vertente vista como literatura vulgar e apelativa, e, assim, 
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permitir que A sangue frio fosse mais bem recebido pela crítica. Essa mudança de 

etiqueta serviu, ainda, para reforçar a legitimidade do compromisso com o real mantido 

pelo autor, uma vez que os true crimes, mais preocupados com efeitos estéticos que 

com verossimilhança, não articulavam a negação da ficcionalidade com um realismo 

formal que auxiliasse na construção dessa ilusão do real. Nesse ponto, Capote se destaca, 

sendo capaz de equilibrar bem a ficcionalidade de seu romance com elementos factuais 

como o diário de Perry, um dos assassinos da obra: ―Quinta-feira, 7 de Janeiro, Dewey 

esteve aqui. Trouxe pacote de cigarros. E cópias batidas a máquina de minha declaração, 

pra eu assinar. Recusei‖ (CAPOTE, 1980, 303). 

O autor também alterna entre o formato narrativo em terceira pessoa, 

principalmente para os eventos que antecedem o crime – e que, talvez, peçam um pouco 

mais de força imaginativa – e depoimentos de testemunhas e dos próprios assassinos, o 

que inclui a cena do crime em si: 

―Mas não percebi o que tinha feito até que ouvi aquele barulho. Feito 

alguém se afogando. Gritando debaixo da água. (...) Disse pro Dick 

segurar a lanterna, botar o homem em foco. Daí apontei a espingarda. 

A sala explodiu‖ (CAPOTE, 1980, p.292-293). 

Com isso, Capote não apenas dá conta de manter a não ficcionalidade, alegando 

simplesmente transcrever o depoimento do assassino, como dá realismo formal à 

narrativa, ao deixá-la na voz do próprio criminoso. Ao deslocar a autoria do discurso, 

pode, ainda, explicitar os atos violentos sem, com isso, ser necessariamente acusado de 

apelativo. 

Outro elemento que colabora para a aproximação com o real na obra de Capote é 

o próprio suporte em que foi publicada a primeira versão. Como os fait divers do século 

XIX e as notícias quase ficcionais da yellow press, o fato de A sangue frio ter saído 

inicialmente em uma publicação periódica do The New Yorker retira o romance do 

suporte tradicional da literatura ficcional, o livro. 
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Pimp, pioneiro da urban fiction norteamericana, encerra nossas considerações 

sobre a proximidade com o real nas vertentes mais populares da narrativa criminal. 

Literatura produzida e ambientada nas áreas marginais da cidade, a urban fiction 

estabelece com o real uma relação de proximidade semelhante à da non-fiction novel, 

contudo, substitui-se a pesquisa por experiência. Partindo dos discursos sobre 

representatividade e protagonismo dos movimentos sociais a partir dos anos 60, esse 

tipo de literatura utiliza como pedra fundamental o lugar de fala de seus autores como 

uma forma de transmitir a legitimidade do que é narrado. 

A forma mais frequente dessa estratégia se dá na autobiografia – como vemos 

em Pimp, em que Iceberg Slim narrará sua trajetória como proeminente cafetão de 

Chicago. No entanto, mesmo histórias abertamente ficcionais construídas na urban 

fiction, como Preciosa, de Sapphire (2010), não inspiram menos proximidade com o 

real: falam sobre os problemas próprios do gueto, vivenciados na pele pelos seus 

autores. Nesse sentido, a ficção surge apenas como a moldura de uma narrativa que 

aponta diretamente para o real. 

Aqui, novamente, veem-se as estratégias de proximidade com o real plenamente 

unidas: nega-se a ficcionalidade pelo caráter de testemunho, mantém-se o apelo 

contextual pela atualidade e, por ser narrado na própria voz marginal, sua forma não 

imprime outra linguagem senão aquela falada pelo gueto. O realismo formal se dá não 

apenas através das gírias e jargões do submundo, mas também através de uma narrativa 

crua, sem filtros, em que violência, escatologia e palavras de baixo calão abundam, 

como vemos ainda no prefácio de Pimp: 

Dawn was breaking as the big Hog scooted through the streets. My 

five whores were chattering like drunk magpies. I smelled the stink 

that only a street whore has after a long, busy night. The inside of my 

nose was raw. It happens when you‘re a pig for snorting cocaine. 

My nose was on fire and the stink of those whores and the gangster 

they were smoking seemed like invisible knives scraping to the root of 
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my brain. I was in an evil, dangerous mood despite that pile of scratch 

crammed into the glove compartment. 

―Goddamnit, has one of you bitches shit on herself or something?‖ I 

bellowed as I flipped the long window toward me. For a long moment 

there was silence. 

Then Rachel, my bottom whore, cracked in a pleasing ass-kissing 

voice. ―Daddy Baby, that ain‘t no shit you smell. We been turning all 

night and ain‘t no bathrooms in those tricks‘ cars we been flipping out 

of. Daddy, we sure been humping for you, and what you smell is our 

nasty whore asses‖ (SLIM, 2011, p. ix). 

Dessa forma, vê-se que, de formas diferentes, a narrativa criminal sempre 

buscou um alto grau não só de realismo, mas de proximidade com o estatuto dos 

discursos sobre o real, a fim de sobrepor as ameaças representadas pelos crimes de cada 

história com aquelas encontradas no mundo real e, assim, intensificar os efeitos 

estéticos de medo causados pelas obras. 

É importante, contudo, entender que essa negação não deixa de ser uma 

ferramenta própria de obras que em maior ou menor grau são, também, ficcionais, ainda 

que baseadas em fatos reais. Nicola Nixon, em ―Making Monsters, or Serializing 

Killers‖, argumenta que a maior parte dos casos criminais em si oferecem muito pouco 

do que seria necessário para construir uma ficção coerente e envolvente: assassinos sem 

motivos claros, algumas hipóteses sobre o modus operandi, as marcas no corpo da 

vítima, resultados de autópsia. Muitos dos crimes mais horrendos registrados 

apresentavam como agentes homens medíocres, muitas das vezes desprovidos de 

propósito ou que agiram por motivos banais. No mundo real tal incoerência é inevitável, 

mas, para a ficção – e mesmo para certo nicho da mídia que acaba auxiliando na 

construção da ficcionalidade dos criminosos reais (cf.: SCHMID, 2005) – essa ausência 

de significado entregaria uma obra insatisfatória ao público. Dessa forma, Nixon mostra 

como as true crimes se utilizavam das ferramentas do gótico para tornar os assassinos 

dignos de uma ficção de horror: 
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É, eu diria, precisamente no espaço desse vácuo representacional, no 

espaço da ausência de causalidade – tanto da ausência de 

personalidade do assassino quanto os motivos para sua ação 

necessários no enredo – que o ―real‖ se torna inadequado e as 

―soluções literárias‖ se tornam cruciais para a criação da história de 

true crime. Se o pressuposto existente é que o assassino não é o que 

parece, que ele é ―excitantemente terrível‖ por trás de uma mera ilusão 

de mediocridade, não deveria nos surpreender que escritores que 

escrevem sobre serial killers se voltem para uma rearticulação do 

gótico do século XIX tanto como paradigma quanto como constelação 

de metáforas
94

 (NIXON, 1998, p.223-224). 

O gótico, profundamente marcado pelo locus horribilis e pela presença do 

monstro, acabará ecoando esse par nas características encontradas na narrativa criminal, 

em que as heterotopias marcarão os espaços próprios da criminalidade, muitas vezes 

caracterizados como verdadeiros locus horribilis da narrativa criminal, e os criminosos 

serão construídos como figuras que representam uma alteridade monstruosa ao longo de 

todo esse subgênero da ficção de crime. 

 

2.2.2. Heterotopias do crime 

O atrativo das narrativas criminais não reside unicamente no(s) ato(s) 

criminal(is) que são expostos ao leitor, mas, muitas vezes, na introdução do leitor em 

ambientes aos quais, por conta própria, não poderia – ou gostaria de – ter acesso. Tais 

espaços, além do alcance, do poder e do controle de determinada comunidade, são 

espaços da alteridade, zonas que indicam os limites entre um ―nós‖, que pode conter 

noções de família, vizinhança, identidade nacional, etnia, língua, gênero, classe social 

etc., e um ―eles‖ que se excluem de tais noções.  

A exploração desses espaços de alteridade não é exclusividade da narrativa 

criminal. No entanto, nesse subgênero, vemos a recorrência de um tipo específico de 
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 No original: ―It is, I would argue, precisely in the space of this representational vacuum, in the 

space of absent causes – both the killers‘ absent character and the plot-producing motives for their actions 

– that the ‗real‘ becomes inadequate and the ‗literary solutions‘ become crucial to the creation of the true-

crime story. If the ongoing assumption is that the killer is not what he seems, that he is ‗excitingly dire‘ 

behind de mere illusion of ordinariness, it shouldn‘t surprise us that writers about serial killers turn to a 

rearticulation of the nineteenth-century gothic as both a paradigm and a constellation of metaphors‖. 
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espaço de alteridade: se o foco dessas narrativas é o crime, os espaços de alteridade 

relacionados aos atos criminais serão recorrentes. Dessa forma, bairros miseráveis, 

prostíbulos, prisões, manicômios e covis, espaços de transgressão das leis ou 

confinamento daqueles que as transgrediram, configurarão o espaço típico das 

narrativas criminais. 

Como veremos posteriormente, um dos motivos que se pode supor para a leitura 

desse tipo de narrativa – que, como o horror, oferece ao leitor não sentimentos 

agradáveis como a ficção detetivesca ou as histórias de aventura, mas sentimentos 

negativos como choque, repulsa e medo – é a função didática. Ao ler narrativas 

criminais, o leitor pode buscar o prazer próprio da ficção, mas também lhe são 

oferecidas informações preciosas sobre a arquitetura e o funcionamento de espaços que 

– como a proximidade com o real faz supor – existem em sua própria sociedade e que 

esse leitor não pode ou deve acessar. 

Foucault (2009b), na conferência ―Outros espaços‖, de 1984, apresenta o 

conceito de heterotopia como sendo, etimologicamente, esse espaço do diferente, 

espaço do outro. Segundo ele, os espaços em que vivemos podem ser definidos por seu 

conjunto de relações: os espaços de descanso (casa, quarto), de passagem (trem, rua), de 

parada (cafés, praças) etc. Tais espaços tanto se relacionam entre si quanto apresentam 

suas próprias relações internas. A eles se opõem alguns espaços que ―estão fora de todos 

os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis‖, ou seja, cujas relações se 

isolam dessa malha formada pelos espaços nos quais transitamos. Tais espaços, ao 

mesmo tempo representariam, contestariam e inverteriam as relações dos demais 

espaços. 

Esses espaços poderiam ser divididos em dois tipos: heterotopias de crise e 

heterotopias de desvio. Aquelas seriam características, sobretudo, das sociedades 
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primitivas, e demarcariam os espaços, sagrados ou profanos, reservados a certos estados 

de crise vividos pelos indivíduos em relação com a sociedade. Seriam eles os espaços 

reservados aos adolescentes em transição para a vida adulta, cuja sexualidade aflorante 

precisaria ser isolada da sociedade estável; o corpo feminino durante a menstruação, que 

deve ser isolado do contato alheio; ou mesmo os velhos em estado terminal, enviados 

para morrer distante da tribo ou isolados em alguma casa/santuário que perde seu status 

de espaço comum. Esses espaços, no entanto, segundo Foucault, são cada vez mais 

raros com o passar do tempo, sendo substituídos pelo segundo tipo de heterotopia, a de 

desvio: ―aquela na qual se localiza os indivíduos cujo comportamento desvia em relação 

à média ou à norma exigida. São as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas; são, bem 

entendido também, as prisões‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 416). 

O autor elenca, ainda, alguns princípios que caracterizariam as heterotopias. O 

primeiro deles seria que ―não há uma única cultura no mundo que não se constitua de 

heterotopias‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 416), ou seja, esses espaços reservados para a 

crise e, hoje, sobretudo, ao desvio, apesar de ser uma excepcionalidade quando 

comparados aos espaços comuns da sociedade, não são necessariamente raros, mas 

constituintes de qualquer civilização. 

O segundo princípio é que ―no curso de sua história, uma sociedade pode fazer 

funcionar de uma maneira muito diferente uma heterotopia que existe e que não deixou 

de existir‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 417). Dessa forma, podemos perceber que, ainda 

que a presença das heterotopias seja universal, seu funcionamento e mesmo sua 

própria delimitação pode variar. Se antes os manicômios eram o espaço de desvio por 

excelência daqueles que fugiam dos comportamentos previstos pela sociedade, com a 

humanização do tratamento psiquiátrico, cada vez mais essa heterotopia é deslocada 

para o próprio lar desses indivíduos. 
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O terceiro princípio indica que ―a heterotopia tem o poder de justapor em um 

só lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são em si próprios 

incompatíveis‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 418. Grifos nossos). Dentro das heterotopias 

de desvio, foco de nossa atenção, podemos ver esse princípio nas relações estabelecidas 

dentro de um presídio: a cela, ocupando um espaço de poucos metros quadrados, é, ao 

mesmo tempo, o espaço destinado aos dejetos e espaço de convívio, espaço de descanso 

e conflito, comércio e cerimônias religiosas. Em dias de visita, unem-se a esses espaços 

sobrespostos outros como os de comemoração, de reunião e mesmo de relações sexuais. 

O presídio precisa condensar em seu lugar limitado toda a complexidade das relações 

espaciais próprias do mundo externo, reproduzindo-os, mas também contrariando e 

invertendo suas relações. 

O quarto princípio se relaciona com o tempo. Nele Foucault propõe que ―a 

heterotopia se põe a funcionar plenamente quando os homens se encontram em uma 

espécie de ruptura absoluta com seu tempo tradicional‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 418), 

unindo as heterotopias, assim, às heterocronias. Mantendo ainda o exemplo da prisão, 

uma das principais heterotopias de desvio, não é difícil perceber como a temporalidade 

ali é mantida em certa suspensão. Condenados que conquistam a liberdade após décadas 

na prisão são postos no mundo como se escapassem de uma cápsula do tempo: ainda 

que acompanhem algumas mudanças do mundo pelos noticiários ou pelas visitas, não 

experimentaram diretamente esse progresso. 

O quinto princípio é sobre a permeabilidade desses espaços: ―[A]s heterotopias 

supõem sempre um sistema de abertura e fechamento que, simultaneamente, as isola e 

as torna penetráveis‖ (FOUCAULT, 2009b, p. 420). Segundo esse princípio, enquanto 

espaço que se destaca dos ambientes comuns, a entrada em uma heterotopia (sobretudo 

de desvio) ou é compulsória e evitada – os presos no presídio, os pobres nos bairros 
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marginais, os loucos no manicômio –, ou é desejada e regulada por ritos e purificações – 

os visitantes nos presídios, jornalistas em áreas de violência urbana, familiares em 

hospitais. Cada heterotopia estabelece suas próprias regras, tanto em suas relações com 

os espaços comuns quanto em relação a seus múltiplos espaços internos sobrepostos, e a 

circulação nesses espaços requer o domínio de certos códigos – em celas superlotadas 

de presídios um prisioneiro não pode, sem sofrer represálias, decidir utilizar a cela como 

espaço de dejetos a qualquer momento, assim como não pode torná-la ambiente de 

comércio sem antes consultar as relações de poder previamente estabelecidas. 

Por último, Foucault menciona que: 

o último traço das heterotopias é que elas têm, em relação ao espaço 

restante, uma função. Esta se desenvolve entre dois pólos extremos. 

Ou elas têm o papel de criar um espaço de ilusão que denuncia como 

mais ilusório ainda o espaço real (...). Ou, pelo contrário, criando um 

outro espaço, um espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem-

arrumado quanto o nosso é desorganizado, mal-disposto e confuso. 

Isso seria a heterotopia não de ilusão, mas de compensação 

(FOUCAULT, 2009b, p. 420-421. Grifos nossos). 

Teriam, dessa forma, como função ilusória
95

, dentro das heterotopias de desvio, 

os espaços do delito e outras transgressões – os bordéis, as casas de ópio, as casas 

ilegais de aposta, as bocas de fumo etc. Tais ambientes se apresentarão como fuga às 

ilusões da própria realidade, normalmente associados à trangressão, mas sem deixar, 

contudo, de estar igualmente associados ao perigo. Já os supostos centros responsáveis 

por disciplinar ou punir os transgressores, espaços reguladores, como o reformatório, a 

prisão e o manicômio, teriam a função compensatória, buscando estabelecer rígidos 

padrões de conduta que superam em muito a organização própria dos espaços comuns. 
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 A oposição proposta por Foucault entre função compensatória e função ilusória é confusa. 

Podemos supor que, se o espaço compensatório é marcado pela rigidez de um conjunto de regras, em 

oposição, o espaço ilusório seria o ambiente em que as regras dos espaços comuns se colocam em 

suspensão. Ou seja, as funções opostas demarcariam o que seria as heterotopias de desvio de fato – 

aquelas que possibilitam os desvios, pois possibilitam ou facilitam a anulação nas normas do espaço 

comum – e as heterotopias de correção de desvios – responsáveis por disciplinar ou punir aqueles que, 

anteriormente, transgrediram as normas impostas pelos espaços comuns. 



167 

 

São ambientes em que sono, alimentação e mesmo lazer são controlados, obrigatórios e 

cuja transgressão pode ser severamente punida. 

É importante frisar que Foucault aplicará a noção de heterotopia a um conjunto 

bem amplo – e muitas vezes confuso – de espaços que permeiam os espaços comuns – 

de barcos a espelhos. Buscamos, assim, não trabalhar com a ideia geral de seu conceito, 

mas especificamente as aplicações que podem ser depreendidas da ideia específica das 

heterotopias de desvio, utilizando os princípios menos como características rígidas que 

como observações gerais sobre o funcionamento de tais espaços. 

Consideraremos, assim, heterotopias de desvio, tanto os lugares de delito e 

disciplina, como antes mencionados, como também heterotopias de desvio menos 

explícitas, como será o caso das regiões urbanas marginais (favelas, guetos, bairros 

pobres etc.). Essas regiões podem se classificar como heterotopias de desvio não apenas 

porque abrigam aqueles que fogem às leis de fato, mas porque abrigam, em totalidade, 

aqueles que fogem a uma norma muito mais determinante para a sociedade: a norma dos 

padrões de consumo. Se na sociedade capitalista moderna, cada vez mais, os espaços 

comuns serão mediados pelo acesso ao capital, aqueles que carecem de bens são 

excluídos desses mesmos espaços, acabando confinados em ambientes que, como 

veremos, reproduzem, contestam e invertem os demais espaços. 

Podemos confirmar a hipótese da região marginal se caracterizar como 

heterotopia através dos princípios elencados: (i) o fenômeno da marginalização urbana, 

em maior ou menor grau, é universal, das rookeries inglesas às favelas cariocas, 

passando pelos guetos norteamericanos e banlieue frances, as grandes metrópoles são 

quase sempre marcadas pela presença de espaços segregados geográfica e 

economicamente; (ii) altera seu funcionamento e delimitação ao longo do tempo
96

; (iii) 
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 Espaços marginais podem deixar de sê-lo, através de obras do governo, reapopriações de terra 

ou processos de gentrificação, assim como espaços antes comuns podem tornar-se marginalizados, por 
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condensa em si uma variedade de espaços comuns, uma vez que precisa reproduzir 

internamente os espaços que lhes são negados pela limitação financeira; (iv) 

apresentam-se deslocados do tempo ao consumir sempre aquilo que a sociedade 

consumidora considera ultrapassado; (v) sua entrada é compulsória e sua passagem é 

regulada – entrar em um desses espaços sem pertencer a ele pode significar a morte; (vi) 

e tem a função ilusória de suspender as normas vigentes nos espaços comuns, 

possibilitando o que neles seria considerado transgressão
97

. 

Diferenciaremos essas heterotopias, que consideraremos reais heterotopias de 

desvio, de certa abordagem das narrativas criminais que acabará por transformar 

espaços comuns em heterotopias de desvio devido à influência da perspectiva do 

narrador na construção dos espaços. Sendo a heterotopia um espaço de alteridade, sua 

construção é relativa à demarcação de determinada comunidade e a identificação 

daqueles espaços que a ela pertencem. Quando a própria noção de comunidade se vê 

afetada, vemos como mesmo os espaços comuns se tornarão, por metonímia, também 

heterotopias, construindo uma atmosfera de medo urbano generalizado (cf. SASSE, 

2017). 

Se a cidade surge como uma forma de agregar aqueles que pertencem a uma 

mesma comunidade, delimitando – muitas vezes fisicamente, através de uma muralha – 

o espaço comum, seguro e controlado, com o surgimento das primeiras metrópoles, 

vemos como esse sentimento de comunidade se esvai e a cidade como um todo passa a 

se tornar um espaço do outro. O geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan, em Paisagens do 

medo, mostra como a cidade, ao longo tempo, se tornou progressivamente um espaço 

ameaçador para seus próprios moradores: 

                                                                                                                                               
alterações na organização espacial urbana, com deslocamento de centros econômicos, desvalorização do 

território, processos migratórios etc.  
97

 Veremos isso de forma mais clara no cap. IV ao explorar a favela como espaço heterotópico. 
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Durante sua história a cidade tem sido oprimida pela violência e pela 

ameaça constante do caos. Dentre os muitos intrincados temas desta 

história, merecem especial atenção os seguintes: conflitos violentos 

entre os cidadãos poderosos e a criação de uma fortificada paisagem 

do medo; perigo e ansiedade em relação aos estrangeiros no meio 

urbano; medo de anarquia e revolução, isto é, a queda da ordem 

estabelecida por massas inassimiláveis e incontroláveis; aversão e 

medo dos pobres, como uma fonte potencial de corrupção moral e de 

doença; e medo dos imigrantes pobres (TUAN, 2005, p.251-2). 

As heterotopias de desvio desses ambientes, como os bairros marginais, os 

guetos étnicos ou mesmo os quartéis secretos dos revolucionários refletiam suas 

características para a cidade como um todo, tornando-a metonimicamente uma grande 

heterotopia, na qual o, talvez, único local seguro seria o próprio lar. 

Assim se dá o surgimento da arquitetura de guerra dentro da cidade, em que cada 

casa buscará reproduzir a lógica do forte bélico: muros altos, arame farpado, cercas 

elétricas, seguranças, câmeras etc. Essa estrutura, hoje amplamente reproduzida nos 

condomínios da classe média e alta das grandes metrópoles, de certa forma, inverte os 

espaços comuns e heterotópicos, e se torna ela mesma uma espécie de prisão: 

condensando os espaços comuns dentro de suas próprias fronteiras, deslocado da 

temporalidade urbana geral, mantendo seus próprios rituais de passagem e criando uma 

função ordenadora que a destaca do caos dos espaços comuns. 

Tanto os espaços heterotópicos reais quanto essas abordagens heterotópicas de 

ambientes comuns exercem, justamente por seu caráter proibido, forte atração sobre o 

público, que encontra nas narrativas uma forma de ultrapassar essas fronteiras perigosas 

e explorar o espaço do outro sem, com isso, colocar-se em real ameaça. Nesse sentido, a 

narrativa de crime protagoniza os tipos de discurso buscados para suprir essa 

necessidade, oferecendo frequentemente aos leitores uma visão detalhada dos espaços 

mais sórdidos e perigosos da sociedade. 

Lembremos que as duas primeiras vertentes elencadas em nosso histórico da 

narrativa criminal são nomeadas a partir de uma heterotopia de desvio, a prisão. O 



170 

 

Newgate Calendar de Wilkinson tem como prefácio uma descrição quase técnica da 

arquitetura e funcionamento geral da prisão, elemento que já aponta para esse interesse 

comum do público por conhecer esses espaços de transgressão: 

Malefactors under sentence of death are secured in cells built 

expressly for that purpose; there are five upon each of the three floors, 

each vaulted, in height about nine feet to the crown of the arch, and 

about nine feet in length, by six in width. In the upper part of each cell 

is a small narrow window double-grated. The doors are four inches 

thick. The strong wall is lined all round with planks, studded with 

broad-headed nails. In each cell is a barrack bedstead. It is observed, 

that prisoners who had affected an air of boldness during their trial, 

and appeared quite unconcerned when sentence was pronounced on 

them, were struck with horror, and shed tears, when they were brought 

to these dark and solitary abodes (WIKILSON, 1800, p. IX-X). 

Além da prisão, destino geral dos personagens elencados nos boletins de 

Newgate, vemos em cada narrativa, ainda que de forma bem compacta – as próprias 

histórias dos criminosos não ocupavam mais que algumas páginas –, descrições de 

outros espaços de desvio, como tavernas, navios piratas, covis etc. Em ―The Story of 

Sawney Beane‖, há o particular interesse em descrever com detalhes a caverna de 

horrores em que a lendária família vivia: 

The place which Sawney and his wife selected for their dwelling, was 

a cave of about a mile in length, and of considerable breadth; so near 

the sea, that the tide often penetrated into the cave above two hundred 

yards. The entry had many intricate winding's and turning's which led 

to the extremity of the subterraneous dwellings, which was literally 

―the habitation of horrid cruelty‖ (WILKINSON, 1800, p. 59). 

They were followed by all the band who were shocked to behold a 

sight unequalled in Scotland, if not in any part of the universe. Legs, 

arms, thighs, hands, and feet, of men, women, and children, were 

suspended in rows like dried beef. Some limbs and other members 

were soaked in pickle; while a great mass, of money, both of gold and 

silver, watches, rings, pistols, cloths, both woolen and linen, with an 

innumerable quantity of other articles, were either thrown together in 

heaps, or suspended upon the sides of the cave (WILKINSON, 1800, 

p. 62). 

Se os romances de Newgate perdem a proximidade com o real oferecida pelo 

Newgate Calendar na negação de sua ficcionalidade, tentam compensar tal 

distanciamento oferendo uma imersão detalhada nos ambientes heterotópicos através de 
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longas descrições desses espaços. Não mantendo a mesma limitação de extensão dos 

boletins, tais romances podiam retratar não apenas a aparência desses espaços, mas seu 

funcionamento, localização, relação com os espaços comuns etc. Em Oliver Twist, 

temos acesso tanto ao orfanato, primeira das heterotopias experimentadas pelo 

protagonista, quanto ao covil dos ladrões e, sobretudo, os bairros miseráveis de 

Londres: 

They walked on for some time through the most crowded and densely 

inhabited part of the town, and then striking down a narrow street 

more dirty and miserable than any they had yet passed through, 

paused to look for the house which was the object of their search. The 

houses on either side were high and large, but very old, and tenanted 

by people of the poorest class, as their neglected appearance would 

have sufficiently denoted without the concurrent testimony afforded 

by the squalid looks of the few men and women who, with folded 

arms and bodies half doubled, occasionally skulked along. A great 

many of the tenements had shop-fronts; but they were fast closed, and 

mouldering away: only the upper rooms being inhabited. Others, 

which had become insecure from age and decay, were prevented from 

falling into the street by huge beams of wood which were reared 

against the walls, and firmly planted in the road; but even these crazy 

dens seemed to have been selected as the nightly haunts of some 

houseless wretches, for many of the rough boards which supplied the 

place of door and window, were wrenched from their positions to 

afford an aperture wide enough for the passage of a human body. The 

kennel was stagnant and filthy; the very rats which here and there lay 

putrefying in its rottenness, were hideous with famine (DICKENS, 

1838, p. 81-82). 

A dirtier or more wretched place he had never seen. The street was 

very narrow and muddy, and the air was impregnated with filthy 

odours. There were a good many small shops; but the only stock in 

trade appeared to be heaps of children, who, even at that time of night, 

were crawling in and out at the doors, or screaming from the inside. 

The sole places that seemed to prosper amid the general blight of the 

place were the public-houses, and in them, the lowest orders of Irish 

(who are generally the lowest orders of anything) were wrangling with 

might and main. Covered ways and yards, which here and there 

diverged from the main street, disclosed little knots of houses where 

drunken men and women were positively wallowing in the filth ; and 

from several of the door-ways, great ill-looking fellows were 

cautiously emerging, bound, to all appearance, upon no very well-

disposed or harmless errands (DICKENS, 1838, p. 129). 

Em Dickens vemos o começo de um tratamento dos espaços pobres da cidade 

como loci horribiles, muitas vezes influenciado por estética gótica. Relembramos que 
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parte do gótico, no século XIX, desloca sua ambientação dos espaços rurais e feudais 

para a metrópole moderna, em que as catacumbas e labirintos darão lugar aos becos 

obscuros da própria cidade (BOTTING, 1996, p. 80). 

Ninguém melhor, então, que um escritor gótico, como Reynolds, para construir a 

cidade heterotópica do gótico urbano. Característica compartilhada pela maioria dos 

mistérios urbanos, vemos em The Mysteries of London como a exploração recorrente 

das heterotopias de desvio presentes na grande metrópole – dos bairros miseráveis às 

casas de prostituição, dos presídios aos covis de criminosos – acaba criando a percepção 

de uma Londres entregue ao caos, ao crime e ao vício. 

Podemos ressaltar, em sintonia com a abordagem de Dickens, como Reynolds dá 

foco aos bairros marginais da metrópole (cap. XVII – ―A Den of Horrors‖): 

As if nothing should be wanting to render that district as filthy and 

unhealthy as possible, water is scarce. There is in this absence of a 

plentiful supply of that wholesome article, an actual apology for dirt. 

Some of the houses have small back yards, in which the inhabitants 

keep pigs. A short time ago, an infant belonging to a poor widow, who 

occupied a back room on the ground-floor of one of these hovels, 

died, and was laid upon the sacking of the bed while the mother went 

out to make arrangements for its interment. During her absence a pig 

entered the room from the yard, and feasted upon the dead child's 

face! 

In that densely populated neighbourhood that we are describing, 

hundreds of families each live and sleep in one room. When a member 

of one of these families happens to die, the corpse is kept in the close 

room where the rest still continue to live and sleep. Poverty frequently 

compels the unhappy relatives to keep the body for days – aye, and 

weeks. Rapid decomposition takes place – animal life generates 

quickly; and in four-and-twenty hours myriads of loathsome 

animalculæ are seen crawling about. The very undertakers' men fall 

sick at these disgusting – these revolting spectacles (REYNOLDS, 

2014). 

 Vemos bem caracterizado nessas descrições como as heterotopias sobrepõem 

seus espaços. Não só os espaços pessoais se sobrepõem em quartos pequenos e 

superlotados, como mesmo espaços sagrados – ou profanos –, como o espaço dos 

mortos, coincide com o espaço dos vivos – e com o espaço dos animais. Essa 
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sobreposição e, sobretudo, suas consequências, auxiliam na caracterização desses 

espaços como loci horribiles urbanos, infundindo nos leitores efeitos estéticos de 

choque e repulsa. 

Esse espaço de sobreposições será, ainda, responsável por influenciar, se não 

determinar, a moral de seus habitantes. Segundo a lógica do autor, se os espaços físicos 

pessoais não podem ser respeitados, os limites morais também não encontrarão suas 

naturais barreiras (cap. XVII – ―A Den of Horrors‖): 

The wealthy classes of society are far too ready to reproach the 

miserable poor for things which are really misfortunes and not faults. 

The habit of whole families sleeping together in one room destroys all 

sense of shame in the daughters: and what guardian then remains for 

their virtue? But, alas! a horrible – an odious crime often results from 

that poverty which thus huddles brothers and sisters, aunts and 

nephews, all together in one narrow room – the crime of incest! 

(REYNOLDS, 2014). 

A obra de Reynolds, no entanto, é mais variada em espaços heterotópicos, 

abordando, ainda, os locais de apostas e prostituição (Capítulo XIII – ―The Hell‖), 

tavernas populares (Capítulo XVIII – ―The Boozing-Ken‖) e, claro, a popular prisão 

inglesa de Newgate (Capítulo XXVI – ―Newgate‖): 

The Quadrant of an evening is crowded with loungers of both sexes. 

Beneath those arcades walk the daughters of crime, by ones and 

twos—dressed in the flaunting garb that tells so forcibly the tale of 

broken hearts, and blighted promise, and crushed affections,—to lose 

an hour amidst the haunts of pleasure and of vice, and to court the 

crime by which alone they live. (REYNOLDS, 2014). 

Nothing could be more filthy nor revolting than the interior of this 

"boozing-ken." Sweeps, costermongers, Jews, Irish bricklayers, and 

women of the town were crowding round the bar, drinking various 

malt and spirituous liquors fearfully adulterated. (REYNOLDS, 2014). 

Newgate! what an ominous sound has that word. 

And yet the horror exists not in the name itself; for it is a very simple 

compound, and would not grate upon the ear nor produce a shudder 

throughout the frame, were it applied to any other kind of building. 

It is, then, its associations and the ideas which it conjures up that 

render the word Newgate fearful and full of dark menace. 
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At the mere mention of this name, the mind instantaneously becomes 

filled with visions of vice in all its most hideous forms, and crime in 

all its most appalling shapes;—wards and court-yards filled with a 

population peculiar to themselves,—dark gloomy passages, where the 

gas burns all day long, and beneath the pavement of which are interred 

the remains of murderers and other miscreants who have expiated 

their crimes upon the scaffold,—shelves filled with the casts of the 

countenances of those wretches, taken the moment after they were cut 

down from the gibbet,—condemned cells,—the chapel in which 

funeral sermons are preached upon men yet alive to hear them, but 

who are doomed to die on the morrow,—the clanking of chains, the 

banging of huge doors, oaths, prayers, curses, and ejaculations of 

despair! (REYNOLDS, 2014). 

Vale ressaltar como a relevância da exploração desses espaços heterotópicos é 

tal que, na maioria dos casos, os capítulos são nomeados justamente pelos espaços e não 

pelos eventos que neles ocorrem. Ainda que haja um enredo em The Mysteries of 

London, uma parte importante do atrativo dessas histórias residia justamente nesses 

retratos das heterotopias urbanas tão pouco acessíveis a boa parte dos leitores. 

Duas características dificultam a identificação das heterotopias em Little Caesar. 

A primeira é a proposta estética de Burnett, que minimiza descrições em prol da ação e 

diálogos, explorando pouco os ambientes heterotópicos se comparados às outras 

narrativas do corpus.  No entanto, ainda podemos ver relances de espaços próprios da 

máfia, como as back rooms dos clubes e restaurantes das organizações criminosas, 

espaço em que ocorre boa parte da ação do romance: 

THE GANG gave a banquet for Rico in one of Sam Vettori's big back 

rooms. The table was fifteen feet long and was covered by a fine white 

cloth. Red, green and white streamers hung from the chandeliers and 

Italian and American flags were crossed at intervals along the walls. 

At eleven o'clock the notables began to arrive (BURNETT, 1958, p. 

113). 

Outro problema está relacionado à própria organização da máfia. A 

profissionalização do crime, que começava a se formar no século XIX e que podemos 

ver em personagens como o Judeu de Oliver Twist, adquire, no século XX, um nível 

empresarial. A rentabilidade dos negócios da máfia na era da Lei Seca permitia que o 

espaço do crime abandonasse as regiões miseráveis que normalmente eram associadas a 
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essas transgressões e se entranhasse de forma quase indetectável aos espaços comuns da 

cidade. Em vez das sujas tavernas descritas por Reynolds, vemos agora a ambientação 

se descolando para os clubes refinados da cidade. Em vez de homens desprezíveis 

explorando crianças a roubar carteiras, temos cidadãos elegantes e bem vestidos, cuja 

postura raramente lhes dará indicativo de alteridade – com exceção do país de origem, 

que ainda marca essa diferença. 

Esses espaços, no entanto, apenas se passam por espaços comuns, mantendo, 

contudo, as características próprias das heterotopias. Por mais que indivíduos comuns 

possam circular nesses espaços, só o podem fazer na fachada, na superfície. As back 

rooms, escritórios e corredores desses ambientes continuam sendo tão heterotópicos 

quanto qualquer outro. E, em determinados momentos, quando os conflitos se 

desencadeiam nesses espaços, o perigo tende a vazar para a superfície, e os cidadãos 

comuns se tornam as vítimas, revelando a ameaça antes desconhecida. Ainda no 

prefácio, Burnett marca esse ambiente de incerteza: 

Gangsters were shooting each other all over town; in fact, I "heard" 

one killing over the radio. It happened in a cafe while a dance-band 

broadcast was in progress. Two shots came over distinctly, the music 

slurred to an abrupt stop, then the air went dead (BURNETT, 1958, p. 

16). 

Sem poder precisar com eficácia quais são os espaços heterotópicos e quais são 

os espaços comuns, todos os espaços se tornam potencialmente heterotópicos e, assim, a 

cidade como um todo se torna um ambiente ameaçador, como mostram as impressões 

de Burnett sobre Chicago: ―On me, an outsider, an alien from Ohio, the impact of 

Chicago was terrific. It seemed overwhelmingly big, teeming, dirty, brawling, 

frantically alive‖ (BURNETT, 1958, p. 16). 

Outra obra que prioriza as percepções em vez dos espaços heterotópicos em si é 

O talentoso Ripley – e, por extensão, o psychothriller como um todo. Focadas na mente 

do criminoso, as obras dessa vertente tendem a priorizar não as heterotopias de fato – 
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ainda que eventualmente representem esses espaços, como a casa da prostituta Joyce 

Lakeland e a prisão em que Lou assassina Johnnie Pappas, em O assassino em mim – 

mas a forma como a psique dos assassinos enxerga ambientes comuns como espaços 

heterotópicos. Sendo a heteropia esse espaço de demarcação de alteridade, o psicopata, 

por mais que pareça pertencer àquela sociedade, a vê como algo diferente, estranho. 

Através de sua perspectiva, é o mundo dos espaços comuns, das convenções sociais e 

regras de convivência, que se torna heterotópico:  

A medida que os dias iam passando, a atmosfera da cidade ia-se 

tornando cada vez mais estranha. Era como se algo tivesse deixado 

Nova Iorque – a sua realidade ou a sua importância efectiva – e a 

cidade estivesse a mostrar um rosto fictício apenas para si, um 

espectáculo colossal, com os seus autocarros, táxis e gente apressada 

nos passeios, as suas televisões em todos os bares da Terceira 

Avenida, os seus anúncios de cinema acesos à luz do dia e os efeitos 

sonoros produzidos por milhares de buzinas e vozes humanas, falando 

sem nexo. Como se, quando o seu navio deixasse o porto naquele 

sábado, a cidade inteira rebentasse num enorme pum!, como um 

cenário colossal sobre um palco de teatro (HIGHSMITH, 1956, p.22).  

Era como se, de repente, Dickie tivesse sido arrebatado violentamente 

de ao pé dele. Não eram amigos. Não se conheciam. E aquilo atingiu 

Tom como uma verdade terrível, verdade para sempre, verdade para 

todas as pessoas que conhecera no passado e que viria a conhecer no 

futuro: todas ficariam ali diante de si e ele sabia agora uma vez e outra 

vez que nunca as conheceria, e o pior de tudo era que haveria sempre 

a ilusão passageira de que realmente as conhecia e de que ele e todas 

elas estariam completamente em harmonia e seriam semelhantes. 

Durante um instante, o choque intenso daquela revelação pareceu-lhe 

ser insuportável. Sentiu o calafrio de um ataque, como se estivesse 

prestes a cair no chão. Era demasiado: toda aquela estranheza à sua 

volta, a língua diferente, o seu insucesso e o facto de que Dickie o 

odiava. Sentiu-se rodeado por estranheza, por hostilidade 

(HIGHSMITH, p. 71-72). 

Se em alguns casos, essa estranheza se reflete em sociopatia por parte do 

psicopata, em que mesmo convívios sociais simples são difíceis – Jame Gumb, em O 

Silêncio dos Inocentes, ou Quentin P, em Zombie, de Joyce Carol Oates (2009) –, em 

outros casos essa estranheza é mais complexa. Ripley, nos primeiros momentos, nos 

contatos superficiais, é um prodígio de sociabilidade, capaz de entender e aplicar com 

perfeição as regras das convenções sociais a fim de ser uma companhia agradável. No 
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entanto, sua grande habilidade não é de fato essa sociabilidade, mas a capacidade de 

mimetizá-la, ou seja, de reproduzir sua forma sem de fato conseguir dominar seu 

conteúdo. Por trás dessa superfície social – que encontraremos também em Lou, Bates 

ou Patrick Bateman de O psicopata americano – há personagens em profundo 

desencontro com o mundo que os rodeia. 

Como O silêncio dos inocentes dá prioridade a focos externos em vez de mostrar 

o mundo pela peculiar psique do dr. Lecter, por mais que seja uma história de serial 

killer, predominam nela as heterotopias reais em vez dessa perspectiva heterotópica. 

Podemos marcar os espaços heterotópicos como o território das duas ameaças da 

história: de um lado, temos a heterotopia reguladora da prisão/manicômio em que 

Hannibal fica confinado por boa parte da história, do outro a heterotopia transgressora 

do covil de Gumb. Vemos bem, nas incursões de Clarice nesse espaço, como, mais do 

que em qualquer outro lugar, é necessário seguir os rituais de transição e seguir as 

rígidas regras que ele impõe, sob risco de morte: 

— Então lembre-se das regras: não enfie as mãos pelas barras, nem 

toque nelas. Não entregue nada a ele exceto papel macio. Nada de 

caneta ou lápis. Ele tem sua própria caneta com ponta de feltro. Os 

papéis que você passar a ele devem estar isentos de grampos, clipes ou 

alfinetes. Qualquer coisa só pode chegar às mãos dele pelo 

transportador deslizante de comida. E a devolução será feita pelo 

mesmo transportador. Sem exceções! Não aceite nada que ele tente 

lhe empurrar através das barras. Está me compreendendo? 

— Lecter nunca sai da sua cela sem uma aparelhagem completa para 

restrição de movimentos e uma mordaça — explicou Chilton. — Vou 

dizer-lhe por quê. Ele foi um modelo de cooperação durante o 

primeiro ano de internamento. A segurança em torno dele foi 

ligeiramente relaxada — isto aconteceu durante a administração 

anterior, compreenda. Na tarde do dia 8 de julho de 1976, ele queixou-

se de dores no peito e foi levado para o ambulatório. A restrição foi 

suspensa para tornar mais fácil um eletrocardiograma. Quando a 

enfermeira se inclinou sobre ele, aqui está o que Lecter fez com ela. 

— Chilton passou a Clarice Starling uma fotografia com os cantos 

desgastados. — Os médicos conseguiram salvar um de seus olhos. 

Lecter estava todo o tempo ligado aos monitores, mas assim mesmo 

quebrou a mandíbula dela para arrancar-lhe a língua. A pulsação dele 

nunca passou de 85, mesmo quando ele a engoliu (HARRIS, 1989, p. 

18). 
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Esse espaço, de rigidez extrema, contrasta com o covil de Jame Gumb, espaço 

de anulação das regras externas. Ali, é o único lugar em que o psicopata pode ser quem 

deseja, único lugar em que pode travestir-se e pode dar continuidade ao seu projeto 

macabro. O narrador marca o desregramento do espaço mostrando a rotina espontânea 

de Gumb:  

O sr. Gumb gostava de ir para a cama. Fazia-o várias vezes durante a 

noite. Gostava também de se levantar e sentar-se em um ou outro de 

seus muitos quartos sem acender a luz, ou trabalhar um pouco durante 

a noite quando ficava entusiasmado com algo criativo (HARRIS, 

1989, p. 122). 

Denominado de ―masmorra‖ – Harris é ainda mais influenciado pelo gótico que 

as demais narrativas criminais –, esse locus horribilis comporta em si diversos espaços 

sobrepostos, como o ateliê de costura, o depósito dos materiais de sequestro, o estúdio 

de maquiagem, o criadouro das mariposas e, claro, o cativeiro de suas vítimas, postas 

em um claustrofóbico poço mal iluminado: 

Catherine Baker Martin estava cinco metros abaixo do porão. As 

trevas só eram perturbadas por sua respiração e pelas batidas 

cardíacas. Às vezes o medo lhe oprimia o coração da forma como o 

caçador mata uma raposa. 

(...) Catherine Martin tinha liberdade de se movimentar, mas não havia 

aonde ir. O piso sob os seus pés era oval, com cerca de 2,5 por 3 

metros, com um pequeno dreno no centro. Sabia que era o fundo de 

um poço seco. As lisas paredes de cimento inclinavam-se ligeiramente 

para dentro à medida que se elevavam (HARRIS, 1989, p. 135). 

O par prisão e cativeiro também marca as heterotopias do romance de Capote. A 

prisão, mais presente na narrativa, surge tanto nos flashbacks do passado dos 

criminosos, ambos ex-presidiários, quanto no encerramento da obra, em que ambos já se 

encontram sob custódia.  A estas se une a memória do orfanato em que Perry cresceu. 

Como em Oliver Twist, o orfanato é descrito como uma heterotopia reguladora tão 

opressora e violenta quanto muitas prisões. De fato, junto com o reformatório, forma as 

heterotopias compensatórias mais comuns da narrativa criminal, sendo, muitas vezes, 

encontradas na trajetória de um mesmo criminoso. Em A sangue frio, essa violência na 
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infância é um dos elementos que ajudam a oferecer motivações à transformação do 

indivíduo em criminoso: 

(...) um pequeno mestiço, odiado e odiando, vivendo num orfanato da 

Califórnia, dirigido por freiras: disciplinadoras encapuzadas que o 

chicoteavam quando fazia pipi na cama. Fora depois de uma dessas 

surras – uma de que nunca pudera se esquecer (―Ela me acordou. 

Tinha uma lanterna na mão e me bateu com ela. Bateu e bateu e bateu. 

Quando a lanterna quebrou, continuou a me bater, mesmo no escuro‖) 

– que o papagaio aparecera. (CAPOTE, 1980, p. 110-111). 

No entanto, as narrativas criminais que se ambientam em cidades pequenas 

costumam ter menos a presença dos ambientes heterotópicos que abundam nas 

metrópoles. Principalmente em países de primeiro mundo, em que as pacatas vilas são 

abaladas, talvez pela primeira vez, com a excepcionalidade do crime violento, é muito 

mais frequente a abordagem metonímica da heterotopia, que se constrói de duas 

maneiras: a metrópole como heteropia por sua criminalidade e o interior como 

heterotopia pelo abandono e ruína que muitas vezes a configura. 

Ao se criar uma oposição entre metrópole e interior, a grande cidade, por 

contraste, é vista como um ambiente heterotópico como um todo. Frequentemente, o 

assassino, enquanto outsider, é oriundo do espaço metropolitano. Na narrativa de 

Capote, vemos isso bem demarcado nas percepções de Perry: 

Odiava a paisagem, odiava as planícies do Texas, o deserto de 

Nevada. As planícies despovoadas deprimiam-no, davam-lhe agora 

fobia (SIC). Gostava dos portos de mar cheios de gente, barulhentos, 

entulhados de navios, cheirando a esgoto, cidades como Yokohama, 

onde, como soldado raso do Exército americano, passara um verão 

inteiro durante a guerra da Coréia (CAPOTE, 1980, p. 60). 

Por outro lado, há uma caracterização gótica dessa cidade do interior, parada no 

tempo, quase em ruínas, que é típica de certas vertentes do gótico norteamericano. 

Martin Procházka, em ―American Ruins and the Ghost Town Syndrome‖, defende o 

potencial heterotópico desses ambientes (cf. PROCHÁZKA, 2014), mostrando, ainda, 

as relações desse espaço com as características típicas do espaço gótico. Ainda que 

Procházka esteja pensando nas ruínas das cidades-fantasma do western gothic 
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norteamericano, esse ambiente de abandono e estagnação pode ser encontrado também 

no midwestern, em que o ambiente desértico e as minas dão lugar às imensas planícies e 

aos milharais. Ao longo da narrativa, vemos como Capote frequentemente descreve 

Holcomb como esse espaço abandonado e em ruínas:  

A pequena cidade de Holcomb está situada nas altas planícies de trigo 

do oeste do Kansas, área desolada que os outros habitantes do Estado 

chamam de ―lá longe‖ (CAPOTE, 1980, p. 5). 

Depois da chuva, ou no degelo, as ruas, sem nome, sem sombra, de 

terra batida, transformam-se da mais densa poeira na mais profunda 

lama. Numa das extremidades da cidade está uma velha e nua 

construção de estuque, cujo telhado carrega um letreiro luminoso – 

DANÇAS –, mas as danças cessaram e há anos que o anúncio se 

encontra apagado (CAPOTE, 1980, p. 6). 

Uma velha mansão em ruínas (CAPOTE, 1980, p. 6). 

Uma agência postal prestes a desmoronar (CAPOTE, 1980, p. 6). 

O próprio armazém, a pintura descascada, cor de enxofre, é 

igualmente melancólico (CAPOTE, 1980, p. 6). 

Ninguém nas ruas a esta hora da noite, nada aberto a não ser alguns 

postos de serviço, iluminados, desolados (CAPOTE, 1980, p. 66). 

Uma Holcomb deserta (CAPOTE, 1980, p. 71). 

É, no entanto, na irrupção do crime atroz que essa heterotopia se converte 

naquela típica das narrativas de crime, a heterotopia de desvio. Reproduzindo a 

metonímia da metrópole heterotópica, após o crime, Holcomb, que até então fora um 

espaço dos mais pacatos, se torna um ambiente de constante insegurança: 

– Por essas bandas – segundo o proprietário de uma loja de ferragens 

de Garden City –, trancas e fechaduras é o que mais se vende. 

Ninguém se importa com a marca. Basta que tranquem. 

A imaginação, é claro, abre qualquer porta: dê a volta à chave e deixe 

entrar o terror. Terça-feira de madrugada, um bando de caçadores de 

faisão vindo do Colorado (forasteiros, desconhecedores da tragédia 

local) espantou-se com o que viu enquanto atravessava os prados e 

passava por Holcomb: janelas iluminadas em quase todas as casas e, 

nos aposentos iluminados, pessoas vestidas da cabeça aos pés, às 

vezes famílias inteiras que permaneciam acordadas à noite, atentas 

observando e ouvindo (CAPOTE, 1980, p. 104). 
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De volta ao ambiente metropolitano, Pimp – e a urban fiction de forma geral – é 

a narrativa que melhor explora os espaços heterotópicos urbanos. Como a proposta da 

própria vertente é mostrar esse espaço de alteridade à classe média branca – e ao mesmo 

tempo dar às classes populares negras uma literatura que fala sobre sua realidade –, a 

urban fiction costuma se ambientar completamente em ambientes heterotópicos. 

 Tendo nascido negro em um país que ainda dava seus primeiros passos na 

direção da igualdade racial, Robert Beck teve uma infância conturbada, oscilando entre 

alguns momentos de prosperidade – graças ao casamento da mãe com um comerciante – 

e outros de profunda miséria – chegando a passar fome e sofrer violências do verdadeiro 

pai. Ainda que, em balanço final, Beck tenha passado uma infância consideravelmente 

melhor do que a maior parte dos negros de sua região, o espaço que o rodeava, segundo 

ele, foi suficiente para progressivamente influenciá-lo a um destino não muito diferente 

daquele que a maioria compartilhava: 

(…) The jungle had started to embalm me with bitterness and 

hardness. 

I was losing, page by page, the fine rules of thought and deed that I 

had learned in church, from Henry to the Boy Scout Troop in 

Rockford. I was sopping up the poison of the street like a sponge. 

(SLIM, 2011, p. 13). 

O uso de ―Jungle‖ para se referir às ruas – que se repete no título de dois 

capítulos –, ao seu espaço, aponta tanto para a ameaça representada por ele quanto para 

a anulação das regras comuns típica das heterotopias de desvio trangressoras. Ali, as leis 

da cidade analogicamente são substituídas pelas leis da selva, em que a sobrevivência é 

garantida apenas ao mais apto – às custas dos mais fracos, como a exploração inerente 

ao trabalho de Beck mostrará. 

Dentro dessa heterotopia corruptora e selvagem, ainda podemos ver os espaços 

mais comuns dessa narrativa: os prostíbulos, clubes e casas de apostas em que Beck fará 

negócios, geralmente ―crowded with pimps, whores, and thieves.‖ (SLIM, 2011, p. 60). 
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Narrado pela perspectiva do próprio criminoso, tanto seu bairro, já marginalizado, 

quanto os espaços heterotópicos internos a ele – focos de transgressão – são descritos 

sem muito aprofundamento, uma vez que, para ele, é um espaço cotidiano, comum. O 

leitor se familiariza com tais espaços não pela caracterização de um olhar alheio àquele 

lugar, mas pelas próprias ações que vão se desenvolvendo ali. 

Esses espaços se opõem, no entanto, às heterotopias de desvio reguladoras 

presentes na obra, descritas com o detalhamento do choque. Da adolescência até o fim 

de sua vida nas ruas, podemos acompanhar a gradual construção desse ambiente. Tal 

espaço aparece pela primeira vez na obra quando Beck é enviado ao reformatório por 

convencer uma menina de família a se prostituir para ele. Vemos que, como o orfanato, 

a rigidez, a violência e a opressão do sistema correcional para jovens não perde em 

muito para a prisão real: 

The state called it a reformatory, but believe me it was a prison for 

real. (...)But when those high slate grey walls loomed grimly before us 

it was as if a giant fist had slugged the breath from us all. Even the 

repeaters who had served time behind those walls were silent, tight 

faced. I started to believe those stories they had told back in County 

Jail. (SLIM, 2011, p. 31). 

Os sentimentos provocados por esse espaço apenas se intensificam em sua 

primeira prisão real, em que vemos o ambiente superlotado e pouco higiênico das 

penitenciárias de então – que encontrarão paralelo com as atuais do Brasil, como 

veremos detalhadas no capítulo IV: 

They locked me up in central jail (…). 

The tiny cell was too small for two men. Eight of us were in it. I was 

lying on the concrete floor. I was using my rolled up benny as a 

pillow. My lid shielded my eyes from the bright bare bulb in the 

corridor. 

My cellmates were bums and junkies. Two of them were getting sick. 

They were puking all over. The bums were stinking almost as bad as 

the junkies. A drunk lying beside me dug his fingernails into his scalp 

and crotch over and over. He scratched his back against the floor. He 

had to be lousy. It was rough going for a pimp all right (SLIM, 2011, 

p. 229). 
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Apesar de tudo, seu primeiro cárcere ainda pode ser considerado um espaço 

ameno se comparado aos demais. Após cumprir sua pena na penitenciária, Beck não 

demora a voltar a suas antigas atividades e acaba preso pela segunda vez, condenado 

por assalto à mão armada. Em sua segunda condenação, é mandado para a workhouse, 

que, segundo suas palavras: 

It was like a prison, only tougher. A joint is always rough when 

there‘s graft and corruption. Only cons with scratch are treated and fed 

like human beings. The walls were just as high. Most of the inmates 

were serving short thirty and ninety day bits. 

The joint was filthy. The food was unbelievable. The officials had an 

unfunny habit of putting pimps on the coal pile. I did a week on it. I 

was ready to make a blind rush at the wall. Maybe I could claw up the 

thirty feet before I got shot. I was really desperate (SLIM, 2011, p. 

243). 

Após conseguir fugir da workhouse, Beck consegue manter-se fora da prisão por 

anos, mas acaba sendo recapturado e, para evitar novas fugas, é enviado à solitária, que, 

devido ao nível de terror que lhe causa, é chamada por ele de ―the steel casquet‖: 

It was a tight box designed to crush and torture the human spirit. I 

raised my arms above me. My fingertips touched the cold steel 

ceiling. I stretched them out to the side. I touched the steel walls. I 

walked seven feet or so from the barred door to the rear of the cell. I 

passed a steel cot. 

The mattress cover was stained and stinking from old puke and crap. 

The toilet and washbowls were encrusted with greenish-brown crud. It 

could be a steel casket for a weak skull after a week or two. I 

wondered how long they‘d punish me in the box (SLIM, 2011, p. 

284). 

Vemos, assim, que entre o caos das zonas marginais e seus espaços de desvio e o 

terror inspirado pelas heterotopias reguladoras, ou pelas percepções heterotópicas 

criadas pelos focos narrativos, todas as narrativas criminais de alguma forma abordam 

esses espaços de alteridade e ameaça que ao mesmo tempo são inacessíveis aos leitores 

e permeiam seus espaços comuns. 

Como já vislumbramos em alguns dos exemplos, esses espaços estabelecem 

forte relação com o tipo de ameaça que eles resguardam. Ladrões, assassinos, 
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estupradores, torturadores ou psicopatas personificam a alteridade representada por 

esses espaços, mostrando como o outro, o diferente, aquele que não habita o espaço 

comum é representado de forma monstruosa nas narrativas criminais. 

2.2.3. A alteridade monstruosa  

Sigmund Freud, em ―O mal-estar na civilização‖, aponta três fontes para o 

sofrimento humano – e, por extensão, fontes de medo: nós mesmos, através da 

fragilidade do nosso corpo e nossa inevitável degeneração e consequente morte; o 

mundo externo e sua inesgotável fonte de ameaças – natureza, animais, doenças etc.; e, 

por último, o outro, nossa relação com os demais seres humanos e a potencialidade de 

mal que estes podem nos causar. 

Uma vez que o ser humano é um ser social, que vive em comunidade e necessita 

da colaboração de outros seres humanos para sobreviver, é necessário encontrar formas 

de lidar com os medos vindos dessas relações com os demais. As normas sociais, 

enquanto convenções criadas para permitir certo convívio seguro dentro de uma 

comunidade, seriam, assim, fruto desse medo primordial. No entanto, tais normas longe 

de serem naturais ou universais, só funcionarão dentro de um grupo limitado de 

humanos, mantendo todos os excluídos desse grupo dentro do rol de ponteciais 

ameaças. 

Na antiguidade – e por muito tempo na história da civilização humana – os 

limites que traçavam entre esse ―nós‖ e ―eles‖ eram materializados de forma bem 

visível nas próprias muralhas das cidades. Isolando o espaço de segurança da 

comunidade do mundo hostil que se encontra ao lado de fora, essas fronteiras 

delimitavam o espaço da alteridade, das ameaças, do medo.  Não sem razão, Delumeau 

escolhe, para abrir sua obra História do medo no ocidente, o ritual de passagem pela 



185 

 

muralha de Augsburg durante o século XVI, uma das maiores cidades de então, como 

representativo da forma como lidamos com o medo do outro.  

No entanto, com o advento das metrópoles modernas, pela primeira vez, a cidade 

alcança um grau de complexidade que supera as capacidades de construir um 

sentimento de comunidade, de pertinência. Edgar Allan Poe, em ―O homem da 

multidão‖, condensa esse sentimento de estranhamento perante o novo espaço urbano 

que se ergue. Tal estranhamento ecoa na flânerie dos artistas da modernidade, como 

Baudelaire, Cesário Verde, Oscar Wilde ou João do Rio, que veem com olhos 

simultaneamente maravilhados e aterrorizados o novo espaço metropolitano. 

Notemos que a substituição, no gótico oitocentista, das florestas e castelos do 

passado feudal para os labirintos da metrópole não se dá por acaso: acompanha as 

ansiedades de seu tempo. Os perigos que antes espreitavam longe das fronteiras da 

cidade, agora se esgueiram por dentro de suas antigas muralhas. 

Como Tuan ressalta sobre a vida da metrópole inglesa, ―eles sentiram, como 

nunca haviam sentido, que uma primitividade ameaçadora estava não apenas em um 

lugar distante de seu império, mas sim no meio deles‖.  (TUAN, 2005, p.268). No 

entanto, isso não significou o fim da tentativa de concentração dos medos causados 

pelas relações humanas, apenas a modificação nas condições da demarcação das 

fronteiras, que não mais podiam ser unicamente geográficas. 

Como bem representado pela literatura de Dickens e Reynolds, a ascensão da 

criminalidade urbana – que se diferia da criminalidade passional e/ou excepcional das 

narrativas de Newgate para se tornar agora parte permanente e constante da cidade – 

alimentava um crescente medo nas classes mais altas. Tuan aponta para os reflexos 

desse temor na literatura da época: 

Esse sentimento de ansiedade na classe média urbana não estava, é 

claro, restrito aos britânicos. Afetou especialmente os franceses, 
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alemães e americanos: Eugène Sue, influenciado pelos exemplos 

ingleses, escreveu a novela Les mystères de Paris [Os mistérios de 

Paris], em 1843, e Charles Loring Brace publicou seu tratado 

sociológico The Dangerous Classes of New York [As classes perigosas 

de Nova York], em 1877. Os franceses, no começo do século XIX, 

mal distinguiam os trabalhadores dos criminosos. As notícias dos 

jornais e as ilustrações nas novelas tendiam a mostrar os dois grupos 

integrados por tipos brutais e inúteis, desagradáveis ao contato e 

repulsivos quando vistos de perto (TUAN, 2005, p.268). 

Essa alteridade perigosa começou, entre o século XVIII e o XIX, a ganhar as 

formas que hoje se consolidaram como as ameaças por excelência na vida urbana: os 

moradores pobres das regiões marginais da cidade. Se o ambiente heterotópico da 

miséria já carrega consigo certo nível de ameaça, a concentração cada vez maior dos 

criminosos urbanos nesses espaços em que a lei não consegue fazer-se valer faz com 

que não apenas os ladrões e assassinos, mas qualquer pobre seja visto como uma 

potencial ameaça, como ressalta Tuan. 

Bauman, em O mal-estar na pós-modernidade, denomina esse outro ameaçador 

de estranho. Para construir seu conceito, parte das teorias de pureza cultural da 

antropóloga Mary Douglas (2010) em Pureza e Perigo. Para Douglas, as noções de 

pureza e impureza, limpeza e sujeira, ordem e desordem, não são propriedades inerentes 

à natureza, mas resultados de um olhar social sobre esses elementos, não havendo, fora 

desse olhar, nada que possa ser enquadrado como puro ou impuro. 

Bauman, no entanto, estende a reflexão de Douglas para um novo âmbito: o da 

pureza e ordem social. Segundo ele, da mesma forma como dejetos, lixo e animais 

nocivos vão ser enquadrados como impuros, e purificados por rituais específicos dentro 

de determinada comunidade, seres humanos também se enquadrariam em um tipo 

específico de impureza, a social. Partindo do conceito de ―fundo de conhecimentos à 

mão‖
98

, do criador da sociologia fenomenológica, Alfred Schütz, Bauman diz que: 

                                                 
98

 Segundo Schütz, a vida em comunidade só consegue funcionar de forma organizada porque 

temos um conjunto de acordos tácitos e concepções sobre o mundo que formaria um senso comum 

necessário para os pilares da nossa ordem social não sejam questionados e expostos à sua arbitrariedade. 
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O estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da 

vida diária. Ele vem de longe; não partilha as suposições locais – e, 

desse modo, ―torna-se essencialmente o homem que deve colocar em 

questão quase tudo o que parece ser inquestionável para os membros 

do grupo abordado‖ (BAUMAN, 1998, p. 19). 

Ao não partilhar desse senso comum coletivo, desse organismo social estável 

que rege determinada comunidade, o estranho tem a capacidade não apenas de se tornar 

um elemento temporário em desordem, mas de abalar justamente a confiança nos 

critérios de ordenação. 

Notemos, no entanto, que no trecho citado, Bauman diz que esse estranho ―vem 

de longe‖, o que parece não se alinhar com a ideia da alteridade ameaçadora dos pobres 

que começa a se consolidar entre o XVIII e o XIX. Lembremos, no entanto, que é 

apenas com a queda da capacidade de o espaço urbano delimitar uma região de 

segurança – e consequentemente começar a se tornar um espaço de ameaça – que esse 

tipo de estranho assume protagonismo. Antes, o estranho mais comum seria justamente 

aquele que está além dos limites da comunidade, além das muralhas que delimitam o 

nós e o eles, ou seja, o estrangeiro, o invasor. 

Bauman divide o tipo preponderante de estranho ao longo da História em três 

etapas: primeiro, o estranho seria, sobretudo, categorizado na figura do estrangeiro, que, 

ao desconhecer e/ou se diferenciar da ordem social de determinada comunidade, teria a 

capacidade de ameaçá-la – pensemos que, então, o medo do outro estava muito ligado 

ao medo das invasões, das imigrações em massa e das influências culturais nocivas; 

depois, surgiria a ascensão dos Estados totalitários – cujos discursos incluem a própria 

ideia de higienização social, eliminação completa dos estranhos – em que o Outro mais 

capaz de ameaçar o poder seria o revolucionário, aquele que contrariava diretamente as 

ideias de purificação pregadas pelo Estado; e, na pós-modernidade, com o fracasso dos 

projetos totalitários de higienização social e a progressiva liquidez das próprias noções 

de comunidade e identidade – globalização, quebra do binarismo em prol do espectro, 
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consumo de identidades etc. –, se tornaria cada vez mais difícil determinar alteridade, e, 

assim, encontrar esse estranho ameaçador. Nesse ambiente, haveria, no entanto, um 

estranho que ainda persistiria nos esquemas de classificação da ordem social: 

Uma vez que o critério de pureza (do mundo pós-moderno) é a aptidão 

de participar do jogo consumista, os deixados fora como um 

―problema‖, como a ―sujeira‖ que precisa ser removida, são 

consumidores falhos – pessoas incapazes de responder aos atrativos 

do mercado consumidor porque lhes faltam recursos requeridos, 

pessoas incapazes de ser ―indivíduos livres‖ conforme o senso de 

―liberdade‖ definido em função do poder de escolha do consumidor. 

São eles os novos ―impuros‖, que não se ajustam ao novo esquema de 

pureza (BAUMAN, 2008, p.24). 

Vale ressaltar que, ainda que Bauman só reconheça esse excluído do jogo 

consumista como um estranho ameaçador na pós-modernidade, isso não impede sua 

presença em tempos anteriores. Como apontamos anteriormente e como veremos 

melhor ao explorar os exemplos de nosso corpus, esse estranho já se apresentará como 

uma ameaça central para a cultura desde, pelo menos, a organização da metrópole 

moderna. 

Ainda que, sobretudo nos últimos anos, a imigração tenha retornado ao centro 

das atenções e surjam discursos sobre a ameaça representada pelos estrangeiros, 

notemos que, agora, essa ameaça está indissociavelmente unida à classe social. Não é 

ameaçador o turista japonês, os intercambistas europeus ou mesmo os altos empresários 

árabes, mas o imigrante ilegal – aquele que se torna ilegal justamente por não poder 

bancar financeiramente sua legalidade e, assim, não superar os novos rituais de pureza 

social –, aquele que aumentará a camada menos favorecida do espaço urbano. 

Bauman ainda ressalta como, em cada época, esse estranho, justamente por estar 

liberto das regras que constringem o organismo social, se torna um aprendiz voraz de 

seu funcionamento e as utiliza como tática – pensando no conceito de Certeau (2005) 

em A invenção do cotidiano – para sua sobrevivência. Na era do consumo como regra 

de demarcação de alteridade, os mais temidos e odiados são: 
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(...) aqueles que ou desrespeitam a lei, ou fazem a lei com suas 

próprias mãos – assaltantes, gatunos, ladrões de carro e furtadores de 

loja, assim como seus alter egos – os grupos de punição sumária e os 

terroristas. Novamente, eles não são mais do que entusiastas da pós-

modernidade, aprendizes vorazes e devotos crentes da revelação pós-

moderna, ávidos por levar as receitas de vida sugeridas por aquela 

lição até sua conclusão radical (BAUMAN, 2008, p.26). 

Dessa forma, sendo a narrativa criminal aquela que dá mais centralidade a esses 

estranhos, Bauman nos ajuda não só a compreender como esse subgênero dialoga com 

os medos e anseios próprios de seu tempo, como mostra as relações que esse estranho 

estebelecerá com o próprio modus operandi da sociedade contemporânea – como 

veremos de forma muito clara nos projetos capitalistas do narcotráfico no cap. IV. 

A representação dessa alteridade ameaçadora culminará na construção de 

monstros nas narrativas criminais. Termo aplicado com mais frequência, no senso 

comum, às figuras ameaçadoras do horror sobrenatural, não deixamos, no entanto, de 

vê-la não raramente etiquetando figuras humanas que excedem os limites do que é 

moralmente aceito dentro de uma comunidade. Jeffrey Jerome Cohen, em ―A cultura 

dos monstros: sete teses‖, propõe que os monstros seriam: 

(...) a corporificação de um certo momento cultural – de uma época, 

de um sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora – de 

modo bastante literal – medo, desejo, ansiedade e fantasia (ataráxica 

ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma estranha independência. 

O corpo monstruoso é pura cultura (COHEN, 2000, p.26-27). 

Segundo Cohen, seria possível ler muito sobre uma cultura através dos monstros 

que engendra: desde sexualidade e passado aristocrático em Drácula, de Bram Stoker, à 

exploração espacial, guerra e imigração nas criaturas lovecraftianas. No entanto, Cohen 

abre espaço para que também se pense a construção monstruosa que se pode fazer não 

de criaturas fantásticas do horror sobrenatural, mas de grupos sociais vistos como 

diferentes e ameaçadores – ou ameaçadoramente diferentes. 

Descrevendo sua teoria em sete teses, das quais a primeira e última servem para 

introduzir e reafirmar essa ideia do monstro como metonímia de certo Zeitgeist, Cohen 
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dedica as cinco centrais para descrever as características que formariam esse monstro e 

que aspectos da sociedade ele representa. Através delas, podemos ver como, em geral, o 

perfil do criminoso que aparece nas narrativas criminais será condizente com esses 

traços monstruosos. 

A primeira consideração de Cohen sobre as características monstruosas é 

intitulada ―O monstro sempre escapa‖. Nela vemos como, ao ser o monstro essa 

corporificação de determinados medos, inseguranças e ansiedades da sociedade, não há 

como simplesmente banir o mal. Cada tentativa de expurgá-lo levará apenas a um novo 

renascimento posterior, em outras roupagens, mas levantando as mesmas questões 

cruciais em relação à uma cultura. 

Não importa quantas vezes seja derrotado, o monstro sempre retorna, adaptado 

aos novos tempos em que ressurge. Se, como no caso dos vampiros, isso significa que 

veremos novas formas desse monstro aparecer de tempos em tempos, na narrativa 

criminal essa característica se potencializa: não somos capazes sequer de destruir 

temporalmente o monstro, não chega a haver a necessidade de um retorno porque nunca 

há de fato uma derrota. O crime é parte integrante da sociedade, e prender ou mesmo 

matar um criminoso tem um efeito mínimo sobre as taxas de criminalidade gerais de 

determinado lugar. Diferente do que vemos de forma recorrente na narrativa 

investigativa, em que a resolução de um caso traz uma ideia de retorno à ordem, na 

narrativa criminal, propaga-se mais a ideia realista de que a resolução de um caso pouco 

impacto tem no inventário geral das ameaças que surgem a cada dia no espaço urbano. 

Contrastando com a excepcionalidade do monstro sobrenatural, o caráter 

ordinário do criminoso faz com que cada um deles seja apenas uma metonímia 

momentânea de uma ameaça dispersa pela cidade. Essa sensação intensifica a forma 
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como o medo se dissemina na pós-modernidade, não mais capaz de ser circunscrito, 

combatido, mas ubíquo: 

O que mais amedronta é a ubiqüidade dos medos; eles podem vazar de 

qualquer canto ou fresta de nossos lares e de nosso planeta. Das ruas 

escuras ou das telas luminosas dos televisores. De nossos quartos e de 

nossas cozinhas. De nossos locais de trabalho e do metrô que 

tomamos para ir e voltar. De pessoas que encontramos e de pessoas 

que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de algo com 

o qual nossos corpos entraram em contato (BAUMAN, 2008, p. 12). 

Obviamente, em alguns casos, como na ficção de serial killers, vemos um 

exemplo de criminoso excepcional, capaz de condensar as ameaças de seu espaço, de 

tornar-se um bode expiatório das ameaças urbanas, seja apenas pelo grau de sua 

crueldade, que torna insignificante o crime comum, ou por sua inteligência
99

, que 

ameniza a ameaça do criminoso medíocre. Porém, mesmo nesses casos, o criminoso não 

alcança a singularidade de uma criatura própria do horror sobrenatural, cuja existência 

em si já tende a ser uma exceção. Mesmo que fosse possível se livrar de todos os serial 

killers existentes, parte de sua ameaça vem justamente da possibilidade de que novos 

surjam a qualquer momento em qualquer parte do globo, sem que nenhuma precaupção 

possa ser tomada para evitar seu surgimento. Em última instância, eles parecem ser o 

resultado – ou sintoma – de algo doentio na própria sociedade. 

Cohen prossegue com suas características afirmando que ―O monstro é o arauto 

da crise de categorias‖, ou seja, o monstro é ontologicamente limiar, não se adapta 

facilmente às categorias nem se encaixa na ordem natural do mundo. Enquanto no 

horror isso geralmente se reflete nas características morfológicas/ontológicas da criatura 

– vivo/morto, orgânico/artificial, humano/animal etc. –, nos monstros sociais isso 

aponta para o conceito baumaniano de estranho. O criminoso está ao mesmo tempo 

dentro da cidade, mas fora de suas leis; é, muitas vezes, marginalizado, mas tem a 
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 Ainda que a ideia de que os serial killers sejam mais inteligentes que a média das pessoas seja 

um mito reforçado pela mídia, o fato é que, na ficção, tal característica aparece com certa frequência no 

gênero, talvez por influência da obra de Thomas Harris. 
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capacidade de oprimir seus opressores – assim como outros oprimidos; pode ser, ao 

mesmo tempo, rico e morador de zonas pobres; goza da liberdade de transgredir as leis 

mas está confinado, pois obrigado a esconder-se da justiça. 

A terceira característica elencada é que ―O monstro mora nos portões da 

diferença‖, na qual Cohen melhor aborda a monstruosidade social, mostrando como 

grupos marginalizados são frequentemente caracterizados como monstros a fim de 

justificar o ódio dirigido a eles – desde os índios selvagens ao antissemitismo nazista. 

Essa característica nos ajuda a entender a postura de autores como os franceses já 

mencionados por Tuan ou como George Sims (1889), em How the Poor Live and 

Horrible London, que, alegando o intuito de descrever a vida das populações pobres de 

Londres, caracterizavam seus habitantes de formas monstruosas: 

Mint e Borough apresentam cenas suficientemente horríveis para que, 

certamente, seja digna de um sério estudo; mas cena após cena é o 

mesmo. Trapos, terra, sujeira, miséria, as mesmas figuras, as mesmas 

faces, a mesma velha história de um quarto inabitável e ainda assim 

habitado por oito ou nove pessoas (...), a mesma negligência 

vergonhosa dos proprietários em todas as precauções sanitárias, pisos 

apodrecidos, paredes lodosas, janelas quebradas, escadarias sem 

sentido, telhados sem telha, e, ao redor da morada de centenas de 

cidadãos honestos, as abominações sem nome que só poderiam ser 

identificadas se estivéssemos contribuindo com [a revista científica] 

The Lancet em vez de escrevendo um livro
100

. (SIMS, 1889, p. 45. 

Tradução nossa). 

Em ―O monstro policia a fronteira do possível‖, Cohen mostra o papel dos 

monstros de advertir e controlar os limites da sociedade. Esses limites podem ser tanto 

físicos, separando as heterotopias dos espaços comuns, quanto morais, em que os atos 

do monstro ressaltarão por sua transgressão
101

 os códigos que regem a sociedade. Dessa 
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 No original: ―The Mint and the Borough present scenes awful enough in all conscience to be 

worthy of earnest study; but scene after scene is the same. Rags, dirt, filth, wretchedness, the same figures, 

the same faces, the same old story of one room unfit for habitation yet inhabited by eight or nine people, 

(…) the same shameful neglect by the owner of the property of all sanitary precautions, rotten floors, 

oozing walls, broken windows, crazy staircases, tileless roofs, and in and around the dwelling-place of 

hundreds of honest citizens the nameless abominations which could only be set forth were we 

contributing to the Lancet instead of writing a book‖. 
101

 Na narrativa criminal, o criminoso é frequentemente associado às atitudes imorais não apenas 

do crime cometido, mas a outras como prostituição, uso de drogas, crueldade extrema etc. Tal 
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forma, podemos saber, através dos monstros, quais são as fronteiras que separam o certo 

do errado, o permitido do proibido, o espaço comum do espaço dos outros. 

No entanto, essa característica se alinha com a última: ―o medo do monstro é 

realmente uma espécie de desejo‖. O que não é possível para o cidadão comum acaba ao 

mesmo tempo sendo temido e desejado. O par atração-repulsa se dá de diferentes 

formas na narrativa criminal. Por um lado, temos a tradição de romantização dos 

criminosos, desde o banditismo social de Robin Hood aos revenge movies como A 

Vingança de Jennifer, em que, sentimos empatia pelos bandidos, normalmente pela 

causa defendida – justiça social, vingança, necessidade etc. –, ainda que sintamos 

repulsa pelos atos em si. Por outro lado, a própria liberdade do criminoso de cruzar as 

fronteiras físicas e morais, de não se submeter às leis, é um elemento que causa ao 

mesmo tempo repulsa e atração. Por último, poderíamos pensar que, numa lógica 

simples, a alternativa a não ser um criminoso é ser potencialmente uma vítima, o que 

faz com que, a princípio, nos sintamos inclinados a preferir o lado do predador e não da 

presa. 

Uma vez que mostrar a maneira específica como cada uma dessas características 

se manifesta em cada uma das obras de nosso corpus de análise nos distanciaria do foco 

desse tópico, buscaremos apenas mostrar de forma compacta como, em cada um dos 

casos, essa alteridade – seja psicológica, étnica ou, mais frequentemente, 

socioeconômica – adquire traços monstruosos, sobretudo através da crueldade dos atos 

e da caracterização dos criminosos. 

O caso de Sawney Beane, ambientado em uma época anterior ao surgimento das 

grandes metrópoles, se situa no limiar entre o modelo do estranho estrangeiro e o 

estranho das classes sociais mais baixas. Ainda que seja escocês e nascido em uma 

                                                                                                                                               
caracterização auxiliaria, então, a deixar claras as linhas do que é proibido ao cidadão comum e do que 

ele deve se afastar. 
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família estável, Beane e sua companheira optam pelo autoexílio, situando seu covil 

também um espaço limítrofe: uma caverna natural em uma região desolada de 

Galloway, próxima a uma rota de acesso às vilas, na qual Beane e a família encontram 

suas vítimas. 

A lenda de Beane reforça o medo de sair das fronteiras seguras da cidade nesse 

tempo pré-metropolitano. As estradas eram justamente o ponto de encontro entre todas 

as alteridades e desde o mito de Édipo encontramos narrativas que exploram esse 

espaço como um locus de perigo. Beane serve, assim, para reforçar no imaginário 

escocês os limites entre os espaços de segurança e os espaços de violência de então. 

Beane também é um limitador moral muito claro. A primeira, e mais leve, 

transgressão de Beane é negar-se ao trabalho, ser um desocupado. Ainda que a 

aristocracia e a alta burguesia muitas vezes compartilhassem dessa característica, era 

impensável que um camponês se comportasse dessa forma. Se o roubo e o assassinato já 

fogem aos limites do moralmente aceito, não chocam tanto quanto as duas práticas que 

melhor caracterizam o bando de Beane: o canibalismo e o incesto. Tabus desde, pelo 

menos, a antiguidade, essas duas práticas são temas recorrentes na ficção e aparecerão 

com certa frequência nas narrativas criminais. 

Vemos, ainda, como a monstruosidade atrai durante a punição da família de 

criminosos: ―this new and wretched spectacle attracted the attention of the inhabitants, 

who flocked from all quarters to see this bloody and unnatural family as they passed 

along‖ (WILKINSON, 1800, p. 62). 

Como bem nos mostra Foucault (2009), em Vigiar e Punir, até finais do século 

XVIII, as punições estatais reproduziam a monstruosidade dos atos dos criminosos e 

eram espetáculos de advertência sobre as consequências negativas da vida de crimes – 

função que, posteriormente, o próprio Newgate Calendar adquire, ainda que de forma 



195 

 

menos impactante. Dessa forma, a narrativa de Beane se encerra com a descrição 

detalhada dos suplícios da família, cuja crueldade se equipara aos atos dos monstros da 

narrativa: 

The men had their privy-members thrown into the fire, their hands and 

legs were severed from their bodies, and they permitted [SIC] to bleed 

to death. The wretched mother of the whole crew, the daughters and 

grandchildren, after being spectators of the death of the men, were 

cast into three separate fires, and consumed to ashes. Nor did they, in 

general, display any signs of repentance or regret, but continued, with 

their last breath, to pour forth the most dreadful curses and 

imprecations upon all around, and upon all those who were 

instrumental in bringing them to such well merited punishments 

(WILKINSON, 1800, p. 62-63). 

Já em Oliver Twist, vemos como o Newgate Calendar serve de inspiração para 

os romances de crime do começo do XIX em relação à representação desses criminosos. 

Oliver, preso novamente na casa do Judeu, recebe para ler antes de dormir um dos 

volumes dos velhos boletins: 

He turned over the leaves carelessly at first, but, lighting on a passage 

which attracted his attention, soon became intent upon the volume. It 

was a history of the lives and trials of great criminals, and the pages 

were soiled and thumbed with use. Here, he read of dreadful crimes 

that make the blood run cold; of secret murders that had been 

committed by the lonely wayside, and bodies hidden from the eye of 

man in deep pits and wells, which would not keep them down, deep as 

they were, but had yielded them up at last, after many years, and so 

maddened the murderers with the sight, that in their horror they had 

confessed their guilt, and yelled for the gibbet to end their agony. 

Here, too, he read of men who, lying in their beds at dead of night, 

had been tempted and led on by their own bad thoughts to such 

dreadful bloodshed as it made the flesh creep and the limbs quail to 

think of. The terrible descriptions were so real and vivid, that the 

sallow pages seemed to turn red with gore, and the words upon them 

to be sounded in his ears as if they were whispered in hollow murmurs 

by the spirits of the dead (DICKENS, 1838b, p. 6). 

Em relação aos boletins originais, essa violência gráfica que choca Oliver é 

amenizada nos romances de Newgate, sobretudo em Dickens. Nos Newgate Calendar, o 

tom informativo das histórias e seu formato – uma compilação de narrativas curtas e 

bem diretas – intensificava esse choque de uma violência explítica, repetitiva e crua, 

uma espécie de inventário da maldade do homem. No entanto, ainda que mais ameno 
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quanto à violência explícita, o romance de Newgate possibilita o aprofundamento 

psicológico dos personagens e explora a empatia que o leitor adquire com alguns 

personagens a fim de melhor caracterizar a monstruosidade dos criminosos e de seus 

atos. 

Em Oliver Twist, a alteridade monstruosa se vê dividida entre dois personagens, 

Fagin, o Judeu, e Sikes. O uso de uma alcunha relacionada à etnia de Fagin revela como 

seu caráter de estrangeiro influencia na construção da personagem monstruosa. 

Obcecado por dinheiro, Fagin explora os meninos órfãos que encontra, forçando-os a 

cometer pequenos furtos pela cidade. É, no entanto, Sikes, que melhor empenhará o 

papel de monstro na obra. Enquanto Fagin e os meninos representam os pequenos 

crimes, ameaças apenas aos bens, Sikes representa o crime violento, uma ameaça à vida. 

Mesmo Fagin, com toda sua experiência, teme as ações e o temperamento de seu 

parceiro de crimes. 

O clímax dos atos monstruosos de Sikes se dá no assassinato de sua própria 

namorada, Nancy, sob suspeita de que ela planejava libertar Oliver do domínio de Fagin. 

O romance leva o leitor a criar empatia com a figura de Nancy, arrependida de sua vida 

de crimes e disposta, de fato, a se redimir com a libertação do menino. Diante dessa 

empatia, o assassinato brutal ganha maior relevo, ainda que a violência gráfica seja bem 

reduzida: 

The housebreaker freed one arm, and grasped his pistol. The certainty 

of immediate detection if he fired flashed across his mind even in the 

midst of his fury, and he beat it twice with all the force he could 

summon, upon the upturned face that almost touched his own. 

She staggered and fell, nearly blinded with the blood that rained down 

from a deep gash in her forehead, but raising herself with difficulty on 

her knees drew from her bosom a white handkerchief – Rose Maylie's 

own – and holding it up in her folded hands as high towards Heaven 

as her feeble strength would let her, breathed one prayer for mercy to 

her Maker. 
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It was a ghastly figure to look upon. The murderer staggering 

backward to the wall, and shutting out the sight with his hand, seized a 

heavy club and struck her down (DICKENS, 1838c, p. 195-196). 

Em Reynolds, a alteridade ameaçadora é uma constante nos vários ambientes 

heterotópicos da cidade, sempre povoados por ladrões e assassinos. No entanto, dentre 

os criminosos, um personagem que se destaca no labiríntico enredo da obra é o 

Resurrection Man. A caracterização de sua monstruosidade começa pela própria 

profissão: ladrão de corpos. Na ausência de corpos mortos disponíveis, o criminoso não 

vê problema, também, em fazer seus próprios cadáveres. 

Como vimos anteriormente, Reynolds marca muito em sua obra o contraste 

social de Londres, representando uma cidade profundamente cindida entre ricos e 

pobres, e o Resurrection Man incorpora os perigos dessa divisão. No capítulo ―The 

Resurrection Man's History‖, vemos como sua monstruosidade advém das condições de 

vida imposta aos mais pobres. Sendo filho de um ex-condenado por contrabando e, 

posteriormente ladrão de corpos, Anthony Tidkins, o Resurrection Man, tenta levar uma 

vida honesta, diferente do pai, mas devido à fama da família, é recusado em qualquer 

tipo de trabalho. Acaba preso da primeira vez após reagir a uma chicotada de um barão 

local, que lhe batia por negar-se a fazer o que o aristocrata lhe mandava. Local de 

miséria e doença, a prisão o deixa tão fraco que nem o exército o aceita como recruta, 

impedindo que consiga escapar de sua realidade social. Sem trabalho e sem forças, 

Tidkins passa fome e fica à beira da morte. Tentando se alimentar de alguns nabos no 

campo como medida desesperada, é preso novamente, enviado, dessa vez, para o 

treadmill
102

. Após o penoso processo, vemos, enfim, através dessa prisão e tortura, a 

metamorfose do pobre em situação de desespero no cruel criminoso urbano: 
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 Os treadmills eram uma forma de torturante trabalho forçado imposto a certos criminosos em 

Londres que consistia em uma espécie de moinho posto em movimento pela tração dos prisioneiros. 

Obrigados a caminhar constantemente o dia inteiro durante meses e expostos, ainda, aos insultos públicos, 

muitos não sobreviviam ao processo. 
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I had been two years at the hulks, and was not hardened: I had been a 

smuggler and a body-snatcher, and was not hardened:—but this one 

month's imprisonment and spell at the treadmill did harden me—and 

hardened me completely! I could not see any advantage in being good. 

I could not find out any inducement to be honest. As for a desire to 

lead an honourable life, that was absurd. I now laughed the idea to 

scorn; and I swore within myself that whenever I did commence a 

course of crime, I would be an unsparing demon at my work. Oh! how 

I then detested the very name of virtue. ―The rich look upon the poor 

as degraded reptiles that are born in infamy and that cannot possibly 

possess a good instinct,‖ I reasoned within myself. ―Let a rich man 

accuse a poor man before a justice, a jury, or a judge, and see how 

quick the poor wretch is condemned! The aristocracy hold the lower 

classes in horror and abhorrence. The legislature thinks that if it does 

not make the most grinding laws to keep down the poor, the poor will 

rise up and commit the most unheard-of atrocities. In fact the rich are 

prepared to believe any infamy which is imputed to the poor.‖ It was 

thus that I reasoned; and I looked forward to the day of my release 

with a burning—maddening—drunken joy! (REYNOLDS, 2014). 

É importante frisar que essa exposição da vida do Resurrection Man não tem a 

função narrativa de relativizar a maldade de Tidkins. Ao longo de toda a obra, ele 

permanece como vilão e seus atos cruéis são ressaltados como tal. No entanto, através 

dessa história de origem, Reynolds reforça – ainda que com certo intuito de 

conscientização social – o vínculo entre as classes baixas e o crime, mostrando como as 

heterotopias da pobreza inevitavelmente produzem os monstros que posteriormente 

ameaçarão o espaço urbano comum. 

A figura do gângster, já no século XX, incorpora com perfeição a reflexão de 

Bauman sobre como os estranhos são os mais vorazes aprendizes das regras sociais que 

os excluem. Duas vezes marginalizados, por serem pobres e de origem estrangeira, 

personagens como Tony e Rico funcionam como ―o duplo obscuro da ‗respeitável‘ 

sociedade capitalista
103

‖ (HORSLEY, 2005, 119). Nesse sentido, ―[a] ascensão e queda 

dos grandes gângsteres é uma encenação do lado sombrio do sonho americano
104

‖ 
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 No original: ―The dark double of a ‗respectable‘ capitalist society‖. 
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 No original: ―The rise and fall of the big-time gangster is an enactment of the dark side of the 

American dream‖. 
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(HORSLEY, 2005, 122), ou seja, representa como as lições do capitalismo podem ter 

consequências assustadoras quando levadas ao seu extremo. 

É, ainda, na gangster fiction, que encontramos um dos melhores exemplos para 

mostrar o ambíguo sentimento de atração e repulsa suscitado pelo monstro nas 

narrativas criminais. Se o gângster através do poder, da riqueza e do desprendimento 

das normas gerais seduz por sua condição – e permite que o leitor projete nele suas 

fantasias transgressoras –, a quase inevitável queda do criminoso ao fim da obra serve 

de consolo para o leitor restringido por essas mesmas normais sociais. Assim, essas 

obras criam: 

 ―[u]m apelo duplo, permitindo que leitores e espectadores 

experimentem a sensação de participação vicária na violência dos 

gângsteres, mas também dando a eles o prazer retributivo de ver a 

violência se voltando contra o próprio gângster. Eles podem, então, 

criar identificação com a rebelião do criminoso contra uma sociedade 

corrupta e hipócrita, mas, ao mesmo tempo, satisfazem as fantasias de 

vingança contra os criminosos que, particularmente nos filmes 

hollywoodianos, são convencionalmente representados em um modelo 

retributivo, identificados como o ‗inimigo público‘ responsável pelo 

declínio de todos os padrões de decência e de ordem
105

 (HORSLEY, 

2005, 119). 

O próprio Burnett, ao comentar a construção do protagonista de sua obra, frisa o 

aspecto monstruoso de Rico – ainda que, em última instância, não o considere de fato 

um monstro: 

Well . . . when I was half through the book I started to have qualms. 

Rico, the leading figure, began to take on nightmare proportions in my 

imagination and I couldn't help wondering if I was on the right track 

after all—I was afraid I was giving birth to a monster. But then a 

consoling thought came to me—out of the blue or the subconscious, as 

you prefer—my leading figure, Rico Bandello, killer and gang leader, 

was no monster at all, but merely a little Napoleon, a little Caesar. 

(BURNETT, 1958, p.22). 
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 No original: ―a double appeal, allowing readers and filmgoers to experience a sense of 

vicarious participation in gangster violence but also giving them the retributive pleasure of seeing 

violence turned against the gangster himself. They could thus identify with criminal rebellion against a 

corrupt, hypocritical society, but at the same time could indulge in fantasies of revenge against criminals 

who, particularly in Hollywood films, were conventionally placed in a retributive frame, identified as the 

‗public enemy‘ responsible for the decline of all standards of decency and order‖. 
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Em O talentoso Ripley, essa alteridade ameaçadora é representada por uma 

temática recorrente no gótico e no horror: o duplo. Ripley, o protagonista, sendo um 

bom falsificador e tendo talento para a imitação, aplica golpes como uma forma de viver. 

De início, Dickie gosta da ideia e ajuda Ripley a enganar seu próprio pai a fim de 

conseguir mais dinheiro para a vida desregrada de que gozam no interior da Itália. No 

entanto, conforme a convivência os aproxima, o anfitrião começa a conhecer melhor a 

Ripley e perceber que algo o torna diferente de seus usuais amigos. Ainda que Ripley 

seja pobre e deseje a vida luxuosa de Dickie, seus dotes sociais impedem que isso seja 

um problema. A alteridade na obra fica a cargo de certa homossexualidade latente que 

mesmo Ripley nega existir, mas que é percebida pelos demais personagens, desde sua 

tia na infância até Dickie e sua namorada Marge: 

Foi até ao quarto de Dickie e andou por ali durante alguns momentos. 

Quando regressaria Dickie? Ou iria ficar a aproveitar toda a tarde 

naquilo, levá-la mesmo para a cama? Abriu violentamente a porta do 

guarda-fatos de Dickie e olhou lá para dentro. Viu um fato com 

aspecto de novo, de flanela cinzenta, acabado de passar a ferro, que 

nunca via a Dickie. Tom tirou-o. Tirou depois os seus calções e vestiu 

calças de flanela cinzenta. 

(...) Penteou depois o cabelo de outra forma, colocando a risca um 

pouco mais para o lado, exatamente como Dickie fazia. 

(...) Tom voltou a correr para o guarda-fatos e tirou um chapéu tirolês 

cinzento com uma pena verde e branca na faixa. Pô-lo de soslaio. Era 

surpreendente como se parecia com Dickie com a parte de cima da 

cabeça coberta. 

(...) - E outra coisa, que quero dizer com toda a clareza – continuou 

olhando para Tom –, é que não sou esquisito [no original, queer]. Eu 

não sei bem se tu pensas se sou ou não. 

- Esquisito? – Tom sorriu frouxamente. – Nunca pensei que o fosses. 

Dickie ia começar a dizer qualquer outra coisa, mas parou. Endireitou-

se, fazendo aparecer as costelas no seu tronco moreno. 

- Bem, Marge pensa que tu és (HIGHSMITH, 1956, p. 64). 

A temática do duplo em uma das obras inaugurais do psychothriller é 

sintomática. Diferente das demais vertentes, explora-se, nesse tipo de narrativa, 
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justamente a ansiedade gerada pela ausência das características típicas da alteridade que 

permitem que se vislumbre os limites do seguro, do espaço familiar, do ―nós‖. 

O psicopata é a prova de que mesmo que o cidadão possa se isolar dessas 

heterotopias de desvio – como nos subúrbios norteamericanos, por exemplo –, principal 

fonte da alteridade ameaçadora,  não se pode eliminar o medo do outro. Mesmo no 

ambiente homogêneo de uma classe média/alta branca, cristã e de origem europeia, essa 

alteridade aparecerá, escondida, agora, além da superfície facilmente identificável. 

Ripley, nesse sentido, representa o medo dessa capacidade camaleônica de que o outro 

possa disfarçar-se perfeitamente, circular entre os ambientes comuns e só revelar-se 

como uma ameaça no próprio momento de seu crime: 

―Estava com a sensação algo estranha de que o seu cérebro se 

mantinha calmo e lógico e que era o corpo que estava descontrolado‖ 

(HIGHSMITH, 1956, p. 62). 

Tom olhou para os olhos cerrados de Dickie. Uma louca emoção de 

ódio, afeição, impaciência e frustração, invadia-o e abrasava-o, 

entrecortando-lhe a respiração. Queria matar Dickie. Não era a 

primeira vez que pensava nisso. Já antes, uma ou duas vezes, tivera o 

impulso que desparecia imediatamente e que o deixava com um 

sentimento de vergonha. (...) O perigo de uma coisa daquelas, até 

mesmo o inevitável carácter temporário que tinha, que compreendia 

vagamente, entusiasmavam-no ainda mais. Começou a pensar em 

como realizá-lo (HIGHSMITH, 1956, p. 80). 

A hibridez do monstro se revela, também, como uma forte característica do 

psicopata. Enquanto por fora é indistinguível dos demais, por dentro revela uma psique 

conturbada, cruel ou caótica. Seja na Norma adormecida no subconsciente de Norman, 

no sadismo secreto de Lou Ford, na crueldade e apatia de Patrick Bateman ou nos 

confusos sentimentos de Ripley, a alteridade do psicopata reside em seu interior e, 

geralmente, apenas o leitor tem acesso a ela antes que o personagem de fato cometa um 

crime. 

Thomas Harris, inaugurando a serial killer fiction, dá um passo adiante na 

representação do psicopata e bebe ainda mais nas fontes do gótico para engendrar seu 
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monstro. A partir dessa hibridez entre a superfície da normalidade e a psique 

perturbadora, Hannibal representa de todas as formas possíveis a excepcionalidade do 

monstro, a prova de que, ao vigiar as fronteiras do possível, ele mostra ser capaz 

também de ultrapassá-las. A narrativa nos transmite a ideia de que, independente da 

característica, o Dr. Lecter é superior a um humano normal. 

Sua psique não é simplesmente diferente da padrão, mas refinada, nas palavras 

do diretor do presídio: ―[U]m sociopata puro, o que obviamente ele é. Mas o homem é 

impenetrável, sofisticado em excesso para os testes convencionais‖ (HARRIS, 1989, p. 

17). Seus sentidos, da mesma forma, se destacam, sendo capaz de discernir e identificar 

resquícios de aromas diferentes vindo da bolsa de Clarice fora de sua cela: ―Você usa 

creme para pele Evyaru e às vezes L‘Air du Temps, mas não hoje. Hoje você está 

propositalmente sem perfume‖ (HARRIS, 1989, p. 17) ou acertar com exatidão o 

tamanho da conta de um colar: ―De que tamanho são as contas do seu colar, sete 

milímetros?‖ (HARRIS, 1989, p. 27). Sua letalidade é tal que mesmo preso em sua cela, 

sem ver sua vítima, é capaz de manipular alguém a cometer um suicídio doloroso: 

— Seu amigo Miggs morreu — disse Crawford. — Você me contou 

tudo, Starling? — O rosto cansado de Crawford era tão sensível a 

sinais quanto uma esfinge e totalmente isento de compaixão. 

— Como? — perguntou ela, e teve que ouvi-lo. 

— Conseguiu engolir sua língua um pouco antes do amanhecer. 

Lecter foi quem sugeriu isso a ele, presume Chilton. O guarda da noite 

ouviu-o falando em voz baixa com Miggs. Lecter sabia muita coisa 

sobre Miggs. Falou com ele durante algum tempo, mas o guarda 

noturno não conseguiu ouvir o que Lecter disse. Miggs chorou durante 

algum tempo, depois parou. Você me contou tudo, Starling? 

(HARRIS, 1989, p. 41). 

De todos os vilões da narrativa criminal que abordamos, Hannibal é o que mais 

próximo fica do carácter sobrenatural dos monstros do horror. Ainda que não haja 

abertura para o fantástico na obra, seus feitos são tão prodigiosos e suas características 
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são tão magnificadas que não restam dúvidas de que o serial killer de Harris foi 

engendrado para ser uma criatura fora do comum. 

De volta aos criminosos ordinários, A sangue frio explora não a alteridade 

subjacente dos psicopatas, mas justamente o contrário: a alteridade escancarada. Dick e 

Perry têm marcados no próprio corpo a alteridade ameaçadora que representam: 

 Mas nem o físico de Dick nem a exposição de tatuagens que o 

adornava causavam impressão tão notável quanto seu rosto: parecia 

composto de partes desiguais, como se a cabeça estivesse cortada ao 

meio, feito uma maçã, e recolocada ligeiramente fora do centro. Fora 

mais ou menos o que acontecera. As feições defeituosamente 

alinhadas resultavam de um desastre de automóvel em 1950 – uma 

batida que deixara torcido o seu rosto comprido e de queixo fino, o 

lado esquerdo um pouco mais baixo que o direito, de onde vinha um 

ligeiro enviesamento dos lábios, um desvio no nariz, e seus olhos 

eram desiguais, não só no nível como também no tamanho: o esquerdo 

era o de uma serpente venenosa, com o toque de um azul doentio que, 

embora adquirido involuntariamente, parecia falar de um sedimento 

amargo no fundo de sua natureza. 

(...) 

Perry também fora mutilado e seus ferimentos, resultantes de um 

desastre de motocicleta, tinham sido mais graves que os de Dick. (...) 

suas pernas, atrofiadas e grossas, partidas em cinco lugares diferentes 

e dolorosamente marcadas de cicatrizes, doíam tanto que se tornara 

―viciado‖ em aspirina. Tinha menos tatuagens que o amigo, porém 

mais elaboradas: (...) Um tigre de pelo azul, presas vermelhas, rosnava 

no bíceps esquerdo. Enrolada num punhal, uma serpente cuspindo 

veneno, sibilante, rastejava-lhe pelo braço. Em outras partes 

brilhavam caveiras, um túmulo erguia-se, um crisântemo 

desabrochava (CAPOTE, 1980, p. 39-40). 

Ainda que a profundidade e o foco criados por Capote relativizem muito a ideia 

dos criminosos como monstros
106

, a narrativa tenta parear os atos e pensamentos da 

dupla à sua aparência monstruosa: 

Gostara dele mas não o considerava de nenhum valor. Cultivara-o até 

que, um dia, Perry descrevera um assassinato, contando como, por 

simples prazer, matara um negro em Las Vegas – matara-o com 

pancadas de corrente de bicicleta. O caso fizera o ―pequeno Perry‖ 

subir no conceito de Dick. (...) Vários assassinos (ou homens que 

                                                 
106

 De fato, em relação aos monstros de horror, os monstros humanos das narrativas criminais 

tendem a ser representados com nuances em oposição a uma maldade intrínseca e absoluta. Enquanto 

casos como o de Sawney Beane e o de Hannibal se aproximam dessa representação maniqueísta, os 

demais amenizam o peso desse mal apontando a influência do espaço ou os traumas causados à psique 

dos criminosos como motivadores na construção desses monstros. 
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disso se vangloriavam ou que a isso estavam dispostos) circulavam em 

Lansing. Mas Dick convencera-se de que Perry era aquela raridade: 

um ―assassino nato‖. Absolutamente são, mas desprovido de 

consciência e capaz de desferir, com ou sem motivos, a sangue-frio, 

golpes mortais (CAPOTE, 1980, p. 68). 

Já a Urban Fiction se apoia completamente na alteridade ameaçadora, ao mesmo 

tempo em que a relativiza. Como vimos no tópico sobre essa vertente, ao menos em um 

primeiro momento, esse tipo de literatura era muito voltado para o público consumidor 

branco de classe média, que consumia a obra justamente pelo exotismo dos espaços 

heterotópicos e a curiosidade pela violência e miséria daquele ambiente caótico. Uma 

das marcas mais constantes dessa alteridade se dá na própria linguagem da obra: escrita 

completamente no vernáculo negro dos guetos norteamericanos e repleta de gírias e 

jargões do submundo, a leitura em si já demarca fronteiras. 

Como os gângsteres, mas de forma ainda mais drástica, o criminoso marginal da 

Urban Fiction é uma prova de quão bem os estranhos aprendem a lição do capitalismo. 

Mesmo crescendo em um ambiente de completa miséria, em um país que ainda dava os 

primeiros passos em busca de igualdade social, estigamatizado pela diferença étnica, o 

personagem se torna bem sucedido financeiramente. 

A atração pelo poder que é capaz de exercer e pelos luxos que o dinheiro pode 

comprar é, no entanto, sempre acompanhada da consequente repulsa pelos atos que o 

levam a conquistar essa posição. A violência com que Slim trata as mulheres que 

trabalham para ele expõe um indivíduo violento e impiedoso: 

She gritted, ―You‘re pimping too hard skinny ass nigger. I have 

changed my mind. Get your lid and benny and split.‖ 

The ―Indigo‖ was on a torrid upbeat. Like brown-skin lightning I 

leaped erect from the chaise. I flung my right leg back. 

I could feel the tendons at my hip socket straining. My eyes sighted 

for a heart shot. My needle-toed eleven triple-A shoe rocketed toward 

her. 
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The lucky runt turned a fraction of a second in time. The leather bomb 

exploded into her left shoulder blade. It knocked her flat on her belly. 

She lay there groaning. 

Then like in the dreams in the joint, I kicked her rear end until my leg 

cramped. Through it all she just moaned and sobbed. I was soaked in 

sweat. Panting, I lay on the bear-skin beside her. I thrust my mouth 

against her ear. 

In an icy whisper I said, ―Bitch, do I have to kill you to make you my 

whore Get up and give me that scratch‖ (SLIM, 2011, p. 66-67). 

The whites of her eyes glowed like phosphorus. I brought the wire 

whip down. I heard it swish through the air. It struck her across the 

shin bones. She cried out like she was celebrating New Year‘s Eve. 

She screamed, ―Ooh-whee! Ooh-whee!‖ 

She jerked flat, rigid on the bed then smalled her fists against her 

temples. She sucked her bottom lip up into her jib. I slashed the air 

again. It sounded like maybe a dum-dum bullet striking across her gut 

button. 

She moaned, ―Whee-Lordy! Whee-Lordy!‖ 

She turned over on her belly. I tore the gown from her back. She was 

naked. She flailed her arms like a holy-roller. The whip whistled a 

deadly lyric as I brought it down again and again across her back and 

butt. I saw the awful welts puffing the black velvet skin. 

I stopped and turned her over. The pillow stuck to her face. I snatched 

it away. There was a ripping sound. 

I saw feathers sticking to her tear wet face. She had chewed a hole in 

the pillow. She was thrashing her legs and mumbling. 

Her chest heaved in great sobs. She was staring at me and shaking her 

skull. Her eyes had that pitiful look of Christ‘s on those paintings of 

the Crucifixion. Her lips were moving. I got on the bed. I stuck my ear 

near. 

She whispered, ―I don‘t need any more whipping. I give, Daddy. 

You‘re the boss. I was a dumb bitch. It looks like you got a whore 

now. Kiss me and help me up‖ (SLIM, 2011, p. 182). 

Vemos, assim, que independente do momento histórico, o outro – seja ele 

demarcado por questões financeiras, sociais ou psicológicas – é representado nas 

narrativas criminais não só como uma ameaça, mas como uma ameaça monstruosa, 

fundindo atração e repulsa, extrapolando os limites do possível e condensando as 

ansiedades de sua época. Esse outro, que também pode ser encontrado na ficção 
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detetivesca, em combinação com as outras características próprias da narrativa criminal, 

é capaz de gerar efeitos de medo, sendo visto como uma ameaça não apenas pelos 

personagens da obra, mas também pelo leitor, que projeta essa alteridade no próprio 

mundo que o rodeia.   
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2.3.Considerações sobre variações e usos da narrativa criminal 

Comentamos, em alguns momentos, que algumas das características apontadas 

por Scaggs, e anteriormente por Symons, sobre a narrativa criminal não eram constantes 

do gênero, mas marcas de algumas de suas vertentes. Após, então, marcarmos as 

semelhanças encontradas entre a variedade de vertentes da narrativa criminal, 

gostaríamos de dedicar as considerações finais do segundo capítulo a elencar algumas 

variações estruturais e temáticas dentro desse subgênero que podem ser confundidas 

com características do todo. 

Uma das mais presentes no discurso dos críticos sobre a narrativa criminal seria 

a presença da crítica social inerente a essas histórias. Segundo esse pensamento, a 

narrativa criminal teria como um de seus objetivos criticar a sociedade que possibilita o 

surgimento dos criminosos, a ineficácia da polícia ou os problemas do sistema penal, 

elementos que podem ser encontrados de maneira bem marcada nas narrativas de 

Dickens, de Reynolds e, sobretudo, na urban fiction contemporânea. Como vimos na 

proposta de Symons, a narrativa criminal se oporia, assim, à ficção detetivesca, que 

seria conservadora. 

No entanto, não há nada mais conservador que os boletins de Newgate. Vemos, 

por exemplo, como, no prefácio do compêndio de Knapp e Baldwin, mesmo que a 

sociedade já começasse a discutir os problemas do sistema penal inglês, os autores 

fazem questão de marcar a necessidade das severas punições capitais para manter as 

noções de ordem – objetivo que o Newgate Calendar ajudará a manter na ausência dos 

enforcamentos públicos: 

 Several writers on crimes and punishments deny the right of man to 

take away life, given to us by God alone; but a crime of the dreadful 

nature of that now before us, however sanguinary they may find our 

laws in regard to lesser offences, unquestionably calls loudly for death 

(BALDWIN;KNAPP, 1824, p. iv). 
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Dos boletins de Newgate a muitos filmes de crime contemporâneos, passando 

pelos penny dreadful e pelas revistas de true crime em meados do séc. XX, diversas 

vertentes da narrativa criminal vão explorar os medos da população reafirmando os 

estereótipos e as ideias vigentes sobre crime e punição. Mesmo as narrativas da urban 

fiction, que usam o realismo como uma forma de denúncia das condições vividas nos 

guetos norte-americanos, muitas vezes encontrarão na repetição exaustiva do crime um 

esgotamento da crítica em prol da espetacularização da violência. 

Propomos, assim, que a narrativa criminal pode ser tanto uma ferramenta de 

crítica às instituições, como já visto por Symons, quanto uma ferramenta justamente de 

afirmação do status quo, sendo utilizada para legitimar políticas de exclusão, reforçar 

estereótipos racistas e classistas e mesmo justificar medidas extremas de segurança, 

como tortura e morte. 

Outra distinção já marcada anteriormente, mas que vale à pena reforçarmos, é 

sobre o foco narrativo do subgênero criminal. Ainda que muitos apontem como 

dicotomia o foco no personagem investigador na ficção detetivesca e o foco no 

criminoso na narrativa criminal, em diversas narrativas criminais podemos ter foco 

narrativo em personagens que não sejam necessariamente o criminoso, incluindo os 

próprios detetives. Algumas sequências de A sangue frio são focadas nas vítimas, os 

Clutter, e outras focadas no próprio detetive Dewey, responsável pelo caso. 

Podemos, então, distinguir três possibilidades de foco narrativo no subgênero 

criminal: o foco integralmente – ou ao menos majoritariamente – voltado ao criminoso, 

variante frequente no psychothriller, que precisa aprofundar-se na mente perturbada do 

protagonista; o foco integralmente – ou ao menos majoritariamente – voltado às vítimas 

ou espectadores próximos ao caso, como vimos em Oliver Twist e frequentemente 

encontramos no torture horror e em slasher movies como O massacre da serra elétrica 
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(1974), de Toby Hooper, Halloween (1978), de John Carpenter, ou Jogos Mortais 

(2004), de James Wan; e o foco misto, que oscila entre a perspectiva do criminoso, das 

vítimas ou investigadores, como vemos em A sangue frio e O silêncio dos inocentes. 

Essa mudança de foco, muitas vezes, está relacionada ao tipo de efeito estético 

que se deseja causar na obra. Por um lado, temos a possibilidade de que o criminoso, 

por diversas razões, seja capaz de inspirar empatia. Histórias em que o criminoso é um 

personagem trágico, levado a cometer o crime por forças maiores – necessidade, crimes 

passionais, hybris de poder –, normalmente geram esse tipo de efeito. No entanto, 

mesmo em romances em que os atos do criminoso são atrozes, um foco narrativo 

voltado para ele pode fazer com que o leitor acabe seduzido por seu discurso, como 

ocorre em O silêncio dos inocentes: por mais que saibamos que o Dr. Lecter é um serial 

killer canibal, o jogo de focos da obra permite que criemos empatia por ele, seduzidos 

pelo refinamento, pela inteligência ou pela personalidade. Esse tipo de sentimento 

contrasta com os de antipatia gerado por outros tipos de criminoso, como vemos em 

Sikes, em Jame Gumb, Anthony Tidkins – com exceção do capítulo de sua infância – ou 

Letherface. Nesses casos, somos mais levados a criar empatia pelas vítimas, 

normalmente o foco da narrativa, vendo esses criminosos muito mais por sua ameaça 

que por sua capacidade de seduzir. É importante notar que isso não desfaz a ideia de 

Cohen sobre o efeito duplo de atração e repulsa causado pelo monstro, mas apenas 

mostra como a ênfase pode, em determinados casos, pender para um dos dois lados. 

Hannibal, por mais sedutor que se mostre, ainda será capaz de horrorizar nas cenas em 

que ele se revela como o monstro que é: 

Boyle abaixou-se para pegar o guardanapo no chão. Rápido como o 

bote de uma cobra, a algema fechou-se no pulso de Boyle e quando 

ele voltou o olhar para Lecter, a outra algema fechou-se em torno da 

perna fixa da mesa. Agora de pé, o Dr. Lecter atirou-se contra a porta 

enquanto Pembry tentava sair de trás dela e o ombro do Dr. Lecter 

forçava a porta de ferro em cima dele. Pembry tentava pegar a Mace 

no cinto, mas seu braço estava prensado no corpo pela porta. Lecter 
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agarrou a ponta do bastão e levantou-a Com essa alavanca torcendo o 

cinto de Pembry em volta dele, deu um golpe com o cotovelo e cravou 

os dentes no seu rosto. Pembry tentou agarrar Lecter com as mãos mas 

tinha o nariz e o lábio superior agarrados pelos dentes que os 

dilaceravam. Lecter sacudia sua cabeça como faz um cão matando um 

rato e tirou o cassetete do motim do cinto de Pembry (HARRIS, 1989, 

p. 209). 

As narrativas de crime podem variar, também, em relação à forma como o ato do 

crime é caracterizado: ou como um fenômeno isolado, excepcional, capaz de romper 

com a ordem de determinada comunidade; ou como fenômeno recorrente, apenas uma 

variação entre as múltiplas ocorrências de um espaço marcado pela criminalidade. No 

primeiro grupo se enquadra, geralmente, os psychothrillers, as narrativas de serial 

killers e certos true crimes focados em crimes que abalam a sociedade. Por mais que o 

espaço da obra pressuponha outros crimes, aquele que lhe serve de foco adquire 

relevância: ou pela crueldade de seu agente (Psicopata americano), pela peculiaridade 

de sua execução (O talentoso Ripley), pela imprevisibilidade de seu surgimento (A 

sangue frio) etc. No segundo grupo se encaixam as narrativas de Newgate, sobretudo os 

romances, os mistérios urbanos, a gangster fiction e a urban fiction, em que em vez de 

um crime único são os próprios espaços heterotópicos em que o crime é frequente que 

ganham relevância: bairros pobres, guetos, becos, prisões etc. 

Além dessas variações, poderíamos, antes de encerrar o capítulo, refletir 

brevemente sobre a finalidade de se ler narrativas criminais. Por mais que tal 

questiomento peça um estudo mais detido, tão complexo quanto aquele que aponta para 

outros gêneros de efeitos negativos, como o horror, acreditamos que seja útil apontar 

alguns caminhos para pensar a circulação do subgênero criminal na sociedade. 

Enquanto a estrutura da consolação inerente à ficção detetivesca oferece certo 

conforto ao leitor no retorno à ordem, a ausência ou enfraquecimento desse conforto na 

narrativa criminal tende, como no horror, a gerar mais efeitos negativos que positivos 

durante a sua recepção. Noël Carroll (1999), em A filosofia do horror, ou paradoxos do 
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coração faz essa reflexão em relação ao horror e ao menos parte de sua reflexão nos 

ajuda a entender qual o problema por trás da recepção da narrativa criminal e que 

soluções podemos propor para tal problema. 

Segundo Carroll, o horror
107

 estaria necessariamente relacionado à repulsa. Um 

dos principais efeitos do gênero estaria vinculado a essa exposição a algo desagradável. 

No dia a dia, buscamos evitar aquilo que é repulsivo, mas na ficção o oposto ocorre. 

Carroll então se pergunta: ―por que o público de horror é atraído pelo que, normalmente 

(no dia-a-dia), deveria repeli-los (e os repeliria)? Como pode o público de horror sentir 

prazer no que por natureza é aflitivo e desagradável?‖ (CARROLL, 1999, p.232). 

Para tentar dar conta dessa questão, Carroll aborda tanto teorias que vinculam o 

sobrenatural dos monstros ao sublime religioso, afirmando que a atração do horror seria 

na verdade a atração pelo poder transcendental inspirado por suas criaturas, quanto 

teorias que encontram na psicanálise uma tentativa de resolver o problema, relacionando 

o monstro a certas pulsões reprimidas do homem. O autor, reconhecendo a eficácia de 

tais teorias para explicar algumas obras de horror, rejeita-as na busca de uma explicação 

mais abrangente, que encontrará na relação entre os monstros do horror e o fascínio que 

eles suscitam. Nesse sentido, o efeito de horror que caracterizaria o gênero não seria o 

fim, mas o meio, o preço a se pagar, para que fosse possível vislumbrar aquilo que 

rompe as categorias do normal, que transcende as limitações do natural. O prazer do 

horror seria, então, um prazer cognitivo, cuja natureza levaria, como efeito colateral, 

também ao medo. 
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 É importante frisar que Carroll constrói, em sua obra, um conceito de horror próprio, que se 

difere de categorizações mais tradicionais como a de Radcliffe. O autor identifica como elemento 

fundamental das histórias de horror o monstro e vê o monstro não da forma flexível de Cohen, mas como 

uma criatura extraordinária em um contexto narrativo ordinário, ou seja, um ser sobrenatural. Essa 

criatura, além de sua excepcionalidade, deve ser repulsiva. O medo cognitivo de sua ontologia e o medo 

físico da repulsa inspirada por ela se uniriam para criar, então, o efeito do horror artístico. 
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Para a narrativa criminal, obviamente, não há a possibilidade de aplicar a mesma 

conclusão de Carroll, uma vez que, salvo talvez os casos mais fronteiriços como O 

silêncio dos inocentes, não há nada de sobrenatural nos monstros desse subgênero. 

Propomos, contudo, que o fascínio pelo desconhecido e o prazer da descoberta daquilo 

que excede as fronteiras do comum permanece, de certa forma, na narrativa criminal. 

Como mencionamos anteriormente, as heterotopias são ambientes de acesso 

limitado ao cidadão comum. São, por definição, justamente os espaços além das 

fronteiras de nossa circulação, o espaço do outro. Por extensão, os habitantes de tais 

hetetopias são os monstros que ―guardam as fronteiras do possível‖, nas palavras de 

Cohen. Um fim da narrativa criminal seria, então, o fascínio pela alteridade, a 

curiosidade de conhecer, em segurança, um espaço que, na vida real, representaria um 

risco maior que seu benefício. 

Esse fascínio explica tanto o sucesso de livros como o de Sims, How the Poor 

Live and Horrible London, quanto a grande receptividade das primeiras ondas da urban 

fiction entre a classe média branca, que via nessas narrativas uma oportunidade de ter 

acesso a um mundo além de suas fronteiras. É também possível que esse fascínio se 

manifeste na psique conturbada dos psicopatas, espaços ainda mais inacessíveis na vida 

real. É apenas através do mergulho na consciência do criminoso possibilitado por esse 

tipo de narrativa que temos como imaginar as causas e processos dos crimes a que, de 

outro jeito, só temos acesso por suas fatais consequências. 

Esse fascínio possibilita que se explore também o gênero criminal por seu valor, 

de certa forma, pedagógico. Scaggs (2005), em Crime Fiction, aponta como as histórias 

de crime poderiam ser vistas como cautionary tales, contos de advertência, em que o 

Newgate Calendar surgiria como principal exemplo. Essas histórias serviriam como 
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substitutos para o espetáculo público da execução dos criminosos, passando a ideia de 

que o ―crime sempre foi seguido de sua punição
108

‖ (BALDWIN; KNAPP, 1824, p.iv). 

O uso da narrativa criminal como uma forma de desencorajar potenciais 

criminosos é apenas um dos lados possíveis dos contos de advertência. Como os 

slashers exaustivamente expõem, é possível pensar, também, nas advertências para as 

vítimas. Se analisarmos filmes como O massacre da serra elétrica veremos que a 

mensagem passada é que jovens se aventurando sozinhos por regiões desconhecidas vão 

ser alvos fáceis dos perigos que se escondem nesses ambientes. De volta à característica 

dos ―limites do possível‖, esse poder admonitório da narrativa criminal ajuda a apontar 

quais espaços, indivíduos e atos devem ser evitados a fim de manter-se longe do perigo. 

A narrativa criminal, assim, reforça as fronteiras das heterotopias, expõe o 

modus operandi dos criminosos e ajuda a entender como funciona suas mentes. A 

proximidade com o real no subgênero, então, nos faz entender a exposição dessas 

informações como uma forma de fortalecer nossas próprias estratégias de sobrevivência 

em sociedade – ainda que essas histórias constantemente criem, disseminem e 

fortaleçam mitos que até atrapalham no trabalho da polícia, sobretudo no que diz 

respeito aos serial killers. 

O conto de advertência poderia ser, ainda, apontado para a própria sociedade em 

si, afastando-se dos perigos do indivíduo e aproximando-se da crítica social. Como 

vimos de forma bem proeminente no prefácio a The Mysteries of London, Reynolds 

explora a sensação de ameaça transmitida pela narrativa criminal para reforçar a ideia 

de que a desigualdade social é o elemento que possibilita o surgimento dessas 

heterotopias povoadas por monstros. 
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 No original: ―crime has always been followed by punishment‖. 
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Em Pimp, vimos, também, com clareza, como a experiência prisional de Robert 

serve como crítica ao horrores do sistema penitenciário dos EUA. Mesmo vertentes em 

que o crime aparentemente não tem causas sociais, como o psychothriller, há a 

possibilidade de se instrumentalizar essa aparente ausência de causas para os mais 

diversos fins. David Schmid (2005), em Natural Born Celebrities, chama de 

multiaccentuality essa ausência de causalidade aparente que permite que qualquer grupo 

projete suas próprias pautas como causas e consequências para a existência dos serial 

killers: 

O fato de que o assassinato em série pode ser utilizado para corroborar 

uma ampla variedade de pautas ideológicas garante sua adoção por 

grupos tão diversos quanto legisladores, críticos sociais e culturais, 

políticos, agentes da justiça, escritores de true-crime, romancistas, 

produtores de filmes etc
109

 (SCHMID, 2005, p. 6. Tradução nossa). 

O desafio, no entanto, é enquadrar as obras em que crítica social, representação 

de alteridade e fim admonitório dão lugar a um espetáculo cru da violência humana. O 

torture horror contemporâneo, nesse sentido, apresenta um problema tanto para o 

horror quanto para a narrativa criminal. O albergue (2005), de Eli Roth, um dos mais 

populares filmes dessa vertente, representa bem a questão: ainda que haja, em menor 

grau, certa advertência sobre os excessos sexuais, a alteridade da vila no interior da 

Eslováquia e até certa crítica social ao tráfico humano, todos esses fins são ofuscados 

pelo motivo central dessas obras, o espetáculo da tortura. Jogos mortais (2004), de 

James Wan, A fronteira (2007), de Xavier Gens, ou The Bunny Game (2012), de Adam 

Rehmeier, entre muitos outros, seguem esse mesmo padrão, focando a narrativa menos 

nas causas ou nas consequências do crime e mais na exposição quase pornográfica de 

seu ato. 
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 No original: ―The fact that serial murder can be used to support such a wide variety of 

ideological agendas guarantees the adoption of serial murder by groups as diverse as policy makers, 

social/cultural critics, politicians, law enforcement personnel, true-crime writers, novelists, filmmakers, 

and so on‖. 
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Dizer que uma obra como essas teria como fim o fascínio pela alteridade, a 

advertência ou a crítica social seria forçar no gênero objetivos mais nobres do que os 

que parece levantar. Assiste-se a um torture horror para ter acesso às detalhadas cenas 

de sofrimento das vítimas – o que leva muitos críticos da vertente a chamar de sádicos 

os espectadores de tais obras (cf. JONES, 2013). Propomos, assim, que um fim possível 

para as narrativas de espetacularização da violência residiria no prazer do realismo 

gráfico. Pensando que a proximidade com o real é uma característica da narrativa 

criminal, e que graças a essa proximidade, outros fins se desenvolvem, como a crítica 

ou o fascínio gerado pela alteridade e seus espaços, da mesma forma, o realismo gráfico 

saciaria a curiosidade de explorar as condições humanas – físicas e psicológicas – diante 

de grandes sofrimentos. Uma vez que tal acesso, fora da moldura ficcional, seria 

demasiado traumático para a maior parte dos espectadores – ainda assim, obras como 

Faces da morte (1978), de John Alan Schwartz, se popularizaram por tal proposta –, 

compensa-se com um excesso de realismo gráfico, seja em foco, intensidade ou duração 

das cenas de tortura e morte. 

Nosso posicionamento através desta tentativa de sistematização da narrativa 

criminal, é preciso ressaltar, não visa ser prescritiva, como as famosas regras de Van 

Dine, por exemplo, o são para a ficção detetivesca. Buscamos apenas descrever algumas 

constantes e variações mais frequentes desse subgênero a fim que sirvam de guia não só 

para a segunda parte deste trabalho, mas também para futuros estudos sobre o tema. 

3. VERTENTES DA NARRATIVA CRIMINAL NO BRASIL 

Ainda que hoje haja um forte trabalho de recuperação da ficção detetivesca 

nacional, como podemos ver pela pesquisa de Sandra Reimão (2005) em Literatura 

policial brasileira, nem mesmo os autores especializados são capazes de contrariar a 

afirmação de Bastide de que, na ficção detetivesca, não tivemos um Conan Doyle 
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brasileiro (cf. BASTIDE apud AMARAL, 2010, p. 295-296). Longe de formar uma 

sólida tradição, o que encontramos no Brasil são alguns exemplos isolados de afinidade 

com esse subgênero, tais como: O mistério, de 1920, escrito em autoria conjunta por 

Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros e Albuquerque, Viriato Correia e tido como o 

primeiro romance detetivesco brasileiro; o detetive Dick Peter, de Jerônimo Monteiro, 

nas décadas de 30, 40 e 50, considerado o primeiro detetive seriado nacional
110

; os 

romances do detetive Leite, de Luiz Lopes Coelho, nos anos 50 e 60; e, a partir da 

década de 70 até a contemporaneidade, alguns nomes mais conhecidos, como Rubem 

Fonseca, Garcia-Roza e Jô Soares. 

Levando em conta, no entanto, o apagamento da narrativa criminal, como 

mencionamos no capítulo I, fica a impressão de que o país, carente de uma tradição 

forte de ficção detetivesca, seria consequentemente carente de uma tradição de literatura 

de crime de forma geral. Procurando, no entanto, fora do âmbito específico da ficção 

detetivesca, encontraremos rastros de uma sólida tradição de narrativas criminais no 

país, geralmente abordadas anteriormente por pesquisas de outras áreas e não vinculadas 

ao gênero da ficção de crime, como o ultrarrealismo, narrativas de violência ou o 

romance reportagem. 

Um dos autores que nos dá indícios dessa tradição é Karl Erik Schøllhammer. Já 

em Ficção brasileira contemporânea (2009), Schøllhammer apontava para algumas 

vertentes que se alinhariam com o que consideramos narrativa criminal, com destaque 

para a literatura marginal, que é, ainda hoje, uma das principais fontes desse subgênero. 

É, no entanto, em Cena do crime (2013), que Schøllhammer se dedica inteiramente ao 

tema da violência na literatura brasileira e, assim, nos revela um consistente panorama 

em que a maior parte das obras se alinha à nossa concepção do subgênero criminal. 
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 Ainda que suas histórias emulassem o modelo estrangeiro, sendo ambientadas em Nova 

Iorque. Nem mesmo o autor escapava: por muitos anos Jerônimo assinava as histórias de Dick Peter 

através de seu pseudônimo anglófono Ronnie Wells. 
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Para o autor, ―[n]os meios de comunicação de massa a violência encontrou um 

lugar de destaque e, com seu fascínio ambíguo, um misto de atração e rejeição, tornou-

se uma mercadoria de valor, explorada em graus mais ou menos problemáticos‖ 

(SCHØLLHAMMER, 2013, p. 42). Longe de aspirar a uma análise sociológica da 

violência no país ou tentar caracterizar nossa cultura através dessa temática, 

Schøllhammer sugere que a representação da violência no país manifesta uma tentativa 

de nossa cultura de interpretar o contexto que vivemos e de se apropriar dele, fazendo 

com que a literatura intervenha, assim, na própria realidade. Esse uso da violência não 

se dá apenas pela grande mídia, mas seria parte de certa prática social de 

compartilhamento de narrativas criminais familiar ao brasileiro: 

Todos temos um repertório de histórias mais ou menos absurdas em 

que a violência irrompe no cenário urbano, algumas mais traumáticas 

do que outras, algumas vividas por nós, outras vividas por parentes, 

amigos ou conhecidos. Existe uma dimensão anedótica da violência 

que circula de forma muito mais intensa do que sua presença na mídia. 

Escutamos com atenção esses ―causos‖ violentos em reuniões de 

amigos e de família, e participamos trocando informações sobre o 

―assalto do dia‖; recebemos e enviamos e-mails de alerta contra uma 

nova modalidade de sequestro sempre com uma mistura de horror e 

fascinação. Desejemos ou não, respiramos violência por todos os 

poros da cidade. É uma realidade terrível e ao mesmo tempo uma 

densa argamassa que aglutina a comunidade, não só pelo medo e pela 

preocupação comuns, mas também por um certo gozo perverso da 

exposição à qual nos submete (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 8). 

Essa dimensão anedótica da violência pode, então, servir como ponto de partida 

para hipotetizar que, se temos, no Brasil, essa tendência a compartilhar histórias de 

crime, é bem possível que essa tendência tenha se cristalizado em uma tradição literária. 

O próprio Schøllhammer inicia essa tentativa de delinear a história do gênero, mas, 

tendo em vista seu foco contemporâneo, tem seu ponto de partida já na segunda metade 

do século XX, para ser mais exato, no neorrealismo jornalístico e no brutalismo. 

Em Tal Brasil, qual romance, Flora Süssekind (1984) já mostrava como parte da 

literatura brasileira estava profundamente engajada com a representação de crimes 

através do romance-reportagem da década de 70. Ainda que a autora, diferente de 
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Schøllhammer, não mencione o crime ou a violência como eixos dessa literatura, 

podemos ver, através de sua seleção de corpus, como tais temas permeiam essa vertente 

identificada por ela. Süssekind cita como maiores nomes do romance-reportagem os 

autores João Antônio, José Louzeiro e Aguinaldo Silva. Como veremos melhor 

posteriormente, todos os três autores apresentam obras que se encaixam em nossa 

concepção de narrativa criminal, explorando a história de criminosos, o planejamento, 

execução ou consequência de crimes, reais ou fictícios, fortemente ancorados no real. 

Aguinaldo Silva, dentre outras obras, publicou O crime antes da festa (1977), 

sobre o assassinato da socialite brasileira Ângela Diniz; República dos assassinos 

(1979), sobre o esquadrão da morte da polícia militar; e A história de Lili Carabina 

(1983), sobre uma assaltante de bancos da baixada fluminense. José Louzeiro também 

apresenta grande foco na produção de narrativas criminais com Lúcio Flávio, o 

passageiro da agonia (1975), sobre o lendário assaltante de bancos homônimo; 

Aracelli, meu amor (1976), sobre o caso de uma criança estuprada e assassinada no 

começo dos anos 70; e Infância dos mortos (1977), sobre a realidade dos meninos de 

rua no Brasil, servindo de inspiração para o premiado filme Pixote (1980), de Héctor 

Babenco. João Antônio, ainda que não tenha se dedicado de forma tão explícita a 

romances centrados em crimes, como nos casos anteriores, não deixa de representar, ao 

longo de sua obra, as heterotopias de desvio e os crimes que nelas ocorrem. Se em 

Malagueta, Perus e Bacanaço (1963), já vemos a representação desses espaços 

marginalizados, em Leão-de-chácara (1975) o foco nos ambientes de crime é ainda 

maior, em que algumas de suas histórias se aproximam muito do enredo desenvolvido 

no já mencionado Pimp, como veremos. 

Além da temática das obras, Süssekind reconhece que o expediente policial e os 

crimes são o centro da produção romanesca dos anos 70: 
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Uma cadeia de alegorias serve de eixo à produção romancesca dos 

anos 70. Toma-se ―sessão policial‖ por ―jornal‖, assim como se toma 

―redação de jornal‖ por ―sociedade brasileira‖. ―Repórter de polícia‖ 

vira sinônimo de ―jornalista‖ e este funciona, por sua vez, como 

―herói da nacionalidade‖. ―Informar‖ equivale a transmitir ―notícias 

policiais‖. ―Romance‖ é apenas uma ―reportagem‖ um pouco mais 

longa. E ―História‖ são casos policiais tomados como típicos da 

sociedade brasileira (SÜSSEKIND, 1984, p. 183). 

Antes de Süssekind, Antônio Cândido (1989) já vislumbrava uma orientação da 

produção dos 70 para a narrativa criminal através do conceito de realismo feroz. Em A 

educação pela noite, o autor descreve uma vertente marcada pela forma do conto, 

explorando recursos de realismo estético tais como o fluxo de pensamento, a abolição 

das diferenças entre falado e escrito e a crudeza da representação da violência. Insere 

nessa vertente nomes como o já mencionado João Antônio, além de Rubem Fonseca e 

Ignácio de Loyola Brandão. Assim como Süssekind, Cândido não está olhando 

necessariamente para as questões de crime e violência ao descrever tal vertente, mas 

ainda assim percebe como ambos são cruciais para descrever esse momento da literatura 

brasileira: 

É possível enquadrar nesta ordem de idéias o que denominei "realismo 

feroz", se lembrarmos que além disso ele corresponde à era de 

violência urbana em todos os níveis do comportamento. Guerrilha, 

criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades, quebra 

do ritmo estabelecido de vida, marginalidade econômica e social — 

tudo abala a consciência do escritor e cria novas necessidades no 

leitor, em ritmo acelerado (CÂNDIDO, 1989, p. 211). 

 Todos os três parecem se alinhar a ideia de que essa literatura violenta urbana 

haveria florescido no Brasil a partir dos anos 60-70. No entanto, as narrativas centradas 

no crime já eram encontradas em território nacional há mais de um século, como nos 

mostram duas recentes pesquisas historiográficas de grande fôlego e valor para os 

estudos da literatura de entretenimento no Brasil: Páginas de sensação: literatura 

popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924), de Alessandra El Far (2004) e 

Novelas sangrentas: literatura de crime no Brasil (1870-1920), de Ana Gomes Porto 

(2009). 
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O trabalho de El Far é centrado nos romances de sensação, vertente que já 

mencionamos anteriormente na cronologia da narrativa criminal anglófona. Enquanto, 

no entanto, a sensation novel apontava para o mistério como uma solução elegante para 

trabalhar a narrativa criminal sem escandalizar a classe leitora inglesa, o romance de 

sensação brasileiro, como veremos, encontrava no escândalo justamente uma forma de 

agradar as massas. Ainda que tal vertente incluísse não apenas narrativas criminais, mas 

uma ampla gama de assuntos capazes de chocar os leitores, é inegável que o crime 

assume protagonismo para gerar tal fim: 

O termo "sensação" era usado de modo recorrente naquele século. Na 

vida real, toda situação inesperada, assustadora, impetuosa, capaz de 

causar arrepios e surpresa recebia tal conotação. Na literatura, essa 

expressão servia para avisar o leitor do que estava por vir: dramas 

emocionantes, conflituosos, repletos de mortes violentas, crimes 

horripilantes e acontecimentos imprevisíveis (EL FAR, 2004, p. 14. 

Grifos nossos). 

É, no entanto, o trabalho de Ana Gomes Porto o responsável por dar a maior 

conformação sobre a presença de uma sólida tradição da narrativa criminal no Brasil. 

Abordando um período praticamente idêntico ao de El Far, Porto, no entanto, deixa de 

lado vertentes da literatura popular que se amalgamavam com as narrativas criminais – 

como os ―romances para homens‖, por exemplo – e se foca plenamente na produção do 

que chamará de ―literatura de crime‖. Apesar de citar como pesquisa principal a tese de 

doutorado de Porto, é preciso ressaltar que sua incursão no tema vai além e é 

complementada por diversos artigos que oferecem novas perspectivas e abordagens do 

tema, desde material estatístico até análises textuais. Sem deixar de abordar, também, o 

romance de sensação, Porto mostrará outras vertentes de peso na época, como o drama 

judiciário e as biografias de criminosos célebres. 

A ponte perfeita entre a caracterização do romance dos anos 70 por 

Schøllhammer, Süssekind e Cândido e a presença dessa narrativa criminal já no século 

XIX é oferecida por Porto através das palavras do crítico Brito Broca para A Gazeta em 
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1953. Segundo Broca, a emoção encontrada na reportagem policial
111

 do século XX 

dava sequência a uma prática já encontrada nos romances-folhetins do XIX, afirmação 

que Porto complementa: 

O suspense era característica do corte cotidiano da publicação seriada. 

Crimes eram temas apropriados ao suspense e emoção. Para o crítico, 

o ―gênero de emoção‖ foi adaptado aos folhetins antes do 

―sensacionalismo da reportagem policial‖. Entretanto, não foi 

exatamente dessa maneira que ocorreu a inserção de crimes e 

assassinatos nos folhetins. A produção de romances de crimes (no 

rodapé ou não) ocorreu em concomitância com a presença dos crimes 

e assassinatos em folhetins de grande fôlego. Da mesma forma, o 

sucesso dos crimes nos periódicos já podia ser notado a partir da 

década de 1870. É claro que esse processo foi complexo, mutável e 

apresentou formas distintas ao longo dos anos. Mas é possível 

localizar um momento inicial e as inter-relações entre várias formas 

narrativas (PORTO, 2009, p. 3). 

Por último, ainda que seja uma contribuição bem menor que as anteriores, minha 

própria dissertação de mestrado intitulada O terror finissecular na literatura brasileira 

colabora com a construção dessa tradição da narrativa criminal no Brasil. Se lhe falta a 

profundidade ou abrangência dos pesquisadores supracitados, apresenta, no entanto, 

uma análise bem minuciosa das características que definimos como constantes do 

subgênero criminal: a proximidade com o real, a descrição de heterotopias de desvio e a 

alteridade monstruosa, aplicados à produção de fins do XIX e começo do XX, sobretudo 

no autor João do Rio. 

Tendo em vista esses fortes indícios de que houve no país uma trajetória de mais 

de um século de narrativas criminais que circularam amplamente entre o público leitor, 

acreditamos que é válida uma tentativa de estabelecer uma cronologia das principais 

vertentes desse subgênero no país, de forma semelhante ao que fizemos com as 

vertentes anglófonas no capítulo I. 
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 Notem, ainda, que Broca escreve isso não nos anos 70, identificado como década de ascensão 

do romance-reportagem centrado no crime, mas ainda no começo dos anos 50, mostrando como essa 

tradição se perpetuou ao longo do XX. 
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Dividiremos, para tal, nosso percurso histórico em três etapas: primeiro 

abordaremos os fundamentos da narrativa criminal no Brasil no séc. XIX e seu 

desenvolvimento até o começo do séc. XX, no fim da Belle Époque; depois, 

apresentaremos a transição das narrativas de crime passional para crime 

profissionalizado desde a década de 40 e até os anos 80; por último, apresentaremos a 

mudança causada pela ascensão do narcotráfico e o fortalecimento da literatura 

marginal para caracterizar a terceira era da narrativa criminal no Brasil, que se estende 

até a contemporaneidade. 

A divisão seguirá a hipótese de Mandel de que a ficção de crime acompanha a 

própria evolução do crime em si. Dessa forma, dividimos a história do crime no Brasil 

em três etapas, denominadas de era da navalha, era do revólver e era do fuzil. Tal 

nomenclatura serve menos de determinação histórica para a introdução de tais 

tecnologias no crime e mais de metáfora para nivelar gradativamente o poder armado, 

organização e violência dos criminosos no país. Dessa forma, teríamos um primeiro 

momento em que o crime é muito ligado às causas passionais e pequenos latrocínios, 

cometidos por indivíduos isolados ou pequenos bandos; um segundo momento em que o 

crime começa a se organizar, normalmente em quadrilhas de sequestros e assaltantes, 

muitas vezes em conluio com membros das forças armadas; e o momento que vivemos 

hoje, em que o crime se torna uma organização complexa, que envolve os mais diversos 

setores do país, desde os políticos aos meninos de rua, administrados por poucas facções 

criminosas de abrangência nacional. 

Dentro de cada um dos períodos, optamos por agrupar tematicamente as obras 

mencionadas, formando vertentes provisórias. Tal escolha tem mais uma finalidade 

didática que de fato teórica, uma vez que, como poderá ser percebido, obras com 

propostas muito semelhantes em períodos diferentes serão enquadradas em vertentes 
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separadas, a fim de não criar uma sobreposição durante nosso panorama. Uma vez que 

nosso objetivo é não apenas teórico, mas também cronológico, acreditamos que essa 

opção nos permita ressaltar certas peculiaridades ligadas ao contexto histórico que 

acabariam omitidas em uma categorização que priorizasse unicamente a imanência da 

obra. 

Vale lembrar, ainda, que não pretendemos, com isso, dar conta da totalidade de 

narrativas criminais produzidas no Brasil em todo esse amplo período, mas apontar 

algumas relações históricas e características próprias de algumas vertentes da narrativa 

criminal. Na ausência dos compêndios de literatura de crime no Brasil que abordem o 

subgênero criminal – como utilizados no cap. I para o caso anglófono – utilizaremos os 

indícios dados pelas pesquisas anteriormente citadas. Dessa forma, as obras 

selecionadas para construir esse panorama obedecem aos seguintes critérios: ou são 

obras de autores mencionados em algum dos textos críticos utilizados em nossa 

pesquisa, ou são obras que, mesmo ausentes desses textos, foram encontradas em nosso 

levantamento de corpus e incluídas devido a sua especificidade ou importância para 

caracterizar um período ou vertente. 

3.1. A era da navalha 

Já no começo do século XIX, na Inglaterra, vimos como a produção dos 

Newgate Calendar – assim como as confissões puritanas norteamericanas – davam os 

primeiros indícios do subgênero que viria a se consolidar décadas mais tarde, quando, 

no Brasil, apenas começavam a surgir textos semelhantes. Ana Gomes Porto ressalta 

que o fenômeno do Newgate Calendar pode ser atribuído, em grande parte, à alta taxa 

de condenações por pena capital causada pela ―Lei Negra‖ no século XVIII, tornando-o 

um caso especificamente inglês. 
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No Brasil, podemos elencar um fator predominante que nos afasta desse modelo, 

pelo menos a princípio: o tipo predominante de criminoso encarcerado. Thomas 

Holloway, em Polícia no Rio de Janeiro: repressão e resistência numa cidade do 

século XIX faz uma ampla pesquisa sobre crime e justiça da então capital brasileira na 

qual ressalta como, durante as primeiras décadas do século XIX, os padrões de detenção 

eram claros: 

Numa época em que quase a metade da população do Rio de Janeiro 

era composta por escravos e não havia restrições ao tráfico 

transatlântico de escravos, não admira que 80% de todos os julgados 

fossem escravos e que 95% deles tivesse nascido na África. Outros 

19% do total eram ex-escravos (...). Somente cerca de 1% era de 

indivíduos livres que nunca tinham sido escravos (...), sendo a maioria 

provavelmente marinheiros estrangeiros cujas farras durante as 

licenças os haviam colocado nas mãos da Guarda Real. 

(HOLLOWAY, 1997, p. 52). 

Segundo Holloway, a polícia no império funcionou, por muito tempo, mais 

como um braço direito dos senhores de escravo no controle dos fugitivos e punição dos 

revoltosos do que necessariamente na tarefa de controle criminal. Assim, a diversidade 

dos crimes narrados pelo Newgate Calendar e suas histórias se veria reduzido, aqui, a 

uma repetição exaustiva do mesmo crime de busca pela liberdade, salvo casos raros – 

que, como veremos, pela sua excepcionalidade, chegavam a ganhar notoriedade. 

É importante frisar que mesmo nos casos em que o crime se afastava desse 

padrão, não havia um esforço investigativo por parte da polícia, que frequentemente 

optava por encontrar, entre os negros, culpados fáceis e sem direito à defesa. John 

Luccock, em Notes on Rio de Janeiro (1820), nos dá um bom exemplo de como a 

justiça operava no país: após ter a escrivaninha roubada e, com ela, alguns documentos 

importantes, Luccock investiga por conta própria o crime e, chegando a um possível 

culpado – um negro carpinteiro –, informa à polícia, que, após encontrar o suspeito, 

tortura-o até conseguir uma confissão, levando-o sem julgamento à prisão. A conclusão 

de Luccock sobre o caso nos mostra bem a situação da justiça nessas primeiras décadas: 
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―As leis eram tão imperfeitas, ou tão imperfeitamente executadas, que os brancos 

pareciam ter sido gradualmente persuadidos de que estavam acima de sua influência
112

‖ 

(LUCCOCK, 1820, p. 137. Tradução nossa). 

Se a eficácia da polícia na capital brasileira já era muito restrita, a maior parte do 

interior, nas primeiras décadas do XIX, carecia de qualquer tipo de força policial 

organizada para lidar com o crime, tarefa que era apropriada pelos grandes 

latifundiários da região. Mesmo quando havia delegados e juízes, estes não tinham 

forças para impor suas decisões aos fazendeiros mais poderosos. Durante o período do 

Império, o quadro não melhora. Devido ao forte federalismo de então, os estados, 

autônomos para escolher seus próprios representantes locais do governo, acabavam 

reféns oficiais das grandes famílias que posteriormente darão origem ao coronelismo na 

região (cf. ZALUAR, 1996, p. 68). 

Frederico Pernambucano de Mello, em Guerreiros do Sol, violência e 

banditismo no Nordeste do Brasil (2011), identifica três figuras relacionadas ao crime e 

à violência na região: o valentão, figura romantizada do homem que lutava para 

defender sua honra e a de seus semelhantes, muito ligado às brigas familiares do 

interior; o cabra, capanga ou jagunço, braço armado dos grandes fazendeiros, utilizado 

tanto para defesa quanto para ataques por causas pessoais, econômicas ou mesmo 

políticas de seus chefes; e, por último, o cangaceiro, espécie de jagunço sem chefe, 

bandido comprometido com causas próprias em vez de servir a mando do poder 

estabelecido
113

. 

Enquanto o valentão, cometendo crimes passionais a fim de lavar com sangue as 

querelas com outras famílias, não será visto necessariamente como uma figura 
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 No original: ―The laws were so imperfect, or so imperfectly executed, that white people 

seemed to have been gradually confirmed in the persuasion, that they were above their influence‖. 
113

 Ainda que Mello frise que essa figura não representava uma oposição necessária aos coronéis 

do Nordeste, mas, muitas vezes, se aliavam a estes para fins específicos. 



226 

 

ameaçadora para a população, e o cabra, respaldado pelo poder dos fazendeiros, age 

dentro de uma suposta legalidade, é a figura do cangaceiro que posteriormente se 

consolidará no imaginário da população como grande personagem das narrativas 

criminais interioranas. 

Seja na capital mais preocupada com a escravidão do que com o crime urbano 

ou no interior entregue aos justiceiros e fazendeiros, faltava ao país elementos cruciais 

para o florescimento da narrativa criminal como existia no norte, dentre os quais 

podemos destacar, sobretudo, a presença de uma metrópole. Se o Newgate Calendar 

ainda aponta em grande parte para um modelo rural de criminalidade, sua popularização 

se dá no começo do XIX, projetando nos crimes do passado as ansiedades de presente 

violento e assustador da então capital inglesa. É apenas com a formação de um sólido 

público leitor urbano atemorizado pelo crime que a narrativa criminal encontrará um 

ambiente fértil para o seu desenvolvimento. No caso brasileiro, esse ambiente começa a 

ganhar forma na segunda metade do século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. 

No Rio de Janeiro, o boom populacional começa a se formar na mudança da 

corte portuguesa para o Brasil em 1808 e a transformação do Rio de Janeiro na nova 

capital do império. Tal fato não só gerou um influxo imediato e massivo na população 

da cidade como, consequentemente, valorizou o espaço urbano, abrindo espaço para a 

industrialização e aumento do fluxo imigratório. Entre 1808 e 1840 a população carioca 

quase triplicou, passando de menos de 50 mil habitantes para 135 mil. Na segunda 

metade do século, a situação se agrava. Com a decadência do vale do Paraíba e da 

economia cafeicultora no estado e o fim da guerra do Paraguai, houve uma migração 
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massiva de ex-escravos do interior para a então capital, fazendo com que a população 

do Rio chegasse a meio milhão de habitantes
114

 (cf. BENCHIMOL, 1992, p. 171-172). 

São Paulo, por sua vez, demora um pouco para acompanhar o crescimento do 

Rio de Janeiro e em 1880 ainda apresenta uma população de pouco mais de 35 mil 

habitantes, sendo superada não só pela capital carioca, mas também por cidades como 

Salvador, Recife e Belém. No entanto, por questões envolvendo também a economia 

cafeeira e as oligarquias em busca de mão de obra para o campo, a capital paulista 

passou de uma cidade tímida para uma metrópole com 600 mil habitantes em menos de 

meio século (cf. FAUSTO, 1984, p. 10). 

Tais aumentos geravam na população uma profunda ansiedade e um desejo por 

ordenação, reação às mudanças rápidas sofridas pelas cidades. Vemos um reflexo desses 

anseios nas folhas do jornal, que descreve a cidade cada vez mais como um espaço de 

medo: 

São Paulo, que há muito tempo não fornecia aos jornais senão fatos 

insignificantes, encaixados em duas linhas insípidas de gazetilha, sem 

o relevo de um comentário; São Paulo, na semana finda elevou-se, em 

relação a assaltos e agressões, a uma altura a que nunca chegaram o 

pinhal de Azambuja e os bosques da Calábria. 

(...) 

Pensar que ao regressar ao lar, tranquilamente, podia o cidadão ser 

abafado por dois ou três homens possantes, sedentos de sangue e 

famintos por dinheiro, que não têm coragem de ganhar a vida pelo 

machado do trabalho e sim coragem para ganhá-la pelo trabalho da 

machadinha, pensar nisso tudo era simplesmente horroroso! (Diário 

Popular apud FAUSTO, 1984, p. 12-13). 

Esse tipo de discurso acabará, também, afetando a literatura, que passa, a partir 

da década de 70, a apresentar um progressivo interesse na publicação de narrativas 

criminais, sobretudo biografias de criminosos célebres e histórias de crimes que 

causaram sensação – para usar uma expressão da época – entre o público leitor. 
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 Para ver de forma mais detalhada o impacto das mudanças urbanas no Rio de Janeiro e sua 

colaboração para a construção de um ambiente de medo, cf. SASSE, 2016. 
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Seguindo o fenômeno visto em países como França, Inglaterra e os Estados 

Unidos, em que o crescimento urbano desenfreado é acompanhado de uma narrativa 

criminal que dá conta dos lados negativos dessa expansão, o Brasil não fica para trás. 

Ana Gomes Porto frisa, no entanto, que longe de apenas imitar ou reproduzir os 

modelos da ficção estrangeira, de começo anterior ao nosso, a literatura nacional, a 

partir dessa matriz, reinventa-se, desenvolvendo características próprias – algumas das 

quais veremos detalhadamente ao longo de nossa pesquisa:  

No Brasil, nota-se um padrão semelhante ao que ocorria na Europa. 

Um levantamento inicial da ficção de crime publicada nas décadas 

finais do século XIX mostra que havia obras nacionais e produções 

estrangeiras circulando em um mesmo espaço. Porém, não se pode 

dizer que as produções nacionais apenas imitavam aquilo que vinha de 

fora. Autores brasileiros recriaram, reinventaram, elaboraram novos 

temas a partir de uma mesma matriz, a europeia. Porém, ao mesmo 

tempo, notam-se semelhanças entre essas narrativas de vários países, 

apontando para inevitabilidade que a análise da literatura de crime no 

Brasil apresentava: a única forma de refletir sobre esse objeto parte da 

percepção de que havia um mercado de letras de crime que se formava 

a partir da década de 1870. (PORTO, 2012, p. 148). 

Nosso primeiro recorte, então, busca olhar para essa produção que começa a se 

desenvolver na segunda metade do século XIX. É importante frisar que, por trás dessa 

ideia de literatura de crime apontada por Porto, podemos traçar, na verdade, diversas 

vertentes que encontrarão diferentes formas de colocar o crime no centro de suas 

narrativas. 

Optamos por denominar esse recorte Era da Navalha como uma metáfora para 

uma época em que o crime não apresentava um alto grau de letalidade e organização, 

mas era – com exceção talvez do banditismo do interior – fruto de atos individuais ou 

de pequenos bandos. De fato, pelo menos para a primeira metade do século XIX e as 

primeiras décadas da segunda metade do século seguinte, a navalha era a principal arma 

causadora de homicídios. Em São Paulo, por exemplo, apenas com o surto do 
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desenvolvimento urbano a pistola começa a encontrar espaço, já na virada do século 

XX: 

Entre 1880 e 1924, deu-se na cidade de São Paulo a passagem do 

predomínio dos instrumentos cortantes (facas e punhais, sobretudo) 

para o das armas de fogo. Os instrumentos cortantes representaram 

uma esmagadora maioria nos anos de 1880-1899 (75% contra 13% 

das armas de fogo, segundo os dados dos processos criminais) 

(FAUSTO, 1984, p. 95). 

O uso do instrumento cortante reflete, também, um predomínio de crimes de 

sangue passionais, amplamente retratados, como veremos, pelos romances de sensação 

e pelos jornais sensacionalistas. Em São Paulo, durante o período acima citado, mais de 

70% dos homicídios ocorreram entre pessoas que se conheciam (parentes, amigos, 

vizinhos etc.) (cf. FAUSTO, 1984, p. 97). 

Por último, vale mencionar a lógica por trás do limite dessa primeira fase se dar 

não na virada do século, mas apenas na terceira década do XX. Nossa escolha 

acompanha a hipótese de El Far e de Porto de que essa literatura fortemente associada 

ao crime que começa a se desenvolver na segunda metade do XIX se estende até por 

volta de 1920. Em adição, encontramos na belle époque o apogeu das progressivas 

mudanças demográficas e urbanísticas vividas pelo Brasil nesse período, abrindo as 

portas para um tardio começo real para o século XX. 

3.1.1. Precursores da narrativa criminal 

Ainda que nossa pesquisa aponte a segunda metade do século XIX, sobretudo a 

partir de 1870, como o começo de uma tradição da narrativa criminal no Brasil, 

encontramos em finais de 1840 os primeiros indícios desse subgênero. Partindo da ideia 

de que O filho do pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira, em 1843, é considerado 

pela crítica como o primeiro romance brasileiro, encontrar exemplares da narrativa 

criminal poucos anos depois nos dá indícios da centralidade do tema para nossa 

sociedade. 
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Antes mesmo da década de 40, encontramos indícios da narrativa criminal em 

uma espécie de texto dramático publicado pela Laemert em 1839, com o longo título de 

Últimos momentos dos quatro sentenciados à morte pelo assassinato e roubo na Ilha da 

Caqueirada, conforme às revelações feitas no Hospital da Misericórdia do Rio de 

Janeiro, pelo sobrevivente Antonio Joaquim da Silva, executado no dia 8 de fevereiro 

de 1839 no Largo do Capim (1839). 

Ainda que estruturalmente seja bem distinto do que comumente víamos nas 

narrativas de Newgate, tal texto remete a uma mesma temática de confissões de crime 

antes da morte que encontramos em obras inglesas e norte-americanas do XVIII e 

inícios do XIX. O folheto baseia-se em um crime real que alarmou a população do Rio. 

Antônio Gonçalves Liberal, soldado da guarda de honra do imperador, é surpreendido 

dormindo em sua residência na Ilha da Caqueirada por um grupo de quatro assaltantes, 

tenta resistir ao assalto e é assassinado pelo bando. 

No entanto, não é o crime em si a causa da popularidade do evento, mas seu 

desdobramento. De acordo com artigo do Jornal do Commercio de 8 de fevereiro de 

1839, o bando, tendo sido condenado à forca pelo crime, consegue romper os grilhões 

com ajuda de uma lima e faz uma rebelião contra os guardas, durante a qual um 

membro se mata com uma navalhada no pescoço, um segundo tenta o mesmo ato e, 

falhando, fica em estado agonizante, e os dois últimos lutam até que sobre apenas um 

vivo, Antonio Joaquim Silva, que supostamente faz o relato que é utilizado para a 

confissão desse folheto. 

O folheto se torna um sucesso de vendas com três reimpressões no mesmo ano, 

mostrando o apreço da população não apenas por informar-se dos detalhes do crime, o 

que poderia ser conseguido no próprio Jornal do Commercio, que oferece uma narrativa 

detalhada tanto do crime quanto de seu desenrolar, mas também o desejo de consumir 
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materiais mais literários sobre o caso, inaugurando o que posteriormente se tornará um 

feito recorrente em nossa literatura: a adaptação de crimes famosos para a forma de 

romance. 

O segundo precursor que podemos mencionar para a narrativa criminal brasileira 

surge no mesmo ano do inaugurador do romance no Brasil, em 1843, publicado pelo 

jornal Espelho Fluminense e, posteriormente, pela Gazeta Universal sob o título de 

Matheus Garcia, crônica brasiliense, de Joaquim Norberto de Souza Silva. Quando 

compilado no livro Romances e novelas, seu título se altera para a versão mais 

conhecida hoje, Januário Garcia, ou As sete orelhas. 

A novela de Joaquim Norberto também parece basear-se em um caso histórico, 

reforçando a proximidade com o real da narrativa criminal. A narrativa conta a história 

de um fazendeiro do interior de São Paulo, que, após ter o filho brutalmente 

assassinado, parte em busca dos criminosos, matando-os e fazendo um colar com a 

orelha de cada uma de suas vítimas, fato que lhe dá o famigerado nome. Essa história já 

pode ser encontrada com leves diferenças, em The History of Brazil, de John Armitage, 

em 1836, e volta a aparecer posteriormente em outras versões, incluindo uma peça de 

teatro. 

Enquanto na versão de Armitage, a vítima do crime é irmão do protagonista, a 

narrativa de Norberto, a fim de, talvez, ampliar o choque causado pelo caso, transfere 

esse papel para o filho de Januário Garcia. Trata, ainda, de oferecer com detalhes, a 

morte do menino, que, após apaixonar-se por uma menina rica da região, tenta 

conquistá-la e, descoberto pela família da menina, é capturado e enviado através de um 

grupo de jagunços para a casa do pai para ser castigado. No entanto, tais jagunços, em 

vez de cumprir as ordens, resolvem assassiná-lo com requintes de crueldade: 

— Nada! Pegaram do mísero mancebo, ligaram-no a duas estacas e 

afiaram as suas navalhas... 
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— E depois, José? 

— Esfolaram-no vivo!... 

— Vivo! Senhor Deus! exclamou a mulher. 

— Vivo! vivo!... replicou o estalajadeiro. 

— Que horror, meu Deus ! que horror... 

— Depois cortaram lhe perna por perna!... coxa por coxa... braço por 

braço... orelha por orelha . . . . que tudo enviaram ao pai  da menina; 

acabaram-no decepando-lhe enfim a cabeça e arrancando-lhe as 

entranhas (SILVA, 1852, p. 53). 

Vemos na história de Januário esse Brasil interiorano longe de qualquer ação da 

justiça oficial, entregue ainda às leis do próprio homem do campo, aos jagunços e aos 

valentões. O crime cometido pelos capangas de algum fazendeiro importante só pode 

encontrar justiça pelas mãos do ―Paulista infatigável‖ de ―Alma grande e generosa‖ e 

―coração terno mais vingativo‖ (SILVA, 1852, p. 48). 

Sendo consumido menos por esse mesmo interior sem leis que pelos leitores 

urbanos ávidos por conhecer, via literatura, os dramas e ameaças próprios desse 

ambiente exótico, o crime regionalista representará um problema dentro da narrativa 

criminal. 

Um dos critérios que nos ajudam a fazer a distinção entre narrativas criminais e 

narrativas que continham assassinatos e temas afins em épocas anteriores é a própria 

construção da noção moderna de justiça e de crime. Excluem-se, assim, do subgênero, 

obras de banditismo medieval ou tragédias sangrentas do período clássico ou 

neoclássico. A ausência dos mecanismos da justiça moderna nas narrativas de crime 

regionalista, a princípio, nos faria aproximá-la dos casos anteriores. 

No entanto, o caso se assemelha à inserção de narrativas como a de Sawney 

Beane nos Newgate Calendar: apesar de ambientada no passado, serve para reforçar 

uma sensação de ameaça própria da sociedade moderna, fortalecendo a ideia de que o 

crime é ubíquo tanto cronológica quanto espacialmente. Sendo publicado primeiro em 
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jornais consumidos na capital fluminense, a história de Januário Garcia claramente não 

visa ao público do interior que vive sob tais regras, mas ao público urbano que tomará o 

caso à luz das ansiedades modernas sobre a criminalidade. 

Um terceiro precursor para a narrativa criminal no Brasil pode ser encontrado 

em um autor que também dialoga com a tradição do terror. Antônio Joaquim da Rosa, 

também conhecido como o Barão de Piratininga, publica A feiticeira em 1848, A 

assassina em 1849 e A cruz de cedro em 1851. Mesmo no primeiro deles podemos ver 

traços de uma narrativa criminal. A feiticeira narra a história de uma jovem que 

engravida de seu amante e, para evitar retaliações piores de um marido que na fúria da 

descoberta já havia assassinado a empregada da casa, opta por pedir ajuda a uma velha 

feiticeira. A prodigiosa senhora diz que é capaz de resolver o problema, mas em troca, 

cobra a vida do bebê no ritual. No entanto, tendo em vista o caráter fantástico – ou ao 

menos estranho em termos todorovianos – da obra, que inclui poderes divinatórios, 

cenas oníricas e criaturas sobrenaturais, é apenas no seu segundo romance que 

encontramos um exemplar para servir de precursor à narrativa criminal. 

A assassina, como o próprio nome antecipa, tratará de um homicídio, – ainda 

que o enredo da obra seja um tanto quanto disperso – que, segundo seu prefácio, é 

baseado em um crime real cometido oito décadas antes da publicação da obra (cf. 

PORTO, 2009, p. 59). 

Seguindo uma temática recorrente nas sensation novels inglesas, em A assassina 

temos uma história de adultério feminino que culminará em morte: Catharina, casada 

com Agostinho, tem um caso com seu melhor amigo, Juca da Cachoeira, e, para livrar-

se do marido, conta com a ajuda de um escravo para assassinar Agostinho. Consumado 

o crime, Catharina acaba sendo presa e escapa com a ajuda de Juca, com quem foge 

para o interior de Minas. Lá, seu companheiro acaba arranjando briga e sendo morto. 
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Catharina é poupada da morte, mas obrigada a casar com um homem que a espanca e a 

mantém em miséria, espécie de acerto divino para expiar os crimes da adúltera. O 

romance, publicado como romance de costumes em folhetim na década de 50, voltará a 

aparecer na década de 80, publicado em livro, durante o apogeu da popularidade das 

narrativas criminais no XIX. 

Como veremos posteriormente, esses precursores já apontam para vertentes que 

viriam a se consolidar nas décadas seguintes. Explorando a atenção midiática sobre o 

trágico desfecho dos assassinos da Caqueirada, a versão dramatizada antecede os 

romances de crimes reais que se proliferarão nas últimas décadas do século XIX; 

Abordando o tema da vingança e apresentando ao público a violência crua do interior do 

país, Januário Garcia lança as sementes para a formação da narrativa criminal 

regionalista; e A assassina, com seu enredo rocambolesco, o foco feminino e o tema do 

adultério, já apresenta claros traços do típico romance de sensação que marcou a 

narrativa criminal tanto no Brasil quanto na Europa e nos EUA. 

Outra vertente de popularidade internacional que também nos ajuda a investigar 

os primeiros passos da narrativa criminal no Brasil é a dos mistérios urbanos. Como já 

havíamos mencionado no capítulo I, adaptando-se à realidade local de diversas capitais 

ao redor do mundo, essas obras inspiradas pelo sucesso de Sue alcançaram também o 

Brasil e, aqui, parecem haver encontrado terreno fértil, multiplicando-se em diversas 

versões, incluindo uma de Aluízio Azevedo. 

3.1.2. Os mistérios urbanos 

Não demorou para que o sucesso dos mistérios urbanos inaugurado por Sue em 

1843 incentivasse uma produção nacional nesse molde. Em 1852, a escritora argentina 

radicada no Brasil Joana Manso publica em folhetim no Jornal das Senhoras o 

Mistérios del Plata. Apesar de embarcar na etiqueta de sucesso dos mistérios urbanos, a 



235 

 

obra de Manso, segundo a própria autora, não tem pretensão de emular a narrativa de 

Sue. De fato, em alguns aspectos o romance de Manso se diferencia da obra francesa, 

sendo um romance histórico sobre a perseguição política e prisão de Valentín Alsina em 

1838. Ainda assim, a obra não deixa de abordar recorrentemente a temática do crime, 

desde episódios de assaltos e assassinatos até cenas dos horrores em espaços prisionais. 

Sendo uma espécie de thriller político da época, Mistérios del Plata se afasta das 

típicas representações heterotópicas do ambiente urbano – sobretudo das zonas 

marginais – que encontramos nessa vertente, focando-se no trajeto de barco pelo rio que 

dá nome ao romance. Mesmo a prisão em que Valetim Alsina será posto injustamente 

pelo vilão da história, General Juan Manuel de Rosas, é um navio. Tal fato, no entanto, 

não deixa de mostrar a mesma caracterização de locus horribilis encontrada nas 

descrições de Newgate: 

Não sei, porém aquele barco, sombrio e rápido, cheio de vultos mudos 

e imóveis, no meio das trevas, sem outro ruído que o movimento leve 

dos remos e da quilha rompendo a corrente, parecia ter algo de 

fantasmagórico... Sem a obscuridade que a todos envolvia; poderia 

adivinhar-se que todas aquelas figuras firmes e silenciosas eram 

personagens de um drama sinistro, cujo desfecho poderia ser a morte 

de todos (MANSO, 1852, n.27, p. 7). 

Conduzido a um dos camarins do porão da prisão flutuante, o que 

ocupa Alsina, além de estreito e empestado, falta-lhe o ar e a luz, e 

multidão de insetos cruzam por ele a todo instante... a água que filtra 

da apodrecida quilha é motivo para a cada quarto de hora virem abrir a 

porta da prisão, e dois homens acompanhados de um oficial e dois 

soldados descem para extrair a água... é isto também a pretexto de 

uma contínua vigilância e guarda ao preso, tanto de dia como de 

noite... (...) 

E Alsina, ali está o desventurado, acabrunhado com o peso dos ferros, 

os pés de contínuo na água, sentindo regelar os seus grilhões, cheios 

de mofo, que começam a roçar-lhe as carnes, e que não tardam em 

lhes abrir em chagas... (MANSO, 1852, n. 24, p. 195). 

Os mistérios urbanos voltam a surgir no cenário literário carioca em 1854, com o 

romance Mistérios do Rio de Janeiro, ou os legítimos deserdados, de Antônio José 

Nunes Garcia, do qual pouco se sabe hoje. Já o romance Os mistérios do Rio de Janeiro, 
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de Antônio Jerônimo Braga, em 1866, chegou até nós na íntegra. Diferente da narrativa 

de Manso, o romance de Braga segue o padrão de representação dos ambientes 

heterotópicos, acompanhando, entre outros focos narrativos, a ação de um grupo de 

ladrões na cidade do Rio em espaços heterotópicos típicos, como os bares mal 

frequentados da região portuária, os covis dos criminosos e a prisão. 

Ainda que a narrativa siga um repetitivo enredo romântico do parente perdido 

que encontra a fortuna ao se reencontrar com a família, a obra de Braga é rica na 

exploração do modus operandi da criminalidade carioca, mostrando, através de seus 

personagens, as diferentes formas de roubo correntes na época. Enquanto a mais velha 

do grupo, Quarta-feira, com 60 anos, se ocupa de dar golpes, entrando em casas para 

pedir esmola e roubando objetos de valor, os mais jovens, tendo vigor, roubavam 

relógios e carteiras no centro da cidade. No entanto, diferente do pickpocket de Dickens, 

na obra de Braga o desfecho é mais violento: 

– O patusco era de coragem, e corre sobre mim pelo largo fora, 

aninho-me no chão, e ele esbarrando comigo, caiu como um pato, pus-

lhe um pé na barriga, e antes que ele gritasse pelos bem-aventurados 

policiais, meti-lhe a faca nas goelas, tirei-lhe a salvo o relógio, bem 

como duas notas de cinco mil reis, resto de maior quantia! (BRAGA, 

1874, p. 48). 

Notemos que é este o primeiro caso em que vemos a representação de 

criminosos profissionais, ou seja, dedicados unicamente à vida do crime, uma vez que, 

dentre os precursores, não temos registros sobre o passado dos criminosos dos crimes da 

Ilha da Caqueirada e os outros dois casos são crimes passionais, e no Mistérios del 

Plata, os crimes são de interesse político e praticados a mando do próprio governo. 

Na verdade, durante o século XIX, esse será o único dos mistérios urbanos a que 

tivemos acesso que se ocupou a representar o espaço heterotópico criminal, como vimos 

na versão inglesa. Além do já mencionado Mistérios do Rio de Janeiro, ou os legítimos 

deserdados, algumas outras versões pouco conhecidas circularam na época: em 1880, 
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Paulo Marques de Oliveira publica Os verdadeiros mistérios do Rio de Janeiro e José 

da Rocha Leão, de pseudônimo Leo Junius, publica Os mistérios do Rio de Janeiro. 

Podemos somar a esses mistérios um que foge à recorrência da capital fluminense: Os 

mistérios do Recife, de 1875, pelas mãos de Carneiro Vilela. 

Como antes mencionamos, Aluízio Azevedo surge como um dos nomes mais 

conhecidos a publicar uma obra na vertente dos mistérios urbanos, Mistérios da Tijuca 

(1882). Voltamos, nessa obra, à centralidade do crime passional que abunda nas 

narrativas dessa etapa da narrativa criminal brasileira. Mais uma vez, o romance segue 

um enredo rocambolesco e melodramático pautado por adultério, filhos ilegítimos, 

raptos e suicídios. Uma das inovações de Azevedo à vertente no Brasil pode se ver na 

intensificação do realismo gráfico, tomando emprestadas as descrições do naturalismo 

para mostrar certos espaços do ambiente urbano, como o cenário do crime que dá início 

à narrativa: 

Ao lado, dentro de um caixão de forma especial e com as tábuas 

ensebadas pelo hábito de carregar os despojos das autópsias, viam-se 

matérias informes, de uma cor estranha e repugnante; dentre as quais, 

sobressaíam vísceras humanas, gordas e brancas como carne de porco, 

um crânio cerrado [SIC] ao meio, deixando transbordar a massa 

compacta dos miolos. 

(...) 

Era um defunto comprido, magro, com as barbas empastadas de 

sangue pelo lado inferior. Estava descalço e tinha o corpo nu, 

ligeiramente esverdeado. O assassino havia-lhe rasgado a garganta 

com uma faca e puxara o golpe até as regiões dérmicas do tórax 

(AZEVEDO, 1882, p. 14). 

Vale, ainda, mencionar, já no século XX, a tentativa de Coelho Neto de levar a 

febre dos mistérios para o cinema, através do filme-seriado Os mistérios do Rio de 

Janeiro, em 1917. O filme, tentando aproveitar-se do sucesso no Brasil da versão norte-

americana Os mistérios de Nova York (1914), acaba, no entanto, contando apenas com 

seu primeiro episódio (cf. CARVALHO, 2015, p. 77). 
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Já anos distante da febre dos mistérios, já no final dessa primeira era da narrativa 

criminal, surge Os mistérios do Rio, de Benjamin Costallat, compilado de uma série de 

crônicas do jornal A Noite e publicado em livro em 1924. Apesar do título fazer 

referência à vertente aqui abordada, seu conteúdo mais se aproxima de outra vertente 

que abordaremos mais adiante, as crônicas de crime. Dessa forma, deixamos para 

abordá-lo nesse tópico. 

A apropriação dos mistérios, como vemos, acaba sendo muito heterogênea e os 

aspectos trazidos da versão de Sue variam muito de autor para autor, uns mantendo 

pouco mais que o nome como uma etiqueta editorial, outros aproveitando-se do mistério 

familiar, dos espaços marginais ou das figuras criminosas. Podemos assim, aproximar 

muitos desses mistérios de outras vertentes, tendo optado por mantê-los unidos para 

frisar essa apropriação coletiva que, homogênea ou não, foi prática corrente também na 

literatura brasileira. 

3.1.3. Romances de sensação 

Diferente do que ocorre na Inglaterra com a sensation novel, o romance de 

sensação brasileiro não será caracterizado pela amenização da violência e pela opção ao 

mistério em detrimento do crime explícito. Se lá, essa vertente serve como precursora 

da ficção detetivesca por mostrar, através de personagens que investigam os mistérios 

dos crimes – apresentados, como na ficção detetivesca, mais pelos vestígios que pelo 

ato do crime em si –, nossa pouca inclinação à produção de narrativas investigativas 

fará com que essa vertente se encontre no Brasil plenamente dentro do subgênero 

criminal. 

Vale dizer que haverá, aqui, um descompasso entre as obras descritas dentro da 

vertente dos romances de sensação e as obras que de fato eram etiquetadas como 

romances sensacionais ao longo do século XIX e começo do XX. Essa classificação, 
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amplamente utilizada pelo romance-folhetim não só no Brasil, foi atribuída a um grupo 

muito heterogêneo de obras, em que poderíamos incluir a maior parte dos romances que 

abordaremos nas demais vertentes desse primeiro recorte que estamos trabalhando. 

Tomamos, então, romance de sensação, não pelos romances que assim eram 

livremente categorizados pelo mercado editorial de então, mas tentando uma 

aproximação com a noção inglesa de sensation novels que apontava, sobretudo, para o 

crime passional, burguês e doméstico, normalmente envolvendo adultério, como 

descrito no cap. I. Dessa forma, A assassina, como vimos anteriormente, seria a 

precursora ideal dessa vertente que agora analisamos, ainda que bem antes da onda de 

sucesso de tais romances no país. 

João do Rio, em crônica sobre a circulação da literatura popular em fins do 

século XIX, mostra como havia no país um mercado consumidor ávido por essas 

histórias, segundo ele: 

Essa literatura, vorazmente lida na detenção, nos centros de vadiagem, 

por homens primitivos, balbuciada à luz dos candeeiros de querosene 

nos casebres humildes, piegas, hipócrita e mal feita, é a 

sugestionadora de crimes, o impulso à exploração de degenerações 

sopitadas, o abismo para a gentalha
115

 (RIO, 2007, p. 58). 

Sua crítica, aqui, apontava veladamente para a estética desses romances 

populares, pela falta do aprofundamento psicológico e de rebuscamento estético tão 

caros ao cronista. O fato de tais narrativas oferecerem, sem muito apuro formal, 

exatamente o que povo queria – em geral histórias que envolviam crimes chocantes –, 

literatura comercial, comprometida com a audiência e não com um projeto estético e 

intelectual, era o que escandalizava João do Rio. 

                                                 
115

 Veremos, posteriormente, que o próprio cronista se enveredará em mais de uma vertente da 

narrativa criminal, pondo em cheque suas críticas sobre o conteúdo dessas narrativas. Tomando obras 

como Dentro da noite, livro decadentista de contos de João do Rio, veremos que sugestão de crimes e 

exploração de degenerações é um dos pilares da obra. 
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Nessa crônica de João do Rio, vemos menção a um folheto que confirma o gosto 

pelas narrativas domésticas de crime nos moldes das sensation novels: Maria José, ou a 

filha que assassinou, degolou e esquartejou sua própria mãe, Matilde do Rosário da 

Luz, cujo início confirma a obviedade temática do título ―- Atendei, e vereis um crime 

espantoso, um crime novo, o maior de todos os crimes!‖ (cf. RIO, 2007, p. 58). O 

folheto procedente de Portugal já circulava na década de 40, antecedendo, inclusive, o 

próprio apogeu da sensation novel em território britânico, o que confirma a ideia de que 

a narrativa criminal em língua portuguesa não teria simplesmente seguido a tendência 

anglófona, mas desenvolvido, em diálogo, simultaneamente sua própria tradição da 

narrativa criminal. 

De autoria nacional, dentro desses moldes, podemos destacar dois romances para 

os quais El Far dá especial atenção devido ao impacto causado no público da época e o 

sucesso de vendas: Maria, a desgraçada (1898), de Alfredo Elisiário da Silva, e 

Casamento e mortalha (1898), de Júlio Leal. 

As histórias apresentam enredos semelhantes, nos quais uma donzela é afastada 

de seu amor por um rapto criminoso. Ainda que o crime seja mais explícito do que o 

encontrado nas sensation novels britânicas, o público feminino para o qual se dirigiam 

tais narrativas faz com que seus autores explorem um enredo bem melodramático, no 

qual o crime acaba tendo menos destaque do que encontraremos em outras vertentes. 

Isso não significa, no entanto, que deixa de haver centralidade no ato criminal. 

Ainda que a história de amor melodramática abra e encerre tais romances, seu grande 

atrativo, se olharmos para a forma como eram anunciados, se dava no grande sofrimento 

causado às protagonistas, vítimas de criminosos cruéis. 

Tanto no enredo de Maria, a desgraçada, quanto em Casamento e mortalha, 

vemos histórias em que uma donzela é sequestrada e posta em cativeiro por um vilão e 
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só consegue a liberdade após assassinar seu captor. Dessa forma, a única libertação para 

sua condição é manchar as mãos com o mesmo crime que marca seus captores e, para 

sempre marcadas pelo fato, retomarem suas vidas. 

Podemos destacar o curioso fato de que, diferente da maior parte de nossas 

narrativas criminais, esses romances de sensação, ainda que escritos no Brasil, são 

situados – em parte ou completamente – em Portugal, fato que pode ser explicado, 

talvez, por uma influência do enredo gótico – sobretudo o gótico feminino – e certa 

ideia cristalizada no imaginário de que o espaço apropriado para o gótico é o europeu e 

não o brasileiro. 

Em Casamento e mortalha, Julio Leal oferece, apesar do sequestro, uma 

narrativa mais otimista, no qual as consequências nefastas do crime conseguem ser 

superadas por Celina, a protagonista. Oriunda de família pobre, Celina se vê impedida 

de casar com seu grande amor Carlos, de família rica. Casa-se, mais tarde, com um rico 

senhor que se apaixona por ela no leito de morte e herda uma fortuna. Carlos decide 

voltar para lutar por seu amor, mas é apunhalado por Leonidas, vilão que quer 

sequestrar Celina e obrigá-la a se casar com ele. Leonidas mantém a donzela em 

cativeiro e, sem conseguir que Celina se renda aos seus encantos, planeja abandoná-la 

no cativeiro para morrer de fome, mas Celina consegue escapar de madrugada, rasga a 

garganta do capanga que a mantinha cativa e foge para enfim casar-se com seu grande 

amor, que havia sobrevivido ao ataque do vilão. 

Vale ressaltar que há, nesse romance, um elemento fantástico que, a princípio, o 

afasta do realismo esperado em uma narrativa criminal: o pai de Celina, à beira da 

morte, fez a filha prometer que não casaria com Carlos, e seu espírito retorna ao mundo 

dos vivos mais de uma vez para garantir que a promessa seja cumprida. No entanto, 

influenciado pelo espiritismo, o romance não explora esse elemento como algo 
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sobrenatural, mas, como próprio dessa crença, como algo científico, possível, dedicando 

um capítulo da obra a explicar o fenômeno: 

Aqui, necessário é que façamos uma pequena digressão afim (SIC) de 

provarmos a veracidade da manifestação do espírito (...). 

Um espírito é uma substância imaterial e por isso invisível aos olhos 

do corpo humano, órgãos materiais, que apenas sentem impressões 

dos objetos externos realmente existentes na natureza. Um espírito, 

portanto, cujas propriedades são inteiramente opostas as da matéria, 

não pode ser percebido. (LEAL, 1876, p. 112-113). 

Já Maria, a desgraçada apesar da semelhança, tomará um caminho mais 

obscuro. Donzela do interior de Portugal, Maria se apaixona por um rapaz de nome 

Alberto e ambos decidem casar-se. Indo levar o vestido de Maria no dia anterior ao 

casamento, Alberto acaba tomado pelo desejo e força a menina a entregar-se para ele no 

dia anterior ao casamento. Alberto, após o ato, abandona Maria, que se vê na frágil 

situação de uma mulher que perdeu a virgindade antes do casamento. Sua situação piora 

quando um vizinho a sequestra, sendo mantida em cativeiro por anos, de onde só escapa 

quando consegue assassinar o vilão. O sofrimento é tanto, que mesmo após a liberdade, 

pouco tempo depois, Maria morre. 

Poderíamos ainda somar a esses casos outras obras como O fruto de um crime, 

também de Elisiário (1898) da Silva ou A emparedada da rua nova, de Carneiro Vilela 

(2013). O romance de Vilela, através desse peculiar nome, trazia ao público a 

romantização de notícia de crime – característica que já vimos bastante associada à 

narrativa criminal – como aponta Daniel Augusto P. Silva em ―Romance de Sensação: 

os monstros morais de A emparedada da Rua Nova‖ (2015): 

A Emparedada da Rua Nova desperta também uma incógnita sobre a 

veracidade dos fatos narrados. O enredo do livro é caracterizado como 

uma lenda urbana do Recife, que circula até a atualidade. Seu primeiro 

capítulo, ―Quem será?‖, ao apresentar o cadáver de um homem 

desconhecido, traz uma notícia real de jornal de 1864, na qual se 

informa a descoberta de um corpo, na mesma cidade em que foi 

encontrado no romance e em condições muito semelhantes – 

putrefato, atraindo urubus (SILVA, 2015, p. 106). 



243 

 

Menos melodramática que seus antecessores, a obra de Vilela parece afastar-se 

da produção do modelo romântico com que se associam os romances de Elisiário da 

Silva e Julio Leal, e flerta com a produção naturalista do que diz respeito à 

caracterização das personagens femininas, às críticas sociais, ao desejo sexual e ao 

determinismo. O romance gira em torno das consequências fatais das paixões de mãe, 

Josefina, e filha, Clotilde, por um mesmo homem, o sedutor Leandro. Ao descobrir o 

escandaloso caso, Jaime, marido de Josefina, planeja o assassinato de Leandro e 

falhando em casar a filha já grávida do rapaz com um primo, resolve emparedá-la viva, 

entregando ao público o hediondo crime anunciado pelo título. 

A obra de Vilela, segundo Silva, ―faria parte de um compêndio maior de 

histórias, com igual tendência a retratar crimes e acontecimentos chocantes, cujo título 

seria As tragédias do Recife‖ (SILVA, 2015, p. 104), desejo que, no entanto, não 

chegou a se concretizar. Lembramos, ainda, que Vilela já havia mostrado diálogo com o 

subgênero criminal na produção de Mistérios do Recife, como comentado 

anteriormente. 

A obra de Vilela, trazendo ao formato de romance um suposto crime real da 

época nos serve, ainda, de ponte entre a vertente dos romances de sensação – tal como o 

definimos aqui, mais próximo ao modelo anglófono que à abordagem mais abrangente 

utilizada à época e mantida por El Far – e a vertente dos romances de crimes reais, 

focada na adaptação literária de casos criminais de grande destaque nos jornais da 

época. 

3.1.4. Romances de crimes reais 

Utilizamos, aqui, o nome romances de crimes reais fazendo referência à 

produção que na tradição anglófona ficou conhecida como true crime novels, ou 

simplesmente true crimes. Também categorizados, muitas vezes, sob a etiqueta do 
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romance de sensação, essas narrativas se diferenciam do cunho imaginativo de 

romances como A assassina, Maria, a desgraçada e Casamento e mortalha, 

apresentando uma obra dita não-ficcional, muitas vezes vendida como romance 

histórico (PORTO, 2009, p. 105). 

Se A assassina serviu como protótipo para a vertente dos romances de sensação, 

o caso da Ilha da Caqueirada é o precursor dos romances de crimes reais. Como no caso 

da trágica história dos prisioneiros, os crimes capazes de mobilizar grande número de 

leitores já eram objeto de reportagens mais longas, muitas vezes narrativizadas, com 

diálogos, representações das cenas de violência e, às vezes, até ilustrações. Nelson 

Rodrigues, que trabalhou nas colunas policiais antes de se tornar o grande nome que 

hoje conhecemos, resume bem a abordagem jornalística de então nesse tipo de caso: 

Sou da imprensa anterior ao copy desk. Tinha treze anos quando me 

iniciei no jornal, como repórter de polícia. Na redação não havia nada 

da aridez atual e pelo contrário: era uma cova de delícias. O sujeito 

ganhava mal ou simplesmente não ganhava. Para comer, dependia de 

um vale utópico de cinco ou dez mil-réis.  

Mas tinha a compensação da glória. Quem redigia um atropelamento 

julgava-se um estilista. E a própria vaidade o remunerava. Cada qual 

era um pavão enfático. Escrevia na véspera e no dia seguinte via-se 

impresso, sem o retoque de uma vírgula. Havia uma volúpia autoral 

inenarrável. E nenhum estilo era profanado por uma emenda, jamais 

(RODRIGUES, 1995, p. 46). 

Ainda que Nelson Rodrigues só vá aparecer na era seguinte de nossa cronologia, 

e tal afirmação aponte para uma prática vista por ele no século XX, podemos enxergar 

nessa prática a continuidade de um processo que começa no século anterior. Essa 

―volúpia autoral‖ das reportagens de crime nos periódicos atendia a uma demanda do 

público por ter acesso não apenas à informação fria dos crimes, mas a um relato que 

possibilitasse uma experiência afetiva e estética do caso. O que começava com essas 

reportagens autorais, nos casos de maior destaque, se transformava em romance – e nos 

casos mais célebres até mesmo em filme. 



245 

 

Aluízio Azevedo, que antes já havia mostrado seu flerte com a narrativa criminal 

em Mistérios da Tijuca, volta a aparecer nesse subgênero com Casa de pensão (1884). 

Ainda que de todos seja o menos explicitamente afiliado à vertente, Azevedo é um bom 

exemplo de como a narrativa criminal do século XIX não foi completamente apagada 

pelo tempo. Como mostra Porto (2009, p.259), o romance de Azevedo foi veladamente 

baseado num crime popular à época, o caso Capistrano, no qual João Capistrano é, 

inicialmente, julgado pelo estupro de Júlia Pereira, mas é absolvido por unanimidade. A 

polêmica, no entanto, se dá quando, no dia seguinte à sua liberação, Antônio Pereira, 

irmão da vítima, assassina João Capistrano em nome da honra de sua família e, indo a 

júri, também acaba absolvido. O caso serve de base para uma ampla discussão criminal 

nos jornais do Rio de Janeiro de então, que abordavam desde a validade de uma morte 

por defesa da honra até a castidade das mulheres na cidade. 

Azevedo, ainda que não assuma, escreve pouco tempo depois, um folhetim cujo 

enredo se aproximará bastante do caso: Amâncio vive uma vida de casado com Amélia 

antes do casamento com a conivência de João Coqueiro, irmão de Amélia, interessado 

no dinheiro de Amâncio; quando Amâncio percebe os intuitos da família, tenta fugir, 

mas é acusado por João de violentar Amélia e levado a julgamento, sendo absolvido. 

João Coqueiro, humilhado com a conclusão do caso, assassina Amâncio, e, sendo antes 

mal visto pela opinião pública, passa então a ser apoiado. 

O fato de que Azevedo não assume a conexão com o crime real não o afasta, no 

entanto, de sua raiz no real. Podendo ser mais abertamente naturalista do que fora em 

Mistérios da Tijuca, romance feito puramente para agradar ao público, como o próprio 

autor afirma nos folhetins da obra, Azevedo afirma o compromisso de Casa de Pensão 

com a realidade: 

Não o qualifico de romance, porque tal não é o caráter que lhe 

tenciono imprimir. Não tenho igualmente a pretensão de fazer dele um 
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livro científico nem tão pouco realizar uma obra de arte. Apenas me 

proponho estudar uma das faces mais antipáticas de nossa sociedade – 

a vida em casa de pensão. 

Meu único fim é rasgar aos olhos do leitor a parede de uma dessas 

velhas casas de pensionistas, e expor na sua nudez fria e 

profundamente comovedora os dramas secretos que aí dentro se 

consumam, terríveis e obscuros, como a luta dos monstros no fundo 

do oceano. 

Desejo exibir toda a hediondez dessa existência artificial e hipócrita, 

que corrompe nossa sociedade, como uma moléstia secreta e 

inconfessável corrompe o organismo humano (AZEVEDO, 1883, p. 

1). 

Azevedo se aproveita, então, de um crime real e a discussão acalorada que dele 

resulta para criar um romance que, como o próprio O cortiço, está fortemente vinculado 

à representação de uma heterotopia de desvio e os crimes e vícios produzidos nesse 

ambiente. 

Os outros dois romances que abordaremos aqui – Maria da Conceição, a vítima 

do desembargador Pontes Visgueiro (1873), de autor conhecido apenas como F.R., e Os 

estranguladores do Rio ou o crime da rua da Carioca (1906), de Abílio Soares Pinheiro 

–, diferente de Casa de pensão, não fogem de seu vínculo com o crime real, mas 

abertamente o expõem como forma de atrair a atenção do leitor – prática comum nessa 

vertente. 

O primeiro aborda o caso do assassinato de Maria da Conceição, jovem muito 

pobre de São Luís do Maranhão, então amante do desembargador Pontes Visgueiro, já 

com mais de 60 anos. Segundo jornais da época, com a ajuda de um escravo, o 

desembargador teria feito Maria desmaiar com clorofórmio e perfurado seu corpo no 

coração e no estômago, para, em seguida, serrar seus membros a fim de que o corpo 

coubesse em um pequeno caixão previamente encomendado. Uma vez concluído o 

processo, Maria foi enterrada no quintal do próprio desembargador, onde os restos 

mortais foram posteriormente encontrados. 
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Para não perder a profunda comoção do público, o romance foi produzido e 

publicado ainda no mesmo ano do crime, não podendo sequer apresentar uma conclusão 

efetiva para o caso, visto que o desembargador ainda aguardava julgamento. Segundo o 

romance, Maria da Conceição, ainda com 11 anos, refém de sua condição, acaba se 

envolvendo com o velho desembargador, que, obcecado com a menina, tem fortes crises 

de ciúmes e ódio que o levam ao crime. Vale destacar que o ápice da narrativa, o 

momento do crime em si, é trasposto para as próprias palavras do delegado encarregado 

pelo caso, fortalecendo a proximidade com o real: 

Só com a vítima, conversou com ela, e para obter que ela entrasse na 

fatal sala, lhe disse que ali fosse buscar um presente, que para ela 

tinha guardado. 

Maria da Conceição entrou e foi logo por ele acompanhada; quando 

descansava sobre um baú, vê Guilhermino que lhe saiu ao encontro 

acompanhando o desembargador, ela dá um grito agudo, e o segundo 

estava a partir e transformou-se em um surdo gemido, porque o 

desembargador se lhe atirava à garganta e lhe tapava a boca com uma 

toalha, ao mesmo tempo que Guilhermino lhe agarrava as espáduas. 

Assim domada, lhe foi aplicado o clorofórmio pelo desembargador, 

que mandou o cúmplice agarrar a toalha que lhe tapava a boca. 

As repetidas aplicações deste narcótico, auxiliados pela asfixia, 

proveniente de estar a garganta fortemente apertada, lhe fizeram 

perder os sentidos. 

Recostada a meio sobre um baú em que se havia assentado, luta para 

livrar-se do desembargador; este, porém, segura-lhe uma das mãos 

colocando-a sobre o pé direito que estava descalço e sobre o baú. Ao 

mesmo tempo as convulsões da asfixia lhe fazendo bater as pernas, o 

desembargador as prende entre as suas.  

Adormecida que foi, a ela lançou-se este e lhe mordeu enfurecido o 

corpo. 

O comparsa Guilhermino retirou-se para a sala de visitas, e quando 

voltou encontrou Maria da Conceição reduzida a cadáver, além de ter 

tido a precaução de forrar o chão com um capote de seu uso, para que 

o tabuado não se manchasse de sangue, agarrava sua própria camisa e 

com ela enxugava o sangue que extravasava das feridas. 

Não querendo deixar o mínimo vestígio de sangue, mandou que 

Guilhermino agarrasse o cadáver pelos pés e segurando-o pelos 

ombros o depositaram no caixão. 

Vai agora aumentar-se o horror da cena. Maria da Conceição jaz num 

pequeno caixão de cinco palmos de comprimento, que não a pôde 
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conter estendida. O desembargador que já o havia compreendido, 

tinha-se prevenido de cordas, e amarrando o pé direito o faz voltar sob 

a coxa respectiva, e os amarra, mandando a Guilhermino que fizesse o 

mesmo com a perna esquerda. 

Preparado assim o corpo, que estava numa posição má, e por força 

dela levantado de tal sorte que não seria possível pregar o caixão, o 

desembargador assim compreendendo, lança mão do trinchete, que, 

anteriormente havia feito amolar por Guilhermino, e cortadas as 

cordas, estendeu de novo a perna direita deu profundo golpe na curva, 

procurando vergar perna sobre coxa. 

Não o podendo obter ainda deixou de novo pender a perna, e a 

desarticulou pelo joelho, a perna assim desarticulada é deitada a um 

lado do caixão. Logo depois, o desembargador agarra a cabeça da 

vítima pelos cabelos, e com o mesmo trinchete lhe corta o pescoço até 

que a cabeça voltando pôde cair sobre as espáduas e ser introduzida no 

caixão (Maria da Conceição, 1873, p. 80-81). 

Além da proximidade com o real através da legitimidade do discurso, podemos 

ver também um alto grau de realismo gráfico na quantidade de detalhes fornecidos na 

obra sobre o assassinato da menina. Ainda que o romance em si não seja ilustrado, não 

faltaram, ainda, à época, periódicos que oferecessem complementos visuais chocantes 

para o caso (cf. PORTO, 2009, p. 125, 126, 129-131). 

Por último, podemos citar um dos casos que mais moveu a imprensa, a literatura 

e até o cinema nos primeiros anos do século XX. Em 1906, um grupo de assaltantes 

comete latrocínio na tentativa de roubo a uma joalheria, deixando como vítimas os dois 

sobrinhos do dono do estabelecimento. O impacto do crime aumenta pela forma da 

morte: estrangulamento. Diferente dos casos anteriores, vemos aqui a narração de um 

crime não passional, cometido com fins econômicos, transição que acompanharemos na 

próxima fase da narrativa criminal. 

O crime começou a ser transformado em romance por Abílio Soares Pinheiro 

semanas após a notícia surgir na imprensa. Os estranguladores do Rio, ou o crime da 

Rua Carioca é publicado ainda em 1906, narrando não apenas o crime, mas, ―[c]omo os 

editores ressaltavam no ‗Aviso‘ inicial, ‗fatos desconhecidos pela mesma polícia‘‖ 

(PORTO, 2009, p. 185). 



249 

 

Prática recorrente na vertente, os romances de crimes reais buscam, muitas 

vezes, expandir seu conteúdo para além do momento do crime em si, geralmente para 

fornecer explicações sobre a causa do crime. Azevedo retorna à infância tanto do 

assassino quanto da vítima em Casa de Pensão; F.R. opta por centrar-se apenas em sua 

vítima, justificando seu destino pela origem marginal, imoral e mesmo criminosa de 

Maria da Conceição; e Pinheiro, da mesma forma, busca narrar as origens da chamada 

Quadrilha da Morte, focando-se, no primeiro bloco, sobretudo na argentina Malvina. 

Toda essa primeira parte, focada na criminosa Malvina, serve para esticar o 

romance e manter o suspense tão caro à estrutura folhetinesca, pospondo o enredo do 

crime de fato e adicionando ao romance um longo prelúdio repleto de elementos típicos 

desse tipo de romance: Malvina se apaixona, se arrepende por seus atos, ameaça contar 

os planos da quadrilha, sente-se culpada pelo seu passado, sofre dos nervos e por fim 

vai para um convento. No entanto, tendo como um dos objetivos declarados, mostrar ao 

público a realidade do ―Rio oculto‖, ou seja, as heterotopias de desvio típicas da capital 

fluminense à época, a primeira parte do romance serve ainda para expor esses espaços: 

Ainda na primeira parte, os encontros entre bandidos na taverna do 

Boca de ferro mostravam que ali era local de planejamento de alguns 

crimes já ocorridos no Rio de Janeiro. O capítulo 2 da primeira parte – 

―O Rio oculto‖ – mostra o cotidiano do ―mundo do crime‖ delineando, 

em especial, as ações em torno do contrabando (PORTO, 2009, p. 

191). 

A segunda parte baseia-se diretamente nas notícias do Correio da manhã para 

narrar o crime de fato, tendo como foco os dois criminosos responsáveis pelo assalto, 

Rocca e Carletto. Assim como o assassino de Maria da Conceição a quem a mídia 

associava constantemente a figura de um animal selvagem, principalmente um tigre, 

pelas mordidas encontradas no corpo da vítima, os dois criminosos são constantemente, 

ao longo da narrativa, descritos por seus atributos animalescos, caracterizando-os de 

forma monstruosa: 
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Carletto, no momento do estrangulamento de Carluccio, possuía uma 

―ferocidade sanguinária‖ e transformara-se em um ―tigre‖, assim 

como, quando fugia da polícia, era ―ágil como uma enguia‖, Rocca era 

uma ―raposa astuciosa‖, mas também um ―animal bravio‖ ao se ver 

capturado pela polícia. Os criminosos, segundo o narrador, uniam-se 

―por instinto‖ e não por algum ―sentimento qualquer‖ (PORTO, 2009, 

p. 188). 

Dois anos depois da publicação da obra, o crime ainda persistia no imaginário do 

público carioca, o que pode ser comprovado com o sucesso de uma das primeiras 

produções cinematográficas nacionais, Os estranguladores (1908), de Francisco 

Marzullo, baseado na peça A quadrilha da morte, escrita por Figueiredo Pimentel e por 

Raphael Pinheiro (cf. FREIRE, 2011, p. 33). 

Ainda que a diferença seja sutil, obras como Casa de pensão, Maria da 

conceição e Os estranguladores do Rio podem ser diferenciadas de um segundo tipo de 

romance de crime também muito popular à época, as biografias criminais. Resolvemos 

diferenciar essas narrativas dos romances de crimes reais devido à abordagem do ato 

criminal. 

Nos romances de crimes reais, a motivação do romance se dá em um crime 

central, extraordinário, que serve de chamariz. A partir desse crime, constrói-se um 

passado que o justifique – em que podem existir crimes menores – e, em geral, se 

encerra com a captura ou julgamento do criminoso. 

Nas biografias criminais, por outro lado, temos menos a presença de um crime 

extraordinário que um criminoso extraordinário pela quantidade ou peculiaridade dos 

crimes cometidos. Sendo assim, o foco deixa de ser um crime específico e passa a ser a 

construção do personagem em si e seu desenvolvimento ao longo dessa vida de crimes. 

Tirando o foco do ato criminal e passando-o ao criminoso, a captura e julgamento não 

necessariamente encerram o interesse pela narrativa, possibilitando que muitos desses 

romances mostrem a trajetória do personagem após sua prisão e, assim, expondo os 

horrores da penitenciária. 
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Vemos, com isso, que, nessa vertente, diferente dos casos anteriores, não haverá 

espaço para criminosos ocasionais, mas apenas para aqueles que optaram, de fato, por 

uma vida de crime. 

3.1.5. Biografias criminais 

Centrado em um único caso, optamos por considerar o folheto sobre os 

assassinos da Ilha da Caqueirada como precursor para os romances de crimes reais. No 

entanto, sendo, dentre essas primeiras obras do subgênero criminal, o único a retratar 

criminosos não passionais, Moreira de Azevedo opta por incluí-los na coletânea 

Criminosos Célebres (1873-4), junto a outras duas biografias criminais. Dessa forma, 

por mais que não tenhamos, no folheto, a estrutura típica da biografia criminal, 

podemos considerá-la, também, base para essa vertente. 

A obra de Moreira de Azevedo, um dos marcos das biografias criminais no XIX, 

apresenta, além do caso supracitado, a história de dois criminosos de renome do começo 

do século XIX, Vasco de Moraes e Pedro Espanhol. Com o subtítulo de ―Episódios 

históricos‖, Criminosos célebres é oferecido ao leitor como uma narrativa de grande 

compromisso com a verdade dos fatos, valendo-se, muitas vezes, de trechos de jornais 

para corroborar os eventos e personagens representados nas narrativas (cf. PORTO, 

2009, p. 146). 

Em ―Vasco de Moraes‖, Moreira de Azevedo conta a história do criminoso 

homônimo, filho de um comerciante português que, para ter acesso à herança do pai, 

planeja e executa seu assassinato. Após o primeiro crime, não consegue mais retornar a 

uma vida digna. ―Pedro Espanhol‖, da mesma forma, começa em Portugal, à época do 

terremoto que devastou Lisboa, mas, posteriormente, passa-se no Rio de Janeiro, local 

em que o criminoso homônimo se tornou popular. Nessa história, o ponto de partida 
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para o crime é semelhante, o assassinato do padrinho de Pedro, quando o criminoso 

ainda era bem jovem.  

A história de Pedro Espanhol também perdura no imaginário carioca e, em 1884, 

reaparece nas mãos de José do Patrocínio, no folhetim Pedro Espanhol. Como analisa 

Porto, as histórias de Moreira de Azevedo e a de José do Patrocínio encontram diversos 

pontos em comum, uma vez que ambos se inspiram diretamente nos atos do criminoso 

para a produção de suas histórias, mas no caso de José do Patrocínio, o gênero do 

folhetim imprime marcas características no romance. A começar com a extensão, 

consideravelmente maior que a versão de Moreira de Azevedo, Patrocínio pospõe ao 

máximo o surgimento do protagonista da obra. Se era costume, na narrativa criminal, 

explorar a infância do criminoso em busca de justificativas para o comportamento 

anômalo, em Pedro Espanhol, José do Patrocínio vai além e retrocede décadas antes de 

seu nascimento. No entanto, tendo em vista o subgênero criminal, essa analepse é, 

também, centrada em criminosos, baseada em uma quadrilha que pretende saquear 

Lisboa após o terremoto. 

Em ambas as narrativas, de Moreira de Azevedo e José do Patrocínio, temos 

como um dos momentos mais chocantes da trajetória do criminoso o assassinato da 

jovem Maria. Devido a ciúmes por parte um dos membros da quadrilha de Pedro 

Espanhol, Maria é injustamente acusada de trair a confiança do bando, o que a leva a 

uma morte violenta nas mãos do líder do grupo: 

Ao descarregar a primeira cutilada na sua vítima, procurou esta 

defender-se, e tanta resistência manifestou na luta, tanta energia e 

denodo, que exasperou a cólera do assassino; multiplicou este de 

esforços, repetiu os golpes, e quando viu morta a mulher que resistira 

longo tempo ao seu furor, ultrajou-lhe o cadáver, decepou-lhe a 

cabeça, e cravou em mais de uma região do corpo o punhal 

ensagüentado (MOREIRA DE AZEVEDO, s.d., 39-40). 

Comíamos um frango assado e eu cortava-lhe as carnes da coxa com 

uma navalha... Ela, com aqueles mimos, que tu conheceste, deitou a 

cabeça no meu ombro e ficou a olhar para mim. A posição era 
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magnífica... Eu beijei-a na boca, depois nas faces e afinal no pescoço, 

e quando ela fechava os olhos, para apertar talvez de encontro ao 

espírito o prazer que sentia, eu com pulso firme e golpe certeiro 

degolei-a. 

- Que horror! Que horror!... 

- Foi justamente o que eu disse, quando coberto de sangue quente a vi 

rolar morta... Quis fugir, mas refleti que se a deixasse ali morta e 

perfeita era fácil atribuirem-me o crime... Ora, havia um meio de 

defender-me, era esbandalhar o cadáver. Completei a obra; conclui a 

degolação, dei um tiro no rosto, crivei-lhe o corpo de punhaladas, para 

simular que houve uma luta, antes do crime... (PATROCÍNIO, 1884, 

n. 106, p.2). 

Para o público de então, a degradação do corpo das vítimas a esse ponto causa 

grande comoção, semelhante ao que vimos anteriormente no caso de Maria da 

Conceição. Patrocínio, tendo em vista, talvez, a amplitude de seu público, ameniza a 

brutalidade do crime através do discurso de Pedro Espanhol de que a maior parte da 

violência foi cometida após o assassinato indolor da vítima. Ainda assim, para um 

público que apenas começava a encarar as consequências brutais da violência urbana, as 

cenas representam o quão monstruosa era essa figura do criminoso profissional. 

É, ainda, no caso de Pedro Espanhol que vemos uma das primeiras 

representações da associação entre a criminalidade urbana e as esferas de poder na 

cidade, elemento que a partir de meados do século XX vai se tornar uma constante na 

narrativa criminal brasileira. Na versão de José do Patrocínio, após a prisão de Pedro 

Espanhol, o criminoso consegue sua soltura chantageando o alto escalão da sociedade: 

Ao ser preso, Pedro contava uma história que deixara todos os 

presentes desconfiados e temerosos. De fato, ele arquitetara uma 

forma hábil de defesa: ele conhecia os mistérios da sociedade 

fluminense, crimes que foram encobertos porque foram cometidos por 

pessoas ligadas às altas classes sociais. De acordo com o narrador, 

havia uma crença de que Pedro possuía aliados de muito poder, com 

os quais ele dividia o produto do roubo (PORTO, 2009, p. 173). 

Se Pedro Espanhol, apesar dos contatos com a alta sociedade, representa o 

criminoso vulgar, outro romance popular à época, Memórias de um rato de hotel 
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(2000), de 1912, mostra o criminoso sofisticado, que longe de sujar as mãos com o 

sangue de suas vítimas, prefere o roubo refinado em hotéis de luxo. 

O romance é, talvez, uma das melhores provas de que João do Rio, um dos 

ferrenhos críticos da narrativa criminal popular, acusando-a de influenciar os vícios, de 

ser degenerada, flertou com esse tipo de literatura. Supostamente transcrita pelas mãos 

de um jornalista anônimo a partir da confissão do famoso ladrão de hotéis, Artur 

Antunes Maciel, conhecido como Dr. Antônio, atribui-se hoje a autoria da obra a João 

do Rio. Antes de falar sobre a obra, no entanto, vale atentarmos para a curiosa nota do 

autor publicada na Gazeta de notícias em agosto de 1911 e curiosamente reproduzida no 

primeiro capítulo do romance. 

Intitulada ―O representativo do roubo inteligente‖, o artigo parte da ideia de que 

o Brasil carecia, na área do crime, de uma figura capaz de servir-lhe de metonímia, de 

personificação. Segundo João do Rio, os ingleses teriam como personificação da figura 

criminal Jack, o estripador, e ainda assim teriam inventado também um representativo 

para o lado investigativo, através de Sherlock Holmes. Sem necessariamente distinguir 

personagens reais e fictícios, João do Rio lamenta a ausência de um personagem célebre 

relacionado ao crime. Faz, no entanto, certa concessão à figura de Dr. Antônio, 

comparando-o a uma versão piorada do popular Arsène Lupin. 

O romance Memórias de um rato de hotel, como dissemos, não apresenta 

indicação de autoria e, à época, era indicado o próprio ladrão como autor da obra. No 

entanto, tendo em vista alguns indicativos, em que se pode incluir o artigo antes 

mencionado
116

, os críticos, hoje, atribuem a obra ao dândi carioca (cf. João Carlos 

Rodrigues in MACIEL, 2000, p.283). 

                                                 
116

 O maior indicativo, no entanto, vem em uma anotação de um dos três únicos exemplares que 

sobreviveram até os dias de hoje. Nele, é possível ver na primeira página uma anotação de Francisco 

Prisco que indica que o livro teria como autor João do Rio. A partir desse dado, João Carlos Rodrigues 

empreende uma pesquisa mais detida, encontrando em notícias de periódicos da época mostras claras de 
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Assumindo, então, João do Rio como autor, é possível entender a peculiaridade 

da obra. Como antes vimos, o jornalista condenava fortemente a literatura de crime que 

circulava entre os leitores de menor instrução. Ao mesmo tempo, no entanto, João do 

Rio é um admirador confesso de DeQuincey e frequentemente fazia reportagens de 

campo – como veremos no próximo tópico – em espaços marginalizados, muitas das 

vezes retratando crimes. Na ausência de uma mente criminosa refinada ou degenerada 

como o próprio autor traçará mais tarde através do Barão Belfort em ―Emoções‖ e de 

Rodolfo em ―Dentro da noite‖, ambos contos da obra Dentro da noite, de 1911, João do 

Rio encontra na elegância do Dr. Antônio a possibilidade de criar um representativo 

para o crime nacional que fugisse ao ordinário dos ladrões de rua e à barbárie dos 

assassinos. 

Segundo João do Rio, esse criminoso: ―não incute pavor, inspira simpatia‖ (João 

do Rio in MACIEL, 2000, p.25). Simpatia tamanha que João do Rio não esconde sua 

admiração plena pelo criminoso – ainda que com algum tom de ironia – indicando, após 

a prisão do criminoso, que era ―preciso fugir, sair, desaparecer, tomar outro nome, 

continuar. (...) Quando se chega a ser Dr. Antônio, um representativo, o primeiro, o 

grande crime é não continuar‖ (João do Rio in MACIEL, 2000, p.28). 

A obra narra a trajetória de vida do criminoso Artur Antunes Maciel, nascido em 

uma família de boas condições no Rio de Janeiro, em uma ―vida de abundância, senão 

de riqueza‖ (MACIEL, 2000, p. 41) na qual permaneceu até ser expulso de casa pelo 

pai. A má relação entre pai e filho, frequente nas narrativas criminais como justificativa 

para a vida de crime, se dá pelo envolvimento de Artur com prostitutas, o que leva o 

rapaz a largar os estudos e gastar todo dinheiro que recebia. Ao perceber a recorrência 

de tal comportamento, o pai cortará seus recursos, o que levará Arthur a, influenciado 

                                                                                                                                               
que João do Rio visitava Artur Antunes Maciel e havia proposto escrever sobre sua vida, fato que ocorreu 

em folhetim em mesma época. 
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por más companhias, roubar o próprio pai. Uma vez concretizada tal ação, o menino, 

então com vinte anos, percebe que havia tomado um rumo sem retorno. 

A obra de João do Rio, tendo em vista o tipo de criminoso, não apresenta cenas 

de crimes violentos como a maior parte dos casos anteriormente vistos. É um dos 

poucos exemplares em que vemos uma narrativa criminal em que a ameaça representada 

pelo criminoso é quase anulada. No entanto, fica em seu lugar a ameaça representada 

pelo crime em si: Memórias de um rato de hotel, nesse sentido, segue um tema 

recorrente na ficção de João do Rio, a exploração da degeneração psicológica de seus 

personagens a partir de alguma ―nevrose‖, como diziam à época. A nevrose do crime 

que acomete Artur é narrada com aprofundamento psicológico, mostrando, em primeira 

pessoa, a metamorfose do criminoso desde o horror sentido durante o primeiro crime ao 

misto de arrependimento e orgulho em momentos finais de sua vida. 

É, ainda, na obra de João do Rio, que melhor podemos ver o lado obscuro da 

justiça brasileira, fato que acaba ofuscado em muitas das demais narrativas. Tendo em 

vista o trabalho de campo do autor carioca nas prisões, o romance oferece uma visão 

detalhada da heterotopia prisional ainda no começo do século XX, apresentando um 

cenário que se perpetuará até a contemporaneidade nas narrativas criminais: 

Eu preciso ser bom na Correção. Todos são maus. São maus, porque é 

impossível deixar de o ser. Contra a fúria, a fúria. Contra a violência, 

a violência. Um homem condenado a um tempo enorme, que entra 

moço para sair velho (se sair!), que não vê mais a rua, que não sente 

mais a liberdade, perde o amor à vida e torna-se um chacal. Para 

contê-lo é preciso ser o domador com a ponta do ferro em brasa. Eu vi 

negros assassinos rebelarem de repente contra os guardas, cedendo 

apenas aos canos dos revolvers para passar 15 e vinte dias de solitária, 

eu vi cenas espantosas, que os meus olhos não esquecerão jamais 

(MACIEL, 2000, p. 180-181). 

Não só vemos o problema presidiário de forma geral, como também temos 

acesso aos espaços de verdadeira tortura utilizado para punir aqueles que causavam 

problemas na penitenciária: 
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O Raio! Não pensem os senhores no Raio. É uma cela preparada com 

sal nas paredes feita especialmente. É baixa, escura e as paredes 

porejam umidade. Uma bilha d‘água, um pão quando vem a treva – e 

só! Quando se entra e pelo bater das correntes sabe-se que o guarda 

partiu, vem um enorme desespero. Então levantamo-nos a custo, 

apalpamos as paredes que dessoram. Um frio que chamarei de 

abafado, dá-nos a impressão de um mergulho num líquido estranho 

(MACIEL, 2000, p.233). 

Como veremos posteriormente, João do Rio apresenta-se como um contundente 

crítico dos horrores da vida penitenciária de então, tanto pela arbitrariedade das prisões 

menores, pela suposta vadiagem, como pelas condições do próprio espaço prisional. É 

talvez esse elemento que acaba desviando a obra de João do Rio da leveza que 

poderíamos encontrar em ladrões como Arsène Lupin. Dr. Antônio, por mais que não 

seja um criminoso a ser temido na obra, tampouco é um criminoso plenamente sedutor, 

mas uma figura, em última instância, trágica, cujo destino inexorável já estava marcado 

pelas cartas do Tarô mesmo antes de sua vida de crimes: 

- Gasta sempre tudo! É perseguido... 

- Perseguido? Fiz eu, rindo. 

- Muito. 

- Por quê? 

A cigana olhou-me fixamente. 

- Ninguém foge à sua sorte. Quer que eu fale? 

- Claro. 

- Por... 

- Dize, mulher! 

Ela olhou para as meretrizes, olhou para mim. 

- Por... 

Fechou os olhos e fez com a mão o gesto de quem surripia (MACIEL, 

2000, p. 44-45). 

Ler o João do Rio ficcionista sem levar em conta sua experiência como cronista 

é um erro. Enquanto alguns autores prezam por traçar uma linha nítida entre a produção 

literária e a jornalística, João do Rio sempre optou por manter as fronteiras entre os dois 

gêneros difusa, nas palavras de seu biografista: ―misturando indiscriminadamente ficção 

e realidade, personagens reais e inventadas‖ (João Carlos Rodrigues in MACIEL, 2000, 

p. 286). 
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Dessa forma, podemos utilizar Memórias de um rato de hotel como ponte para 

abordar a penúltima das vertentes de marcam a primeira era da narrativa criminal no 

Brasil, as crônicas de crime, em que João do Rio é, sem dúvida, um nome de grande 

destaque. 

3.1.6. Crônicas de crime 

Um dos elementos jornalísticos que mais colaborou para a consolidação da 

narrativa criminal, não só no Brasil como também nos países do norte, foi o fait divers. 

Prática recorrente no século XIX, o fait divers era uma seção do jornal destinada aos 

incidentes marcantes da rotina da cidade, geralmente relacionado a mortes, acidentes ou 

eventos de natureza extraordinária. Tais notícias, apesar de extraordinárias, eram 

consideradas acontecimentos menores, em oposição às notícias de relevo político, 

histórico, econômico etc. Ou seja, os fait divers tinham como proposta oferecer ao leitor 

mais sensações que informações relevantes: o choque de um assassinato, o drama de um 

suicídio, o assombro de evento dito sobrenatural. 

Ainda que estivesse no jornal, é bom lembrar que, no século XIX e, pelo menos, 

na primeira metade do XX, o texto jornalístico não tinha um necessário compromisso 

com a neutralidade, a isenção, o distanciamento que hoje vemos na maior parte dos 

periódicos, com exceção, talvez, daqueles de apelo mais popular, hoje acusados de 

sensacionalistas. O que hoje consideramos sensacionalismo foi, por muito tempo, 

prática frequente nos jornais, sobretudo nos espaços destinados ao fait divers e seus 

herdeiros, como a crônica policial. Esses espaços do jornal ofereciam ao leitor não 

exposições sobre tais eventos, mas criavam narrativas ―em forma romanceada, num 

registro melodramático, que vai fazer concorrência ao folhetim e muitas vezes suplantá-

lo‖ (MEYER, 1996, p. 98).  
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Essas narrativas uniam o tom melodramático típico do folhetim à legitimidade 

oferecida pelo texto jornalístico a fim de alcançar, pela ilusão de realidade, um efeito 

estético mais intenso junto a seu público: 

Uma outra característica do fait divers é de se passar por uma história 

verídica, atual e próxima do leitor. De fato, o fait divers fascina pela 

ilusão da sua proximidade. A acumulação dos detalhes que dão 

credibilidade, os assuntos e as confidências, tanto dos autores dos 

crimes quanto das vítimas, as entrevistas e as fotografias, são muitos 

dos procedimentos que contribuem para a autenticidade da narrativa e 

a ilusão da proximidade (DION, 2007, p. 126). 

Tendo em vista que, dentre os temas privilegiados pelo fait divers, o crime 

ganhava destaque, sobretudo assassinatos violentos (cf. DION, 2007, p. 125), e que os 

romances de crimes reais transformavam em literatura os crimes populares dos jornais, 

a fronteira entre o fictício e real – e entre o texto de ficção e o texto sobre a realidade – 

se torna turva, favorecendo a proximidade com o real característica das narrativas 

criminais. Tal fato, segundo Dominique Kalifa, também ocorria na França, em que: 

A apresentação de numerosos romances, freqüentemente ambíguos, 

contribui para dissipar a sua condição: reportagem ou ficção? Ao 

contrário, os faits divers, freqüentemente qualificados, aliás, de 

romances, encontram-se sob a forma de Memórias no rodapé dos 

jornais (Dominique Kalifa apud PORTO, 2009, p. 16). 

Se em alguns casos o espaço circunscrito do fait divers poderia minimamente 

colaborar para tal distinção, no Brasil, em muitos casos, não havia tal distinção: as 

notícias do jornal – sobretudo as de crime –, de forma geral eram apresentadas ao 

público nos moldes do fait divers. Pedroso aponta para tal ocorrência nos jornais 

popularescos da época: 

Os jornais popularescos fazem negócios com a divulgação de 

escândalos e de crimes. Ao invés de vender os fatos vestidos, vendem 

os fatos nus. São jornais feitos para serem lidos pelo leitor masculino 

das classes populares. Manchetes, títulos, matérias e fotografias são 

mensagens pornográficas, reais, violentas e fortes como os fatos que 

reproduzem. O impacto da leitura revela os aspectos insólitos e cruéis 

da realidade que o jornalismo de prestígio relega ao campo da 

curiosidade e das notas e, assim, delega aos jornais popularescos a 

primazia da publicação (PEDROSO, 1994, p. 39). 
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Satisfazer a demanda do público por crimes espetaculares, no entanto, não 

significa manter o compromisso com a realidade que se espera do texto jornalístico. Os 

fins buscados nessas narrativas criminais raramente partem de uma necessária 

comprovação de realidade, mas apenas da aparência de real necessária para a 

intensificação dos efeitos estéticos. Dessa forma, mesmo fora do âmbito da ficção 

declarada, o processo inventivo continua: 

O impacto precisa ser renovado e mantido a cada edição. Os aspectos 

do inusitado e do violento se repetem diariamente, mas o redator 

precisa transformar a briga de botequim em guerrilha marginal; 

precisa inventar a matéria quando não existem bons ingredientes para 

despertar emoções e compor um escândalo jornalístico. A imaginação 

recobre o dia magro em acontecimentos explosivos (PEDROSO, 

1994, p. 40). 

Podemos, assim, não só considerar esse tipo específico de texto jornalístico 

como uma das formas de circulação da narrativa criminal, apresentando todos os 

elementos necessários para incluí-la nesse subgênero da ficção de crime, mas vê-lo 

como uma das vertentes que melhor explora a proximidade com o real tão cara à 

narrativa criminal, explorando a legitimidade do discurso jornalístico no mascaramento 

completo de sua própria ficcionalidade. 

O jogo sutil entre essas fronteiras pode ser visto de forma mais clara ao 

explorarmos um caso concreto, como nos fornece o já citado autor João do Rio. Ao 

analisarmos o próprio caso de Memórias de um rato de hotel já começamos a ver essas 

fronteiras entre real e fictício serem dissolvidas: a obra conta a história de um criminoso 

real, conta como se fosse um depoimento direto, atribui a autoria ao criminoso, mas 

hoje percebemos, não apenas pelos fatos anteriormente indicados, mas pelo estilo da 

escrita e pelas referências eruditas encontradas ao longo da narrativa, a possível autoria 

de João do Rio. 
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Se observarmos algumas crônicas
117

 de João do Rio
118

 perceberemos que não há 

diferença estrutural entre seu texto e uma narrativa criminal mais abertamente literária. 

Em 1908, o autor publica A alma encantadora das ruas (2007), em que reúne diversas 

crônicas anteriormente publicadas nos jornais. Nelas, vemos uma espécie de reportagem 

de campo, explorando os diversos espaços do Rio de Janeiro e, dentre eles, um destaque 

especial para as heterotopias de desvio, tais como as casas de ópio, as zonas de 

prostituição e as penitenciárias. Tomando ―Visões d‘Ópio‖ como exemplo, podemos 

analisar como a crônica de João do Rio funciona como uma narrativa criminal. 

Tanto em ―Visões d‘Ópio‖ como em outras semelhantes, há uma prioridade em 

apresentar ao leitor mais as sensações causadas pelo contato com as heterotopias 

exploradas pelo narrador que necessariamente uma reflexão sobre o tema. Desde o 

começo da crônica, João do Rio constrói com cuidado o espaço em que sua narrativa vai 

se ambientar: 

Era às seis da tarde, defronte do mar. Já o sol morrera e os espaços 

eram pálidos e azuis. As linhas da cidade se adoçavam na claridade de 

opala da tarde maravilhosa. Ao longe, a bruma envolvia as fortalezas, 

escalava os céus, cortava o horizonte numa longa barra cor de malva 

e, emergindo dessa agonia de cores, mais negros ou mais vagos, os 

montes, o Pão de Açúcar, S. Bento, o Castelo apareciam num 

tranquilo esplendor. Nós estávamos em Santa Luzia, defronte da 

Misericórdia, onde tínhamos ido ver um pobre rapaz eterômano, 

encontrado à noite com o crânio partido numa rua qualquer (RIO, 

2007, p. 68). 

Os tons progressivamente escuros do dia e o contraste da tranquilidade sublime 

dos morros com a visão horrenda de um crânio partido num beco da cidade preparam o 

leitor para a incursão nessa heterotopia. O autor progressivamente passa das paisagens 

                                                 
117

 Temos em mente que a crônica per se já é um gênero textual fronteiriço entre o jornal e a 

literatura. No entanto, defendemos que, tomando os mesmos temas, estilo, estrutura e dividindo os 

mesmos espaços dos textos ficcionais, certas crônicas passam a ter como único indicador de diferença a 

categoria a ela atribuída e a suposta proximidade com o real que dela advém. 
118

 Não só as crônicas de João do Rio, mas parte de sua obra ficcional, como os contos ―Dentro 

da noite‖, ―História de gente alegre‖ e ―As aventuras de Rozendo Moura‖, dentre diversos outros, 

também se enquadram na categoria de narrativas criminais. Uma vez que o presente capítulo tem uma 

finalidade panorâmica mais que analítica e tendo em vista que tal trabalho já foi empreendido em 

pesquisa anterior (cf. SASSE, 2016), não nos aprofundaremos em sua produção no tema. 
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de um pôr-do-sol carioca à miséria do submundo, mostrando primeiro os ―velhos 

prédios em ruínas‖ (RIO, 2007, p. 69) e chegando, por fim, ao Beco dos Ferreiros, local 

em ―[h]á portas de hospedarias sempre fechadas, linhas de fachadas tombando, e a 

miséria besunta de sujo e de gordura as antigas pinturas. Um cheiro nauseabundo paira 

nessa ruela desconhecida‖ (RIO, 2007, p. 69). 

A fim de intensificar o exotismo do ambiente heterotópico, João do Rio explora 

bem o lado oriental das casas de ópio, frisando que se sentia transportado às ―lôbregas 

bodegas de Xangai‖ (RIO, 2007, p. 70). Posteriormente, João do Rio fará uso de 

palavras de idioma estrangeiro a fim de magnificar a alteridade nas cenas, como vemos 

nas falas dos fumadores: ―Sapan... sapan... Hanoi... tahi...‖ (RIO, 2007, p. 73) e do 

próprio narrador: 

Vejo-me nas ruas de Tien-Tsin, à porta das cagnas, perseguido pela 

guarda imperial, tremendo de medo; vejo-me nas bodegas de 

Cingapura, com os corpos dos celestes arrastados em djinrickchas, 

entre malaios loucos brandindo kriss assassinos! Oh! o veneno sutil, 

lágrima do sono, resumo do paraíso, grande matador do oriente! Como 

eu o ia encontrar num pardieiro de Cosmópolis, estraçalhando uns 

pobres trapos das províncias da China! (RIO, 2007, p. 74). 

A fim de transformar o local de consumo de drogas em um verdadeiro locus 

horribilis, João do Rio faz uso abundante da escuridão, da repulsa e do horror sentido 

pelo narrador: 

Sinto náuseas e ao mesmo tempo uma nevrose de crime. A treva da 

sala torna-se lívida, com tons azulados. Há na escuridão uma nuvem 

de fumo e as bolinhas pardas, queimadas à chama das candeias, põem 

uma tontura na furna, dão-me a imperiosa vontade de apertar todos 

aqueles pescoços nus e exangues, pescoços viscosos de cadáver onde 

o veneno gota a gota dessora (RIO, 2007, p. 71). 

Por fim, João do Rio carrega tanto sua narrativa de exotismo e tons sombrios que 

o resultado final fica a um passo de narrativas de horror, em que os fumantes se 

convertem em criaturas monstruosas e avançam de forma grotesca sobre o narrador: 

A intoxicação já os transforma. Um deles, a cabeça pendente, a língua 

roxa, as pálpebras apertadas, ronca estirado, e o seu pescoço amarelo e 

longo, quebrado pela ponta da mesa, mostra a papeira mole, como a 
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espera da lâmina de uma faca. Outro, de cócoras, mastigando pedaços 

de massa cor de azinhavre, enraivece um cão gordo, sem cauda, um 

cão que mostra os dentes, espumando. E há mais: um com as pernas 

cruzadas, lambendo o ópio líquido na ponta do cachimbo; dois outros 

deitados, queimando na chama das candeias as porções do sumo 

enervante. Estes tentam erguer-se, ao ver-nos, com um idêntico 

esforço, o semblante transfigurado. 

(...) 

Os três grupam-se ameaçadoramente em torno de nós, estendendo os 

braços tão estranhos e tão molemente mexidos naquele ambiente que 

eu recuo como se os tentáculos de um polvo estivessem movendo na 

escuridão de uma caverna (RIO, 2007, p. 72-73). 

Esse modelo das reportagens de campo em espaços heterotópicos será 

recuperado, já no final dessa primeira era da narrativa criminal por Benjamim Costallat 

(1990) no já citado Mistérios do Rio, de 1924, recuperando a já ultrapassada etiqueta 

dos mistérios urbanos em um compilado de crônicas sobre o submundo do Rio de 

Janeiro. 

A proposta se assemelha bastante ao que encontramos em A alma encantadora 

das ruas: uma coletânea de crônicas sobre o Rio de Janeiro, dentre as quais 

encontramos certa inclinação para a exploração de heterotopias de desvio tais como um 

ponto de venda de cocaína, uma favela, um local de rinhas, um sanatório e novamente 

uma casa de ópio. 

Em ―Os fumantes da morte‖ vemos a mesma estrutura narrativa, abordagem e 

inclusive o mesmo local já caracterizado em ―Visões d‘ópio‖ por João do Rio. A 

crônica conta a história em primeira pessoa de uma incursão nas casas de ópio do já 

conhecido Beco dos Ferreiros. Antes, contudo, cria o mesmo contraste entre a placidez 

da paisagem do Rio e a miséria que se encontrará no ambiente em que penetram: 

A tarde já era quase noite. 

Escurecia lentamente, mas escurecia... 

Uma brisa fresca, inesperada, vinha do mar; e as lojas, aos poucos, se 

iam acendendo. 
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De repente, foi a visão mágica. 

Milhares de globos elétricos dos milhares de seus lampiões 

iluminaram-se como de improviso. 

Jorrou luz por toda a parte. 

A cidade, novamente, clareou (COSTALLAT, 1990, p. 51). 

E, logo em seguida, o choque da maravilha do progresso com a escuridão e o 

medo dos becos que essa cidade esconde: 

Deixamos a claridade intensa da Avenida e nos embarafustamos na 

meia escuridão da Rua São José. 

Viramos o Beco do Cotovelo, o beco sinistro e fétido, com sua 

ladeirinha que sobe para as ruínas do Castelo. 

(...) 

Mas, à noite, a Travessa dos Ferreiros é apavorante. 

Mal acesa, quase escura, adivinha-se mais do que se vê. 

E não se vê mesmo nada. 

Anda-se às apalpadelas. 

Pisa-se com incerteza, como cegos. 

E o receio de ser assassinado, ali, sem mais nem menos, sem barulho, 

em pleno silêncio, sobe à garganta de quem passa (COSTALLAT, 

1990, p. 52). 

Ainda que Costallat, estilisticamente, se distancie bastante de João do Rio, os 

eventos narrados e os efeitos explorados são bem semelhantes. A crônica prossegue 

com a entrada do narrador nos recintos e a descrição dos fumantes de ópio, ressaltando 

o exotismo das figuras chinesas: 

A fria impassibilidade daqueles olhos em amêndoa, aquelas criaturas 

amarelas e secas, não demonstram o que são. Toda a psicologia falha 

diante daquelas máscaras lívidas, sem movimento, de olhos 

pequeninos e traiçoeiros (COSTALLAT, 1990, p. 54). 

Já em ―A Favela que eu vi‖, vemos a representação da favela ainda em suas 

primeiras décadas de existência, quando, de tão singular, ainda se usava a letra 

maiúscula para denotá-la. Novamente, João do Rio já havia se aventurado também por 
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esses espaços na crônica ―Os livres acampamentos da miséria‖. Nessas crônicas já 

conseguimos ver despontar uma característica que será fundamental na literatura 

marginal que começa a se desenvolver na próxima era da narrativa criminal: o 

isolamento desse espaço. 

De todas as heterotopias de desvio da narrativa criminal, nenhuma parece ser 

mais completa, autônoma e, ao mesmo tempo, deslocada, separada dos espaços comuns, 

sobretudo as favelas dos morros cariocas. Construídas nesse espaço vertical labiríntico, 

soma-se à barreira social construída pelas zonas residenciais marginais de forma geral 

uma barreira também natural, criando essa espécie de fortificação contra a penetração 

dos que são alheios a esse espaço. Costallat frisa essa característica diversas vezes em 

sua crônica, ao dizer: 

Estávamos, em plena Favela, fora do mundo. 

Vinha-me, então, ao espírito, a crônica terrível do morro sinistro, o 

morro do crime. 

Encrava do Rio de Janeiro, a Favela é uma cidade dentro da cidade. 

Perfeitamente diversa e absolutamente autônoma. Não atingida pelos 

regulamentos da prefeitura e longe das vistas da Polícia. 

Na Favela ninguém paga impostos e não se vê um guarda civil. 

Na Favela, a lei é a lei do mais forte e a do mais valente. A navalha 

liquida os casos. E a coragem dirime todas as contendas. 

Há muito crime, muita morte, porque são essas as soluções para todos 

os gêneros de negócios – os negócios de honra como os negócios de 

dinheiro (COSTALLAT, 1990, p. 37). 

Costallat, no entanto, não se limita à Favela em suas buscas por espaços de 

crime, mas visita ainda um local que considera mais perigoso no Rio. Na crônica ―O 

túnel do pavor‖, vemos uma incursão no primeiro túnel construído no Rio de Janeiro, o 

túnel Rio Comprido, que liga o bairro homônimo a Laranjeiras. De acordo com o 

narrador: 

A Favela é sinistra, mas é povoada. A saúde, o túnel João Ricardo, a 

ponte dos Amores, a Marítima, são zonas trágicas, mas habitadas. 
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Lugares onde, se há bandido, há também muita gente honesta. Há a 

cavalaria e o guarda noturno... 

Mas na zona do túnel do pavor não há nada disso. É o pleno deserto. 

A plena solidão. E o que é pior: há habitantes transitórios que, de 

quando em quando, vão povoar as suas cavernas – existem 

verdadeiras cavernas pré-históricas entre as suas rochas – e as suas 

pequenas casas de sapê, improvisadas, nas encontras do morro. E 

esses habitantes transitórios são terríveis! (COSTALLAT, 1990, p. 

59). 

Tanto João do Rio quanto Costallat, ainda que explorem as heterotopias típicas 

do crime, não costumam abordar, no entanto, em suas crônicas, crimes de forma direta. 

João do Rio reserva esses espaços para seus contos, em que o aprofundamento 

psicológico nos personagens lhe permite explorar melhor os efeitos de crime. Existiam, 

no entanto, nos espaços reservados aos textos jornalísticos, narrativas que abordavam 

crimes de fato, nas chamadas crônicas policiais. 

Nelson Rodrigues estreou no jornalismo escrevendo nesse tipo de colunas e 

muito de seu trabalho futuro explorou as técnicas e temáticas desenvolvidas ao longo 

desses primeiros anos. Antes, no entanto, na primeira década do século XX, a demanda 

por notícias de crime era tal que não só a maioria dos jornais abordava o tema como 

também havia periódicos especializados unicamente no crime, como é o caso do 

Archivo vermelho. 

Editada pelo jornalista Silvo Paranhos, a revista quinzenal Archivo Vermelho 

tinha como proposta retratar e comentar os principais crimes cometidos na então capital 

federal. No texto de apresentação da revista, Paranhos faz questão de ressaltar como o 

Rio era ―uma das cidades que maior contingente oferece à estatística criminal‖ (Archivo 

vermelho, 1918, nº 1, p. 3), oferecendo um rol dos crimes que haviam, nas últimas 

décadas, abalado profundamente os leitores, dentre os quais vemos como primeiro o 

famoso caso da Rua Carioca. 
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Vemos na explicação da proposta da revista não só essa tentativa de transformar 

o país nesse grande espaço heterotópico, ―teatro dos que praticam delitos os mais 

cruéis‖ (Archivo vermelho, 1918, nº 1, p. 3), mas também as demais características que 

marcam a narrativa criminal. O editor ressalta a proximidade com o real ao dizer que: 

Temos, pois, cenas reais, que seriam tidas como frutos da exagerada 

imaginação de romancistas dessa época do romance cheio de sangue 

da primeira à última página. 

(...) 

O nosso povo devora os livros em que os crimes são obra da fantasia 

dos escritores. 

Pois bem. Aqui nessa revista quinzenal, ele assistirá a passagem de 

tipos reais, de criminosos que vivem entre nós, na nossa sociedade. 

(...) todos eles, diante dos leitores, sejam plebeus ou nobres, ricos ou 

paupérrimos, passão entre as imagens desse caleidoscópio que jamais 

sacrificará os interesses da verdade (Archivo vermelho, 1918, nº 1, p. 

3). 

Também não deixa de constantemente frisar a alteridade monstruosa dos 

criminosos que serão retratados nessas publicações: 

O Archivo vermelho propõe-se a registrar toda essa série de 

monstruosidades que impressionam, comovem, apavoram, infundem 

terror. 

(...) 

De vez em quando, editaremos páginas sobre as grandes aberrações 

que figuram na história das monstruosidades humanas. 

(...). 

Os leitores encontrarão de quinze em quinze dias, nestas páginas, 

notícias dessas doenças que colocam o homem abaixo do irracional 

(Archivo vermelho, 1918, nº 1, p. 3). 

Vemos a revista apostando em pelo menos três variações de textos sobre o crime. 

Temos, na capa, como chamariz, um crime de maior notoriedade, que será considerado 

central e apresentará uma reportagem mais completa, com transcrições de depoimentos, 

fotos, descrição do crime em si, prisões etc. Um espaço para crimes de menor 

repercussão, ocupando a maior parte da revista, em pequenas notícias narrativas e, 
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apesar do forte apelo ao real proposto por Paranhos, a revista conta, ainda, com um 

espaço para textos plenamente ficcionais: folhetins e contos de crime, nacionais e 

estrangeiros. 

Mesmo nas notícias mais curtas, que ocupavam alguns parágrafos apenas, vemos 

o realismo gráfico dos crimes e certa preocupação estética na construção da cena, que 

longe de manter a distância do texto jornalístico, é construída a fim de intensificar as 

sensações de choque e repulsa no leitor: 

Ernesto Schonardt prosseguia nos seus desatinos quando os braços 

vigorosos de seu filho e de sua mulher o deitaram ao solo, procurando 

contê-lo nos seus ímpetos de querer saltar. Elisa, então, munida de 

uma faca de cozinha, enquanto seu filho continha a cabeça do louco, 

forçou a lâmina sobre o pescoço do infeliz. 

As carnes cederam, o aço ringiu sobre os músculos, as artérias 

cortaram-se e um jato violento de sangue atravessou o ar com a 

suprema risada do infeliz, até atingir as faces dos seus algozes. 

Ernesto Schonardt, agarrado ainda por seu filho, nas vascas da morte, 

queria fugir; não compreendia bem o que com ele se passava, 

enquanto Elisa, sinistramente, continuava a sua obra de decapitação, 

no que era impedida pelo pouco fio que a faca tinha. 

A desgraçada mulher foi, então, à cozinha; muniu-se de uma pedra de 

afiar e levou-a para junto da vítima. 

Ali, entre os fúnebres gemidos do agonizante, passou-a repetidas 

vezes sobre o aço da faca e quando a viu em condições, levou-a, 

novamente, à garganta do infeliz separando a cabeça do tronco do 

corpo, e atirando-a a um canto (Archivo vermelho, 1918, nº12, p. 15-

16). 

Reforçamos, assim, nossa hipótese de que o subgênero criminal encontra fora do 

âmbito da ficção uma parte importante de seus textos e que, ainda que oferecidos como 

textos jornalísticos, essas narrativas em poucos se diferenciam esteticamente das obras 

ficcionais que compõem a narrativa criminal. 

3.1.7. Narrativa criminal regionalista 

Restaria ainda falar de uma vertente que daria continuação à temática explorada 

por Joaquim Norberto em sua novela ―Januário Garcia, ou As sete orelhas‖, ou seja, 
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uma vertente que se afasta dos crimes da metrópole em prol do interior do país, em uma 

narrativa criminal regionalista. 

Tal como presentes na novela de Norberto, os crimes cometidos nessas 

narrativas geralmente o são por três motivos: os crimes de honra, como os de Januário, 

em que o assassinato é decorrente de um acerto de contas por outra morte, adultério, 

problemas de território etc.; os crimes políticos, em que os jagunços são utilizados para 

atacar forças políticas opositoras no sistema quase feudal do coronelismo; e os assaltos 

de fato, cometidos geralmente por grandes bandos, muitas vezes seguidos de mortes, 

estupros ou outros crimes. 

Independente do caso, vale ressaltar que esta vertente deve ser encarada com 

certas ressalvas, devido à natureza diferenciada que o crime apresentará no interior do 

país, sobretudo ao longo dessa primeira era da narrativa criminal. 

Como vimos na introdução deste tópico, o fato de que as instituições de justiça 

não tinham força nem penetração para lidar com a criminalidade interiorana, passando 

tal poder para a mão dos grandes latifundiários, faz com que a própria noção de crime 

seja relativizada. Em nenhum dos motivos de crime supracitados vemos de fato o típico 

embate entre a criminalidade e a ordem social, mas, pelo contrário, tais crimes muitas 

vezes são, eles mesmos, mantenedores dessa mesma ordem. A vingança de Januário é 

um ato fundamental para o retorno à ordem da mesma forma que o trabalho dos 

jagunços é parte integrante do sistema coronelista e mesmo os bandidos independentes 

oscilam entre prestar serviços aos grandes fazendeiros e servir de resistência a suas 

imposições (cf. MELLO, 2011). 

Dessa forma, a representação dos atos criminais nessas narrativas em vez de 

criar reflexões sobre a natureza do crime, da justiça e da ordem social, apontam para 
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uma visão pré-moderna de justiça, alinhando-a mais a questões pessoais e locais que 

transmitindo a ameaça que o crime representa no estado moderno. 

Vale, no entanto, rastrear essa literatura para que identifiquemos as raízes do que 

posteriormente formará, de fato, uma narrativa criminal regionalista, como veremos em 

Edyr Proença, por exemplo. Dentre os autores que apresentam a brutalidade do interior, 

podemos mencionar Franklin Távora, Rodolfo Teófilo e, inclusive, Euclides da Cunha. 

Ainda que o autor de Os sertões não esteja empenhado em, de fato, escrever uma 

narrativa criminal, sua cobertura literária da Guerra de Canudos será uma grande 

influência para outros autores contemporâneos e posteriores a ele. Misto de pesquisa 

geológica, ensaio antropológico e narrativa literária, Os sertões nos oferece uma visão 

única dessa peculiar heterotopia de desvio que foi Canudos. Tomando em conta que o 

nome ―favela‖ é herança de um morro de Canudos, podemos acompanhar a relação e 

ver nessa cidade descrita por Euclides também uma protofavela: 

A urbs monstruosa, de barro, definia bem a civitas sinistra do erro. O 

povoado novo surgia, dentro de algumas semanas, já feito ruínas. 

Nascia velho. Visto de longe, desdobrado pelos cômoros, atulhando as 

canhadas, cobrindo área enorme, truncado nas quebradas, revolto nos 

pendores — tinha o aspecto perfeito de uma cidade cujo solo houvesse 

sido sacudido e brutalmente dobrado por um terremoto. 

Não se distinguiam as ruas. Substituía-as dédalo desesperador de 

becos estreitíssimos, mal separando o baralhamento caótico dos 

casebres feitos ao acaso, testadas volvidas para todos os pontos, 

cumeeiras, orientando-se para todos os rumos, como se tudo aquilo 

fosse construído, febrilmente, numa noite, por uma multidão de 

loucos... (CUNHA, 2014, p. 216). 

Nesse ambiente, a população heterogênea era composta: 

dos mais díspares elementos, do crente fervoroso abdicando de si 

todas as comodidades da vida noutras paragens, ao bandido solto, que 

lá chegava de clavinote ao ombro em busca de novo campo de 

façanhas (CUNHA, 2014, p. 221). 

Graças a este segundo grupo, temos, ainda na parte segunda do livro de Cunha, 

algumas descrições do banditismo sertanejo cometido pelo bando de Conselheiro, tanto 

para suprir as provisões de Canudos quanto para fins menos nobres: 
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Em dilatado raio em torno de Canudos, talavam-se fazendas, 

saqueavam-se lugarejos, conquistavam-se cidades! 

No Bom Conselho, uma horda atrevida, depois de se apossar da vila, 

pô-la em estado de sítio, dispersou as autoridades, a começar pelo juiz 

da comarca e, como entreato hilariante na razzia escandalosa, torturou 

o escrivão dos casamentos que se viu em palpos de aranha para 

impedir que os crentes sarcásticos lhe abrissem, tosquiando-o, uma 

coroa larga, que lhe justificasse o invadir as atribuições sagradas do 

vigário. 

Os desordeiros volviam cheios de despojos para o arraial, onde 

ninguém lhes tomava conta dos desmandos (CUNHA, 2014, p. 225-

226). 

Tal como veremos posteriormente nas favelas, institui-se dentro desse 

microcosmo não só uma noção própria de justiça, mas um complexo sistema criminal 

próprio, com leis, julgamentos e mesmo cárceres, nas palavras de Euclides da Cunha, 

uma ―polícia de bandidos‖: 

Graças a seus braços fortes, Antônio Conselheiro dominava o arraial, 

corrigindo os que saíam das trilhas demarcadas. Na cadeia ali 

paradoxalmente instituída — a poeira, no dizer dos jagunços — viam-

se, diariamente, presos pelos que haviam cometido a leve falta de 

alguns homicídios os que haviam perpetrado o crime abominável de 

faltar às rezas. Inexorável para as pequenas culpas, nulíssima para os 

grandes atentados, a justiça era, como tudo o mais, antinômica, no clã 

policiado por facínoras. Visava uma delinqüência especial, 

traduzindo-se na inversão completa do conceito do crime. Exercitava-

se, não raro duramente, cominando penas severíssimas sobre leves 

faltas (CUNHA, 2014, p.224-225). 

No entanto, no que tange à parte mais narrativa da obra de Euclides, intitulada 

―A luta‖, há mais espaço para cenários de guerra que, de fato, para a ação do banditismo 

que caracterizaria essa narrativa criminal regionalista. 

Tal representação pode ser vista de forma menos dispersa na produção de 

Rodolfo Teófilo, sobretudo no romance Os brilhantes (1972). Publicado em 1895 e – 

como frequentemente ocorre nas narrativas criminais desse período – classificado de 

romance histórico, a narrativa de Os brilhantes encontra um enredo semelhante ao de 

Januário Garcia: Jesuíno Brilhante, herói do romance, tem seu primo assassinado por 

um grupo de cangaceiros chamados de Calangros, partindo, então, em uma jornada de 
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vingança em que forma um grupo de cangaceiros – os Brilhantes, que dão nome à obra 

– para caçar os adversários pelo sertão nordestino. 

Enquanto Brilhante representará o crime de honra, tal como Januário, o líder do 

bando dos Calangros é o representante dos crimes próprios do banditismo, como saques, 

estupros e assassinatos. Pedro Jurema, diferente de Brilhante, que só desperta seu lado 

assassino em consequência da morte de seu primo, é um criminoso nato
119

: 

Sem educação, com o espírito embrutecido por quinze anos de 

cárcere, deixava-se arrastar somente pelos instintos da besta. Senhor 

do campo e dotado de uma coragem que não se abatia em frente às 

mais difíceis situações, tendo às suas ordens algumas dezenas de 

fascínoras, Jurema dispunha de todos os elementos para conquistar, 

nos anais do crime, o mais elevado lugar (TEÓFILO, 1972, p. 38). 

É, no entanto, na obra O Cabeleira (TÁVORA, s.d.), publicada em 1876,  que 

melhor vemos a figura do criminoso sertanejo no foco da história. Se em Euclides o 

banditismo era ofuscado pela guerra e em Os brilhantes combatido por Jesuíno, o 

romance de Franklin Távora servirá de biografia criminal para o bandido sertanejo. 

Seguindo o caso de Januário Garcia, Os Sertões e Os brilhantes, O Cabeleira é 

baseado na figura histórica de José Gomes, o Cabeleira, eternizado no imaginário 

pernambucano como um dos maiores cangaceiros do século XVII e representado em 

cantigas populares desde então. 

Cabeleira se afasta do perfil determinista de criminoso encontrado em Teófilo, 

sendo descrito por Távora como alguém que se tornou bandido ―menos por maldade 

natural, do que pela crassa ignorância que em seu tempo agrilhoava os bons instintos e 

deixava soltas as paixões canibais‖ (TÁVORA, s.d., p. 27). No entanto, tal fato não o 

torna menos temível e seus atos menos brutais: 

De parceria com um pardo de nome Teodósio que primou na astúcia e 

nos inventos para se apossar do que lhe não pertencia, percorriam José 

e Joaquim o vasto perímetro da província em todas as direções, 

                                                 
119

 Levando em conta o determinismo que encontramos na obra de Teófilo, de fato Jurema, por 

sua mestiçagem, nascera pré-disposto ao crime (cf. FRANÇA; SENA, 2016). 
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deixando a sua passagem assinalada pelo roubo, pelo incêndio, pela 

carnificina (TÁVORA, s.d., p. 28). 

Mesmo a capital Recife, à época, não estava munida do necessário para evitar a 

ação do pequeno, mas temido, bando. Ao ouvir os boatos de sua chegada, os que 

podiam abandonavam suas casas e partiam para a região da mata para evitar a ação dos 

criminosos. O romance de Távora ressalta bem a falta de justiça e ordem social nesse 

espaço sertanejo: 

Contavam-se então as casas por aquelas paragens. Em torno delas o 

deserto começava a aumentar antes de pôr-se o sol. Uma lei cruel, a 

lei da necessidade, obrigava os moradores a trancar-se cedo por bem 

da própria conservação. 

Os roubos e assassinatos reproduziam-se com incrível frequência nos 

caminhos e até nas beiradas dos sítios. 

Sólidas habitações não tinham em muitos casos assegurado às famílias 

inelutável obstáculo ao assalto dos malfeitores. Triste época em que o 

despotismo tudo podia contra os cidadãos pacíficos e bons, nada 

contra a parte cancerosa da sociedade! (TÁVORA, s.d., p. 30). 

No entanto, O cabeleira foge ao frequente maniqueísmo que encontraremos nas 

narrativas criminais dessa época. Távora nos mostra um criminoso capaz, ao mesmo 

tempo, dos mais atrozes atos, como o assassinato de inúmeros inocentes nas vilas e 

cidades de Pernambuco, e, posteriormente, do arrependimento pleno, ao retornar ao 

amor de sua vida. Mesmo diante da morte prematura da mulher que mudou seu coração, 

Cabeleira mantém sua nova conduta e, sem mais matar, acaba sendo preso e condenado 

à forca. 

Nesse ponto vemos outra excepcionalidade na obra de Távora. Como antes 

mencionamos, a narrativa criminal regional, muitas vezes, se afasta do modelo que 

pensamos para esse subgênero, ao abordar os atos não como problemas sociais, como 

ameaças à justiça e a ordem urbana, mas como questões de honra ou atos políticos (de 

opressão ou resistência ao sistema coronelista). Távora, contudo, não se limita ao 

regional, apresentando em seu romance uma forte preocupação em discutir os 
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problemas da justiça, sobretudo a pena de morte. Enquanto em obras como Os 

Brilhantes e Januário Garcia, o assassinato em defesa da honra é a resposta aos atos 

dos criminosos, em Távora esse problema é, de fato, trazido ao âmbito penal, 

aproximando-o das demais vertentes: 

A execução do Cabeleira e seus co-réus não atalhou às desordens e 

delitos, a que se refere a provisão; não trouxe terror nem emenda aos 

malfeitores. 

Os crimes atrozes, então muito frequentes, se têm diminuído, ainda 

não cessaram de todo. As folhas públicas registram todos os dias por 

infelicidade nossa muitos deles, perpetrados no Norte, no Sul e na 

própria corte do Império. 

De que serviu pois a provisão régia? Em que consistiu o proveito da 

execução dos três infelizes no regime colonial; e dos que os 

precederam, ou se lhes seguiram neste e no regime do Império? 

Ah! meu amigo, a pena de morte; que as idades e as luzes têm 

demonstrado não ser mais que um crime jurídico, de feito não corrige 

nem moraliza. O que ela faz é enegrecer os códigos que em suas 

páginas a estampam, por mais liberais e sábios que sejam como é o 

nosso; é abater o poder que a aplica; é escandalizar, consternar e 

envilecer as populações em cujo seio se efetua (TÁVORA, s.d. p. 206-

207). 

Vemos, assim, que apesar de que em muitos casos os romances que abordam 

crimes no interior do país não necessariamente os exploram como narrativa criminal, a 

partir da ótica moderna de crime, já podemos encontrar nessa época alguns exemplares 

que sim o faziam e, assim, se enquadram na categoria que propomos. Além disso, se 

lembrarmos que, em muitos casos, o público em questão era o urbano e tais crimes 

serviam como uma forma de refletir sobre as ansiedades próprias do espaço urbano 

crescente, os romances apresentados se unem às demais vertentes como exemplares 

próprios da narrativa criminal. 

Seja na cidade ou no campo, através da ficção folhetinesca dos romances de 

sensação ou da aparente crueza da realidade nas crônicas de crime, o século XIX 

apresenta um abundante número de vertentes que mostram a prodigalidade da narrativa 

criminal. Como vimos, muitos dos crimes eram passionais ou cometidos por pequenos 
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bandos, longe da profissionalização do crime que veremos posteriormente, ainda que 

alguns já apontem para modelo que só se consolidará de fato a partir da segunda metade 

do século XX. É possível, ainda, notar como crimes hoje banais como um assalto a uma 

joalheria ou o roubo de pertences em um hotel poderiam ser suficientemente alarmantes 

para se tornar material para o subgênero criminal, mostrando como a cidade, mesmo 

que já apontasse para certo cenário de caos, ainda estava longe do modelo em que tais 

tipos de crime se tornam quase parte integrante do espaço urbano. É através da segunda 

era da narrativa criminal que poderemos ver como a cidade progressivamente se torna 

um espaço de tensão e alteridade com a proliferação das favelas e dos meninos de rua 

por um lado e o aumento drástico do armamento, violência e organização dos 

criminosos de fato por outro. 

3.2. A era do revólver 

Saímos dos primeiros passos na vida republicana brasileira para uma era que 

abarcará dois períodos ditatoriais, a expansão das regiões metropolitanas, a explosão das 

favelas nas cidades e os primeiros passos do narcotráfico. O crime passional dará lugar 

à ação das grandes quadrilhas e simples latrocínios não conseguirão mais alcançar a 

notoriedade que o caso de Rocca e Carletto suscitaram na população carioca. O crime 

profissionaliza-se e penetra em diversas camadas da sociedade, do menino de rua aos 

altos cargos da política. 

O recorte do que chamamos Era do revólver vai dos anos 30 aos anos 80 do 

século XX, compreendendo assim, sobretudo o Estado Novo, o intervalo democrático e 

a ditatura militar. O nome, voltamos a lembrar, não visa à precisão histórica da inovação 

tecnológica, uma vez que o revólver já era utilizado em fins do século XIX. No entanto, 

como a própria literatura representa, com a abundância de crimes passionais, a navalha 

continuava exercendo um papel preponderante nos assassinatos. Essa segunda era é 
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marcada pela transição do crime contra a vida ao crime contra a propriedade – incluindo 

o latrocínio – como principal ocorrência no sistema penal. 

Segundo as Estatísticas do Século XX publicadas pelo IBGE, temos uma queda 

considerável dos crimes contra a vida, passando, de 61,1% em 1943 a 26,3% em 1985. 

Já os dados sobre crimes contra a propriedade passam de 26,3% para 57,8% na mesma 

época. Dentro dos crimes contra a propriedade, vale ressaltar, tivemos ainda um 

aumento na violência do ato: enquanto em 1943 mais da metade dos crimes contra 

patrimônio eram furtos – quando a vítima não é ameaçada ou haja violência – enquanto 

apenas 35% eram roubos – quando há ameaça direta contra a vítima –, em 1985 os 

roubos já apresentavam metade das ocorrências desse tipo de crime, possível 

consequência da facilidade de acesso a armas de fogo por parte dos criminosos (cf. 

PERFIL DO CRIME MUDA COM URBANIZAÇÃO, 2003). 

Em relação à representação do crime, encontraremos três tendências ao longo 

dessa segunda era: as heterotopias de desvio marcadas por uma abordagem (de 

produção ou de recepção) regionalista do espaço da favela e dos indivíduos 

marginalizados, que servirá de base para, posteriormente, a concretização da literatura 

marginal; o aprofundamento psicológico nos criminosos, sobretudo em crimes contra a 

vida, abordando a psique perturbada dos assassinos e sua visão de mundo; e o romance 

reportagem / realismo feroz, dando sequência aos romances de crimes reais na 

exploração dos efeitos estéticos oriundos da proximidade com o real. 

Poderíamos, ainda, mencionar como o interesse pela literatura de crime cresce 

no Brasil durante esse período, sendo o apogeu das revistas de crime no país. Dentre as 

mais populares estão Detective, Meia-noite, X-9, Emoção e Mistério Magazine, em que 

se encontravam geralmente traduções de romances de mistério, de crime e de terror, 

com capas chamativas e não raramente erotizadas, apelando a um público 
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majoritariamente masculino. Ainda que, num tempo de pouco controle da propriedade 

intelectual, as traduções da literatura francesa e anglófona fossem uma prática corrente 

nessas revistas, temos casos de brasileiros que colaboraram para essa produção. Quando 

o faziam, no entanto, utilizavam pseudônimos de nomes estrangeiros, misturando-se, 

assim, aos demais textos. Dentre esses autores nacionais podemos mencionar Patrícia 

Galvão, que normalmente assinava King Shelter em seus trabalhos, Jerônimo Monteiro, 

mais conhecido por Ronnie Wells, e Rubens Luchetti, mais conhecido por Brian 

Stockler, William Sharpe e Peter L. Brady. 

Vale, ainda, ressaltar que as vertentes antes mencionadas não se extinguem ao 

longo dessa era: algumas se adaptam aos novos tempos, se enquadrando nas novas 

vertentes que descreveremos, e outras continuam de forma semelhante à que antes 

encontrávamos. É o caso, por exemplo, das crônicas de crime publicadas nos jornais do 

XIX. Como antes mencionamos, Nelson Rodrigues começa sua carreira escrevendo 

crônicas policiais, e esse contato servirá posteriormente para que ele assine a coluna ―A 

vida como ela é‖, fortemente inclinada para a narração de crimes passionais, sobretudo 

nas primeiras crônicas. É a partir do sucesso de Nelson Rodrigues que teremos também 

Lúcio Cardoso, um autor que veremos detalhadamente mais adiante, inaugurando no 

jornal a coluna ―O crime do dia‖ dedicada integralmente às crônicas criminais no jornal 

A noite na década de 50. 

O cinema de crime, que apenas dava seus primeiros passos no começo do século 

XX, se desenvolve, sobretudo a partir da década de 60, oferecendo ao público grandes 

sucessos como Assalto ao trem pagador (dir. Roberto Faria, 1962), O bandido da luz 

vermelha (dir. Rogério Sganzerla, 1968) e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (dir. 

Hector Babenco, 1978). 
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O crime regionalista também se expandirá, sobretudo se pensamos a produção 

regionalista do modernismo, em que autores como José Lins do Rego, explorando o 

cangaço, Adonias Filho, na brutalidade das plantações de cacau do sul da Bahia, e 

mesmo Guimarães Rosa mostram narrativas centradas no sertão, nos jagunços e nos 

crimes de honra. 

Não podemos deixar de lembrar, ainda, do surgimento de Lampião no começo 

do século XX, que impactou o imaginário do sertão até hoje e suscitou, à época, um 

boom nas narrativas sobre o cangaço, em obras como Lampião, o rei do cangaço, de 

Eduardo Barbosa, e Lampião: capitão Virgulino Ferreira, de Nertan Macedo, e, na 

produção cinematográfica, O cangaceiro (1953), de Lima Barreto, A morte comanda o 

cangaço (1960) e Lampião, o rei do cangaço (1963), ambos de Carlos Coimbra. 

Por último, vale elucidar nossa escolha em deixar de fora do escopo das 

narrativas criminais as obras que envolvem os atos brutais da polícia contra os presos 

políticos durante o período militar. Como antes já discutimos, certos atos, tidos hoje 

como criminosos, não o são aos olhos do período/sociedade em que foram produzidos. 

Legitimados pelo governo autoritário de então, não consideramos que os atos de tortura 

se enquadram em uma reflexão sobre a criminalidade urbana, mas sobre uma violência 

política que se distancia do escopo da ficção de crime. Posteriormente, veremos como 

os ecos dessas práticas perpetuadas pela polícia militar, na terceira era da narrativa 

criminal, criarão narrativas criminais que envolvem polícia e tortura, mas, agora sim, 

como crimes de fato. 

3.2.1. Regionalismo urbano 

Nas crônicas do final do século XIX e começo do século XX já era possível 

perceber um crescente interesse pelos espaços marginais que se formavam dentro da 

cidade, sobretudo as favelas. A demanda por conhecer tradições e costumes, espaços de 
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alteridade e figuras exóticas ao olhar urbano da classe média, que era suprido pela 

literatura regionalista, encontra, ao longo do século XX, uma alternativa nos espaços 

marginalizados da própria cidade. Como antes vimos, essas heterotopias, apesar de 

inseridas no espaço urbano, são vistas como um espaço outro, de cultura alheia àquela 

encontrada nos espaços comuns da cidade e, dessa forma, funcionam como um 

ambiente tão estranho ao leitor urbano quanto o interior do país. 

Ainda que este panorama não seja suficiente para aprofundar o tema, ao 

observarmos as temáticas e até mesmo a estética da literatura regional que se 

desenvolve no Brasil do começo do século XX, veremos que essas obras que retratam 

os espaços marginais da cidade se alinham muito mais aos romances interioranos – 

sobretudo os do sertão: apresentam espaços em que as leis da cidade cedem lugar a 

códigos internos, espaços deslocados temporalmente, presos ao passado; abordam 

personagens reificadas pela miséria, lutando pela sobrevivência, em ambientes não 

raramente de grande violência e pobreza; priorizam o registro da fala peculiar da região 

e a descrição de costumes locais; fazem descrições cruas da miséria e dos atos de 

violência; e costumam apresentar forte crítica social. 

Dessa forma, chamamos de regionalismo urbano
120

 essa literatura que tem 

como foco o espaço e indivíduos marginalizados dentro da grande cidade, em que o 

próprio enredo parece deslocado a um segundo plano nas funções do romance. Mesmo o 

crime, crucial para a caracterização do subgênero aqui trabalhado, será mais uma 

consequência que uma motivação para essa vertente. Por isso, nosso interesse ao 

adicionar o regionalismo urbano à nossa cronologia não é tanto pelo seu valor intrínseco 

para a narrativa criminal, mas pelo papel central que terá em estabelecer as bases para a 

                                                 
120

 Vale ressaltar que o uso do termo regionalismo urbano para caracterizar a vertente é menos 

uma escolha nossa que é uma abordagem identificada pela crítica da época, como mostraremos nas 

formas como Carolina Maria de Jesus e Lúcio Cardoso serão lidos nesse contexto. 
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literatura marginal na era seguinte, na qual encontraremos uma fonte pródiga de 

narrativas criminais. 

Primeiro optamos por uma obra fronteiriça entre a literatura regional de fato e o 

regionalismo urbano: Capitães de areia, de Jorge Amado. Publicado em 1936, o 

romance não explora uma favela, como os dois outros casos que trabalharemos, mas 

uma heterotopia de desvio de menor abrangência: um velho armazém abandonado que 

serve de moradia para um grupo de menores infratores das ruas de Salvador. Situada em 

uma capital importante do litoral brasileiro, Capitães de areia já se afasta do espaço 

regionalista mais frequente, o interior do país, mas, se comparado às metrópoles como 

Rio e São Paulo, pode ser visto como um espaço menos marcado pela urbanização. 

Como de praxe no regionalismo urbano, temos uma literatura engajada com as 

causas sociais, em que a visão do criminoso enquanto ameaça dá espaço para uma visão 

do próprio sistema como ameaça, em que o criminoso acaba também sendo uma vítima 

das circunstâncias que o levaram a tal condição. Como vimos anteriormente em Pimp – 

a urban fiction norteamericana tem um papel análogo à literatura marginal no Brasil –, 

não há polarização entre ordem e desordem, mocinho e bandido, bem e mal, como 

vemos em muitas narrativas criminais – principalmente no XIX. Ao mesmo tempo em 

que somos expostos aos crimes, muitas vezes atrozes, dessas figuras marginalizadas, 

somos também expostos às condições, também muitas vezes atrozes, a que são 

submetidas, seja em sua criação, seja na punição de seus crimes. 

Ainda que a opção de Jorge Amado por focalizar seu romance em crianças seja 

uma forma de deixar bem clara a relativização que faz em relação às causas sociais do 

crime, apresentando o grupo de Pedro Bala como consequência do abandono e da 

miséria, os meninos não deixam de representar uma ameaça séria, sendo destros no uso 
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da navalha e não hesitando em ferir aqueles que oferecem resistência aos roubos 

cometidos: 

O Professor foi silenciosamente por detrás do homem quando chegou 

perto tomou a frente com a navalha na mão. A vista do homem tinha 

transformado a confusão de seus sentimentos num único sentimento: 

vingança. O homem o olhou aterrorizado. Professor crescia em sua 

frente com a navalha aberta. Murmurou entre dentes: 

– Sai, moleque. 

O Professor avançou com a navalha, o homem ficou branco. 

– Que é isso? Que é isso?– e mirava todos os lados na esperança de 

ver alguém. Mas só ao longe, nas docas, apareciam perfis de homens. 

Então o do sobretudo largou a correr quando o Professor saltou em 

cima dele e lhe cortou a mão com a navalha (AMADO, 2009, p. 97). 

Os meninos representam não apenas uma ameaça à classe média, mas também a 

outras figuras marginalizadas, como as chamadas ―negrinhas‖ que moravam na região e 

eram, como prática comum, perseguidas e abusadas pelos meninos. Por trás da 

naturalidade com que encaram o relacionamento com as ―negrinhas‖ no areal, somos 

expostos a cenas de estupro, como a que vemos no capítulo ―Docas‖, em que Pedro 

Bala persegue e força uma menina a fazer sexo com ele. A própria Dora, que 

posteriormente se integra ao grupo, de início, se vê diante de forte ameaça de estupro, 

salva apenas pela intervenção de Pedro Bala. 

Por outro lado, a violência do sistema é também abordada de forma pungente. 

Assim como vimos em Pimp, os horrores do sistema prisional são narrados com 

detalhes, seja na violência desmedida dos guardas, na arbitrariedade da justiça ou, 

sobretudo, nos espaços torturantes da prisão, como também vimos em Memórias de um 

rato de hotel. Se lá havia o chamado ―Raio‖ para confinar os presos mais problemáticos, 

a cela de Capitães de areia que é utilizada para corrigir Pedro Bala é ainda pior: 

Fora atirado dentro da cafua. Era um pequeno quarto, por baixo da 

escada, onde não se podia estar em pé, porque não havia altura, nem 

tampouco estar deitado ao comprido, porque não havia comprimento. 

Ou ficava sentado, ou deitado com as pernas voltadas para o corpo 

numa posição mais que incômoda. Assim mesmo Pedro Bala se 
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deitou. (...) . Era totalmente cerrado o quarto, a escuridão era 

completa. O ar entrava pelas frestas finas e raras dos degraus da 

escada. Pedro Bala, deitado como estava, não podia fazer o menor 

movimento. Por todos os lados as paredes o impediam. Seus membros 

doíam, ele tinha uma vontade doida de esticar as pernas (AMADO, 

2009, p. 197). 

Ouve a chave que o tranca. Tateia na escuridão até encontrar o prato. 

Bebe a água escura do feijão. Nem repara que é salgadíssima. Depois 

come os grãos duros. Mas a sede o ataca novamente. O feijão muito 

salgado ativa a sede. O que é um caneco de água para aquela sede que 

exigia uma moringa? (AMADO, 2009, p. 202). 

Outro autor que se aventura pelo regionalismo e põe suas técnicas a favor dessa 

narrativa de espaços marginais é Lúcio Cardoso. Sua primeira obra, Maleita, escrita em 

1934, relata a fundação de uma cidade no interior de Minas, às margens do rio São 

Francisco ainda no século XIX. Com essa obra, Cardoso se aproxima da escola 

regionalista apenas para, em seu terceiro romance, A luz no subsolo, romper com tais 

temáticas em prol de uma literatura mais intimista – fato que lhe rendeu muitas críticas. 

No entanto, é curioso notar que já a sua segunda obra, Salgueiro, era ambientada em 

pleno Rio de Janeiro. Mas, como antes frisamos, a aproximação desse regionalismo 

urbano às temáticas do regionalismo do sertão fazem com que esse romance de Cardoso 

ainda seja visto com bons olhos pelos críticos que o afiliavam ao regionalismo: 

Enfocando a trajetória destes deserdados da sorte, Salgueiro 

conquistou uma repercussão favorável no meio crítico simpático ao 

"romance do Nordeste" ao documentar em suas páginas as péssimas 

condições de vida dos moradores do morro (SANTOS, 1997, p. 19). 

Dividido em três partes, Salgueiro narra a degradação de uma família submetida 

à vida miserável do morro através de três gerações – avô, pai e filho, nome das três 

secções do romance. Sendo foco quase absoluto da narrativa, o morro do Salgueiro 

aparece não apenas como espaço, mas como um elemento influenciador, se não 

determinante, do destino dos personagens da obra, ao mesmo tempo isolados do resto 

do mundo e presos naquele ambiente, degradando-se lentamente por doenças, pelo 

crime ou pela situação de extrema pobreza. Lúcio, que não vê no morro os traços 
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positivos que a literatura marginal posteriormente será capaz de atribuir a esse espaço 

heterotópico, o caracteriza como um ambiente negativo, sombrio, corruptor, quase 

antropomorfizado em uma entidade consciente: 

Todo Salgueiro se move como um corpo de gigante, na noite larga que 

vai crescendo. Uma força desconhecida brota daqueles casebres 

acocorados no escuro, daqueles barrancos agressivos da estrada. Mas 

é uma força de doença e de morte, de coisa estragada (CARDOSO, 

2007, p. 49). 

De todos os romances, nenhum se mostra mais heterotópico que Salgueiro ao 

explicitar, através de um narrador distanciado da realidade dos personagens, a quase 

intransponível fronteira que separa o morro do resto da cidade: 

Tentou distinguir alguma luz da cidade, mas tudo se perdera como 

dentro de um abismo. Então sentiu a solidão do Salgueiro, aquele 

mundo diferente, perdido na tristeza da noite. Era tão nítida aquela 

sensação, achou tão impossível que outros homens vivessem além, 

ignorando aquela pobreza, que estacou sobressaltado, o coração 

batendo de medo. Salgueiro se erguia à parte de tudo, sozinho no seu 

silêncio e no seu abandono como uma determinada espécie de inferno. 

Os que ali viviam eram seres exilados, culpados de algum tremendo 

crime, e que jamais sairiam de seus sombrios limites (CARDOSO, 

2007, p. 181). 

Como frisamos, Salgueiro, assim como outras obras desse regionalismo urbano, 

não é voltada para o crime, mas permeada, devido ao próprio espaço, por personagens 

ligados ao mundo criminal. Enquanto a trama principal se desenvolve em um complexo 

drama familiar que envolve família, amantes, traições e abandonos, culminando no 

assassinato da figura-chave da família, Zé Gabriel, personagens secundários são 

também envolvidos no crime, sobretudo Chico Padre, metonímia da ameaça 

representada pelo morro: 

Chico Padre, pode-se dizer, nascera ali. Ali cometera os primeiros 

roubos, matara o primeiro homem. As terras que hoje são suas foram 

de uma condessa que as abandonara aos miseráveis habitantes. Chico 

Padre sabe de toda a história daquela chaga no coração da cidade. 

Como coisa sua, ele se agita há muito tempo dentro do seu sangue 

apodrecido. Era uma doença que ele herdara e que com o tempo o ia 

consumindo (CARDOSO, 2007, p. 48). 
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Vemos na descrição de Chico Padre certa abordagem atávica do mal inspirado 

pelo espaço. Confunde-se a terra herdada com a transmissão de uma doença genética, 

doença que cria uma chaga na cidade. O morro estabelece com os personagens 

principais uma espécie de simbiose cuja tentativa de separação leva à morte as duas 

primeiras gerações da família central da obra: o avô, levado ao hospital na cidade, morre 

longe da favela; Zé Gabriel, quando vira as costas para o morro e pretende finalmente 

fugir daquele confinamento, é apunhalado pelas costas; apenas a terceira geração, 

Geraldo, após a morte do pai, toma as forças necessárias para romper a estranha atração 

que confina os habitantes do morro e cruza, temeroso, as fronteiras em direção ao 

asfalto, um novo mundo: 

Na orla do morro, Geraldo se deteve um instante. As casas estavam 

diante dele, limpas, de janelas fechadas, uma após outra, alongando-se 

em ruas – a cidade, que se distinguia de cima como um mundo 

misterioso de paz e redenção. Ele se deteve a contemplar aquelas 

fachadas sem expressão agitando por sentimentos que o 

desnorteavam. Era quase uma sensação de medo, ao sentir o frio do 

asfalto lavado pelas chuvas, correndo metros e metros, como braços 

que sustentassem as massas dos prédios sombrios. 

(...) 

Pela última vez, olhou para trás. Seu olhar caiu sobre o Salgueiro, 

como para arrancar daquela terra espúria a derradeira visão que os 

olhos guardariam. Sentiu uma esquisita impressão de grandeza, 

partindo das casas recurvadas sobre os barrancos, das árvores escuras, 

debruçadas nos caminhos. 

(...) 

O morro desaparece numa curva brusca. Marcha sem hesitação, 

ganhando a calçada larga, escutando ruídos de bondes e gritos de 

vendedores. Mas, de repente, ele se detém e sente a alma invadida 

pela alegria. Diante daquelas faces desconhecidas, daquelas janelas 

abertas e daqueles gritos diferentes, compreende que Deus havia, 

afinal, descido ao seu coração. Não o Deus do Salgueiro, mas um 

outro Deus (CARDOSO, 2007, p. 245-247). 

Na década de 60, com a publicação de Quarto de despejo, de Carolina Maria de 

Jesus (1993), primeira moradora de favela a publicar um livro, vemos que essa fronteira 

cheia de esperança cruzada por Geraldo em Salgueiro não é apenas física. Moradora da 
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favela do Canindé, em São Paulo, Carolina escreve em seus diários a rotina de uma 

catadora de lixo que, diariamente, cruza as fronteiras geográficas do espaço 

heterotópico e circula pela grande São Paulo sem nunca pertencer, de fato, ao asfalto. 

O consumo da narrativa de Carolina Maria de Jesus é peculiar: por um lado, 

temos o sucesso absoluto de vendas – mesmo no exterior – da compilação de seus 

diários editada pelo jornalista Audálio Dantas, na qual somos expostos à vida miserável 

de Carolina e sua batalha árdua para sustentar os filhos ao mesmo tempo em que luta 

para manter sua integridade em face da fome. Por outro, temos a narrativa criada pelo 

próprio resultado das vendas: uma Carolina que, através de sua obra, vence as 

imposições econômicas de sua situação e consegue sair da favela, espécie de conto de 

fadas explorado fortemente pelos jornais da época (cf. SASSE, 2016b). 

A estetização do espaço heterotópico criado pelo olhar externo de Cardoso dá 

lugar, aqui, a uma narrativa completamente crua, que atrai por sua proximidade com o 

real, tanto pela forma – em que são mantidos até certos desvios da norma gramatical, 

ainda que alguns críticos apontem um trabalho de edição por parte de Dantas – quanto 

pelo conteúdo – a experiência real de vida da autora. Nas palavras de Rachel de 

Queiroz: 

Fragmentos do cotidiano de uma vida humana, sem disfarces nem 

enfeites, depoimento em cuja verdade se pode confiar porque não se 

destinava a olhos estranhos. Sim, o que choca e impressiona e nos vai 

direto ao coração num livro como o de Carolina é sua autenticidade 

palpitante, e aquele gosto cru de vida ao natural, aquela sensação de 

contato com matéria-prima, em vez de produto manufaturado 

(QUEIROZ, 1960, p. 154). 

Através do olhar curtido pela violência de um morador da favela, não há o 

menor traço de exploração sensacionalista dos crimes cometidos nesse espaço. Do 

simples roubo de carteiras ao assassinato, o tom da narrativa não se altera: 

... Era 19 horas quando o senhor Alexandre começou a brigar com a 

sua esposa. Dizia que ela havia deixado seu relogio cair no chão e 

quebrar-se. Foi alterando a voz e começou a espancá-la. Ela pedia 
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socorro. Eu não imprecionei, porque já estou acostumada com os 

espetaculos que ele representa. (...) Em um minuto, a noticia circulou 

que um homem estava matando a mulher. Ele deu-lhe com um ferro 

na cabeça. O sangue jorrava (JESUS, 1993, p. 162). 

Com a mudança de perspectiva para o olhar do próprio indivíduo marginalizado, 

temos um foco maior na violência institucional. Em uma prática que, como veremos, se 

perpetuará até a contemporaneidade, somos expostos, em Quarto de despejo, à ação 

violenta e arbitrária da polícia contra os negros e pobres: 

... Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que 

estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que 

espancou um preto e amarrou numa arvore. O guarda civil é branco. E 

há certos brancos que transforma preto em bode expiatorio (JESUS, 

1993, p. 96). 

Tanto no caso de Salgueiro como no caso de Quarto de despejo, estamos ainda 

diante de um espaço muito mais marcado pela violência interna, através de crimes 

passionais, e a violência externa contra os moradores desse ambiente, seja através do 

abandono, da miséria ou da violência policial. Ainda que tais ambientes, desde as 

crônicas de crime da era passada, sejam apresentados ao leitor como espaços de medo, 

apenas no final da segunda era temos os primeiros casos de narrativas que apresentam 

uma criminalidade que parte das favelas em direção ao asfalto para cometer crimes 

contra os demais cidadãos. Dessa forma, o perfil que se consolidará com facilidade na 

era seguinte, da figura do jovem negro da favela como a metonímia do crime urbano, 

ainda encontra poucas representações na narrativa anterior aos anos 70. 

3.2.2. Suspense psicológico 

Ao sair do plano regionalista, Lúcio Cardoso, no entanto, não deixa de se 

interessar pela narrativa criminal. Na chamada trilogia do Mundo sem Deus, composta 

por Inácio, O enfeitiçado e Baltazar, Cardoso se afasta da abordagem regionalista do 

espaço urbano e apresenta um Rio de Janeiro metropolitano, plenamente heterotópico, 

narrado em primeira pessoa através da mente perturbada de seus protagonistas. 
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 É importante ressaltar que, acima de tudo, essas novelas que compõem a trilogia 

– das quais apenas Inácio e O enfeitiçado foram terminadas – se alinham às obras 

intimistas de Lúcio Cardoso, abordando outras questões que não apenas aquelas 

relacionadas ao crime, como famílias disfuncionais, obsessões, traumas, relações 

opressivas etc. No entanto, levando em conta o trabalho de Lúcio Cardoso em crônicas 

de crime na coluna ―O crime do dia‖ do jornal A noite e o clímax envolvendo crimes 

violentos nas duas novelas concluídas, Inácio e O enfeitiçado – e a centralidade desses 

crimes para o enredo que vai se formando na trilogia –, optamos por incluir tais obras 

em nosso escopo da narrativa criminal. 

Outro motivo para tal inclusão se dá pela proximidade dessas obras com o 

psychothriller que encontraremos anos mais tarde nos EUA: em ambos os casos temos 

histórias em que a cidade se torna um espaço heterotópico ameaçador através da 

perspectiva de seus narradores, personagens atormentados, psicóticos, que acabarão 

envolvidos em crimes devido a esse desvio psicológico. 

Podemos ver o suspense psicológico como uma especificação de uma categoria 

maior normalmente denominada de romance psicológico e que tem como expoentes, no 

Brasil, autores como Machado de Assis, Lúcio Cardoso, Graciliano Ramos e Clarice 

Lispector. Já em Machado, podemos ver os rudimentos do que virá a ser o suspense 

psicológico em obras como ―O enfermeiro‖, que apresenta a narrativa em primeira 

pessoa de Procópio Valongo, um enfermeiro contratado para cuidar de um idoso 

desagradável e que, atormentado pelo convívio, perde a cabeça e assassina seu 

contratante num surto de raiva. 

João do Rio, como mencionamos anteriormente, também se alinha a essa 

tradição, tendo um especial apreço por desenvolver psiques conturbadas em sua obra. 

Em Dentro da noite, inúmeras são as histórias em que somos apresentados a um retrato 



288 

 

dos vícios, desvios ou loucuras da mente humana. Dentre elas, podemos destacar o 

conto homônimo ao título do livro, que descreve a história de Rodolfo, noivo que, 

pouco antes do casamento, desenvolve um desejo incontrolável por torturar sua esposa 

furando seu braço com agulhas, e, pouco a pouco, degenera-se em um maníaco urbano 

que frequenta os trens noturnos em busca de novas vítimas. Em ―Emoções‖, outro conto 

da obra, um dândi, já enjoado dos prazeres mundanos, só sente prazer no sofrimento 

alheio e, para satisfazer seus desejos, vicia um jovem na aposta para, depois, assistir 

lentamente a degradação do viciado até seu suicídio. 

Lúcio Cardoso parte dessa mesma cidade de ares decadentes que João do Rio 

explora para a construção de seus romances psicológicos urbanos, ambos dialogando 

com o gótico urbano que já se firmava em meados do século XIX. Podemos, no século 

XX, aproximar esse gótico urbano da estética noir se entendermos essa categoria 

através da proposta de Lee Horsley em The Noir Thriller (2009). Horsley evita a 

associação fácil entre o noir e as características estéticas mais superficiais popularizadas 

pelo cinema e opta por uma abordagem do termo através de certos padrões narrativos e 

estéticos, todos associados a uma visão pessimista da modernidade do começo do século 

XX. Para Horsley, o noir é, então, caracterizado por: (i) um ponto de vista subjetivo, 

ainda que não necessariamente em primeira pessoa, que colabore para a construção de 

uma visão de mundo desencantada; (ii) personagens com papeis mutáveis, ora vítimas, 

ora algozes de suas comunidades, revelando a fluidez das estruturas de poder e da 

moral; (iii) uma relação malfadada entre o protagonista e a sociedade, gerando situações 

de alienação e aprisionamento; e (iv) uma forma de crítica sociopolítica, ainda que nem 

sempre explícita e direta. 

Tanto Inácio quanto O enfeitiçado se enquadrarão nessas características. Em 

Inácio, primeira obra da trilogia, somos apresentados a Rogério Palma, filho de Inácio, 
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jovem sem ambições, preso a uma realidade medíocre numa pensão da Lapa. Após a 

chegada de Lucas Trindade, um desconhecido que planeja matar Rogério, O rapaz vê-se 

preso em um drama familiar antigo que envolve sua mãe, há pouco falecida e, sobretudo, 

seu misterioso pai, personagem central que dá nome ao romance. Dividido entre o ódio 

pelo abandono e o fascínio que sente pelo pai, acaba se tornando cúmplice do 

assassinato de Lucas, antigo amante de sua mãe, por seu pai, Inácio. Atormentado pela 

situação, acaba enlouquecendo e indo parar em um sanatório. A história de O 

enfeitiçado começa anos mais tarde, agora na ótica do assassino. 

Vemos um Inácio arrasado pela perda do filho, afundado em depressão e 

disposto a tudo para encontrar Rogério. A visão de mundo negativa que já víamos em 

Inácio se intensifica em O enfeitiçado, criando um retrato decadente e pessimista da 

humanidade: 

Já aqui, de novo, posso falar em ódio. Sempre o senti em torno de 

mim, impregnando as ações e os gestos, sempre o senti escorrer 

imponderável entre os homens, atento, vigilante, olhos acesos e 

imóveis na obscuridade das casas, nas esquinas frequentadas, nas 

sarjetas, nos bailes e nos cafés. Enganei-me, ao dizer que o ódio 

permanece de olhos acesos, ele não tem olhos, ou se os tem são 

pupilas cegas, úmidas pupilas de mofo, pois só o mofo traduz esse 

lento e progressivo trabalho, essa sufocante vegetação. Aos olhos 

menos desatentos não será difícil verificar o que está mofado, pois são 

nossas mãos que se mostram duras e cansadas, é o sangue que gira 

menos forte em nossas veias – e se os lábios nunca podem sorrir, os 

corações batem sem alma, um imenso véu de neblina e tédio se 

estende sobre o mundo. Mundo mofado, mundo de sono e odiosa 

quietude. E esse tóxico que altera a paisagem inteira, aos poucos nos 

embrutece e nos transforma em rígidas estátuas de cor cinza, monstros 

de mofo e anestesia, cidadãos de um vasto reino onde prevalece a falta 

de energia e de finalidade (CARDOSO, 2002, p. 171-172). 

Essa sensação só se ameniza quando é apresentado à Adélia, suposta filha de 

uma cartomante e cafetina que tenta aproximar a menina de Inácio para depois extorquir 

dinheiro dele. Mesmo estando ciente do possível plano de Lina de Val-Flor, mãe de 

Adélia, e do fato de Adélia ser apenas uma criança, Inácio, afundado em uma profunda 
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depressão, acaba se confortando com a presença da menina e se deixa cair na armadilha 

que lhe era montada. 

Enquanto em Inácio vemos o assassinato de Lucas Trindade por Inácio como 

crime central da obra, em O enfeitiçado o crime se duplica: Inácio será tanto o algoz 

quanto a vítima no clímax do romance, reforçando a dualidade moral típica do noir. 

Após confirmar o ódio que o filho ainda nutria por ele, Inácio busca refúgio 

completamente na figura de Adélia e, em meio a uma obsessão que desenvolve pela 

menina, acaba decidindo embebedá-la e levá-la para o quarto da pensão onde mora, 

local em que a estupra enquanto ela está desacordada. Nesse meio tempo, Lina, 

descobrindo a falta de dinheiro de Inácio, não hesita em mandar seu capanga para 

executá-lo. O general, como era conhecido o capanga de Lina, leva uma corda ao quarto 

de Inácio e obriga-o a enforcar-se. Como o romance é escrito em forma de diário, o 

texto termina com a sugestão do suicídio forçado do protagonista. 

Vemos que nas obras do suspense psicológico o ato do crime em si não 

encontrará a mesma centralidade que veremos, por exemplo, nos romances de crimes 

reais e nem terá a mesma frequência encontrada nas biografias criminais. No entanto, 

isso não o torna menos importante para a narrativa. O crime continua funcionando como 

pedra fundamental para o enredo, mas o ato dá espaço aos pensamentos e emoções que 

precedem e sucedem o crime em si. Colabora para a sensação de ameaça criada pela 

narrativa criminal a visão de mundo noir construída nesses romances, que nos apresenta 

um mundo corrompido, degenerado, violento e obscuro. 

Podemos unir aos romances de Lúcio Cardoso uma das obras-primas de 

Graciliano Ramos (2005), Angústia, de 1936. Um dos maiores exemplos do romance 

psicológico no Brasil, Angústia apresenta um estudo agudo da mente de um assassino 
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passional. Luís da Silva, escritor empregado em uma pequena repartição pública, vive 

uma vida pálida, monótona e confinante em Maceió. 

A vida urbana, sufocada pela constante falta de dinheiro, pelas relações sociais 

superficiais e pela miséria que circunda o personagem, contrasta com o passado idílico 

no interior. Essa tensão entre campo e cidade ajudará a consolidar a visão noir de cidade 

que ambienta a narrativa. 

Noivo de sua vizinha, Marina, Luís vê todas as suas economias ruírem com os 

constantes gastos para os preparativos do casamento enquanto pouco a pouco vai 

percebendo que Marina começa a se interessar por Julião Tavares, chefe do protagonista 

na repartição em que trabalha. 

O ódio que já fomentava, por um lado, de Julião, tanto por sua condição quanto 

por suas atitudes e opiniões, sempre contrárias à visão de mundo de Luís, e, por outro, 

pela situação do casamento e os gastos impensados de Marina, se torna patológico 

quando surgem os primeiros sinais da traição. Marina acaba abandonando Luís por 

Julião, o que dá início aos impulsos assassinos no noivo traído. 

Luís se afunda cada vez mais em sua obsessão, acompanhando furtivamente a 

vida de Marina, seja pelos sons que fazia na casa ao lado, seja perseguindo-a pela rua e 

tomando nota dos locais e pessoas com quem se encontrava. Marina engravida de Julião 

e é convencida a abortar, sendo depois abandonada, enquanto Julião parte para 

conquistar novas vítimas. Luís, cujo ódio já ultrapassa os limites da sanidade, acaba 

perseguindo Julião de madrugada e enforcando-o com uma corda. Após o crime, Luís, 

consumido pela paranoia, contrai uma forte febre e definha na cama atormentado pelos 

espectros de seu passado, dando fim à narrativa. 

Apesar da trama simples, Angústia é um romance longo, construindo, em sua 

narrativa em primeira pessoa, um retrato muito preciso da psicologia de seu personagem 
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principal, seu passado, sua visão de mundo e seus sentimentos sobre o espaço que o 

rodeia. Além disso, cria uma progressão cuidadosa em relação aos seus impulsos 

assassinos, que já encontram indícios em suas reflexões no início da obra: 

Veio-me o pensamento maluco de que tinham dividido Marina. 

Serrada viva, como se fazia antigamente. Esta ideia absurda e 

sanguinária deu-me grande satisfação (RAMOS, 2005, p. 73). 

Esses impulsos vão se tornando mais explícitos ao longo da narrativa, até que, 

após a descoberta da gravidez de Marina, se tornam, para o protagonista, uma 

determinação: 

Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar 

as razões desta necessidade. Ela se impunha, entrava-me na cabeça 

como um prego. Um prego que atravessava os miolos. É estúpido, mas 

eu tinha realmente a impressão de que um objeto agudo me penetrava 

a cabeça. Dor terrível, uma ideia que inutilizava as outras ideias. 

Julião Tavares devia morrer (RAMOS, 2005, p. 173). 

Ainda com essa ideia clara sobre a morte de seu chefe, Luís não é capaz de 

premeditar seu crime. Mesmo depois de perseguir Julião de madrugada e atacá-lo com a 

corda, Luís se surpreende com seu ato: ―Tudo isso é absurdo, é incrível, mas realizou-se 

naturalmente‖ (RAMOS, 2005, p. 237). 

Como antes mencionamos, esse recorte que optamos por chamar de Era do 

Revólver serve de etapa de transição entre o predomínio dos crimes passionais e os 

crimes contra o patrimônio. Até então, tanto no regionalismo urbano quanto no 

suspense psicológico, vemos o prevalecimento dos crimes típicos do XIX, sem armas de 

fogo, com vítimas conhecidas e, em muitos dos casos, por motivos pessoais. Saindo da 

primeira metade do século XX para a segunda, chegamos, no entanto, à virada que se vê 

claramente através das narrativas criminais dos anos 60 a 80. 

3.2.3. Realismo Feroz 
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Sobre a prosa no período da ditadura militar, temos Antônio Cândido, em A 

educação pela noite e Flora Süssekind, em Tal Brasil, qual romance?, apontando para 

dois caminhos que nos são úteis como ponto de partida. 

Cândido traz como uma das tendências na narrativa desse período o que ele 

chamará de realismo feroz: uma narrativa com fluxos de monólogo, abolição das 

diferenças entre o falado e o escrito, com um ritmo intenso de narração e violência 

explícita, ultrarrealista (cf. CÂNDIDO, 1989, p. 209-210). Dentro dessa categoria, 

Cândido aponta como expoentes desse tipo de narrativa o autor mineiro Rubem Fonseca 

e o jornalista e escritor paulista João Antônio. 

Já Flora propõe uma nova fase do naturalismo no que chamará romance-

reportagem. Segundo a autora, os naturalismos encontram nas grandes ciências de suas 

respectivas épocas as referências e suportes necessários para o desenvolvimento de suas 

observações sobre o mundo: para o naturalismo do XIX, as ciências naturais, para o 

regionalismo de 30, as ciências sociais e, para a prosa dos anos 70, as ciências da 

comunicação (cf. SÜSSEKIND, 1984, p. 173). Dessa forma, o jornalismo adquiriria 

centralidade no modus operandi desse novo naturalismo e seus profissionais 

transfeririam as técnicas dominadas em sua profissão para o âmbito literário, dando 

origem – ou novo fôlego – a uma narrativa literária com ares de notícia – e inspirados 

nelas. Dentro dessa categoria, Flora aborda a produção de Aguinaldo Silva, José 

Louzeiro e, novamente, João Antônio. 

Apesar de se aproximarem em alguns pontos, as categorias de Antônio Cândido 

e de Flora não podem ser sobrepostas. Falta à produção de José Louzeiro e Aguinaldo 

Silva a estetização da linguagem e a narrativa autodiegética com foco nas figuras 

marginalizadas. Por outro lado, a ficção de Rubem Fonseca, ainda que ultrarrealista 

como propõe Cândido, escapa dos moldes do romance reportagem justamente por seu 
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subjetivismo e ausência de pretensão documental. Nesse sentido, João Antônio, ainda 

que incluído no escopo do romance-reportagem, parece inclinar-se mais na direção do 

realismo feroz, sobretudo em uma das obras que melhor o caracteriza na narrativa 

criminal, ―Paulinho perna-torta‖. 

Se Flora Süssekind vê o romance-reportagem como uma nova etapa do 

naturalismo, podemos aqui associá-lo também a uma vertente anterior da narrativa 

criminal: os romances de crimes reais e as biografias criminais. Como a própria autora 

menciona: 

Já nas notas, prefácios e avisos de que costumam estar repletos os 

romances-reportagens o leitor aprende que o significado do que lê está 

fora do romance e deve ser procurado nas páginas do jornal. O 

romance apenas complementa o que já se sabe sobre a notícia 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 175). 

Já o realismo feroz de Rubem Fonseca e de João Antônio, ainda que se aproveite 

do contato com a realidade marginal que lhe serve de inspiração – a proximidade com o 

real continua sendo uma característica fundamental –, permite-se um grau maior de 

inventividade, fugindo desse vínculo com notícias e personagens diretamente tirados 

das notícias do jornal. 

Ainda que prevaleça, no realismo feroz, mais a narrativa curta que o romance de 

fato, vemos nessa vertente uma união entre a exploração dos espaços marginais do 

regionalismo urbano e o foco subjetivo e psicológico do suspense criminal – mesmo 

que, aqui, os problemas psicológicos deem espaço para a representação da visão de 

mundo e reflexões dos indivíduos marginais, muitas vezes reificados pela vida de 

miséria e violência. 

Diferente de obras como República dos assassinos e Lúcio Flávio, passageiro 

da agonia, ―Paulinho Perna-Torta‖ apresenta não um romance que expande a história de 

um crime ou criminoso real, mas, valendo-se, claro, da inspiração em criminosos reais, 

constrói uma personagem fictícia, a quem dá voz em um relato autodiegético. 
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O enredo apresenta a história de vida de Paulo, menino de rua que tenta ganhar a 

vida como engraxate até ser apadrinhado por um criminoso local que o transforma em 

cafetão. Paulo continua crescendo e, em meio a uma guerra contra a polícia de São 

Paulo, se torna um dos maiores nomes do crime local, se envolvendo com prostituição, 

assaltos e tráfico de drogas. 

Na obra, João Antônio representa bem os primeiros passos da formação do crime 

organizado que predominará na próxima era da narrativa criminal: o aumento do 

armamento e da violência dos criminosos, o tráfico de drogas – ainda que encontremos 

as casas de ópio nas narrativas anteriores, esse espaço não tinha uma ligação com 

crimes violentos como encontraremos a partir dessa época – e a corrupção da instituição 

policial. 

Se o realismo feroz tal qual o entendemos aqui abdica do realismo jornalístico 

oferecido pelo romance-reportagem, a vertente compensa com o realismo formal 

oferecido no plano da linguagem e da violência gráfica. Acostumado ao convívio com a 

população das regiões marginalizadas de São Paulo, João Antônio oferece uma narrativa 

riquíssima de gírias e expressões da malandragem paulista: 

Um vadio ou uma vadia, terminando o fuá, vinham se chegando à 

minha caixa, se encostando, me passando o açúcar. Charlavam que era 

emprestado. Sim. Que depois me devolveriam. Sim. Que eu era faixa 

deles e eles, meus do peito. Sim. E o jeito que a cambada tem para 

tomar. Eu, morto, entregava depressinha. Muita vez, na arrumação, 

me furtavam o dinheirinho suado, arranjado no brilho dos sapatos. A 

devolução? Cobrasse e levaria safanão ou deboche (ANTÔNIO, 2002, 

p. 103). 

Com exceção do fenômeno que foi a produção da obra de Carolina Maria de 

Jesus nos anos 60, as obras do realismo feroz são pioneiras na representação dessa 

variação linguística encontrada nas áreas marginais na voz do próprio narrador. Ao 

pegar João do Rio ou Benjamin Costallat, veremos que ambos já têm um esforço em 

reproduzir o dialeto de seus personagens marginais com certa precisão, mas os 
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narradores são invariavelmente usuários da norma padrão. Ao optar pela narrativa 

autodiegética na perspectiva do próprio personagem marginalizado, João Antônio 

oferece uma visão não apenas da língua, mas da forma de ver e pensar o mundo desse 

grupo social. 

Tanto no tema quanto na expressão, podemos aproximar bastante ―Paulinho 

Perna-Torta‖ da obra inaugural da urban fiction norteamericana, Pimp. Enquanto, 

contudo, o realismo linguístico e a própria violência gráfica são, lá, uma consequência 

mais ou menos natural do testemunho de vida de quem viveu de perto tais agruras, no 

realismo feroz essas características são um projeto estético pensado, o que nos ajuda a 

entender sua importância para o subgênero criminal. 

Uma característica que o realismo feroz e o romance-reportagem compartilham, 

no entanto, é o começo de uma caracterização mais clara da polícia corrupta e violenta. 

Enquanto vemos exemplos de sua arbitrariedade desde o século XIX, é a partir da 

segunda metade do século XX que progressivamente intensificam-se os níveis de 

violência e corrupção da instituição policial. Em ―Paulinho Perna-Torta‖, o protagonista 

aponta que os policiais aceitavam suborno para manter os olhos fechados diante dos 

crimes apenas para, depois, sob ordens do Estado, combater violentamente a mesma 

criminalidade da qual indiretamente faziam parte: 

Como loucos, tantãs de muita zonzeira, acabam com a zona. Vão 

esvaziando. Inundam as casas, tocam fogo nos colchões, entortam 

janelas, com guinchos arrebentam as portas. Estraçalham, estuporam, 

quebram. Atacam as minas, arrancadas do sono e quase nuas. Batem e 

chutam como se surrassem homens. Sapateiam nos corpos das 

mulheres (ANTÔNIO, 2002, p. 139). 

Já a violência dos próprios criminosos é uma marca característica do outro autor 

que abordamos nessa vertente, Rubem Fonseca. Como sabemos, Rubem Fonseca é, 

talvez, o nome mais consensual e popular quando se trata da categoria Romance Policial 

no Brasil. O autor mineiro trabalhou tanto com detetives privados, como Mandrake, 
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quanto com investigadores policiais, como o comissário Mattos, passando ainda por 

psicopatas, terroristas, assaltantes etc. Para o senso comum ele ainda é tido como o pai 

da ficção de crime no país, sendo, provavelmente, dentre os autores aqui estudados, 

aquele que detém a maior fortuna crítica relacionada ao gênero em território nacional. 

Se tal fato nos dispensa de apresentar sua filiação à ficção de crime, nos leva, 

contudo, à necessidade de traçar algumas fronteiras dentro de sua própria obra. Para 

esse realismo feroz que estamos esboçando aqui, e, consequentemente, para a narrativa 

criminal como um todo, não será toda a obra de crime de Rubem Fonseca que nos 

servirá, mas, sobretudo, aquela que marca o começo de sua carreira, com contos como 

―Feliz ano novo‖ e ―O cobrador‖, em que vemos essa narrativa autodiegética do 

criminoso marginal. Algumas de suas obras, como é o caso daquelas centradas em 

Mandrake, se afastarão do subgênero criminal como um todo, enquanto outras, como o 

conto ―Passeio noturno‖, ainda que não se encaixem na representação dessa 

marginalidade e, logo, se afastem um pouco daquilo que Cândido identificava, 

continuam se encaixando na narrativa criminal. 

―Feliz ano novo‖, conto pertencente à coletânea homônima publicada em 1975, 

representa bem aquilo em que se converteria a narrativa criminal das regiões 

marginalizadas a partir da década de 90. O conto traz um recorte na vida de três crianças 

pobres do Rio de Janeiro: o narrador não nomeado, Pereba e Zequinha. Em pleno 

Réveillon, como o nome do conto indica, o trio resolve sair para fazer um assalto e 

escolhem uma casa na zona de elite do Rio de Janeiro e invadem uma festa. Fortemente 

armados e sem nenhum senso de compaixão ou justiça, os jovens roubam, matam e 

estupram durante o crime, terminando a noite com uma comemoração do Ano Novo 

sem nenhum peso na consciência. 
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Ainda que o Paulinho de João Antônio se torne um chefe do crime, o grau de 

brutalidade dos crimes apresentados por Rubem Fonseca não encontra par. Temos, na 

obra, um vislumbre do que mais tarde se concretizaria no Bildungsroman de Zé 

Pequeno: criados em ambientes de extrema miséria, crime e brutalidade, muitos órfãos 

de pais toxicômanos, presidiários ou mortos na vida de criminalidade, a nova geração 

cresce com uma visão naturalizada da violência, desprovidas de qualquer código ético 

ou moral que refreie suas ações. 

João Cezar de Castro Rocha, no artigo ―The ‗Dialectic of Marginality‘: 

preliminary Notes on Brazilian Contemporary Culture‖ (2004) percebe bem essa 

transição entre dois perfis de criminosos que se dá, em sua visão, entre o arquétipo do 

malandro eternizado por Leonardo em Memórias de um sargento de milícias, ou Gato, 

em Capitães de areia, e o arquétipo do marginal que surge a partir de autores da 

literatura marginal dos 90, como Ferréz e Paulo Lins. O malandro representaria uma 

visão conciliatória de mundo, superando suas desvantagens pelas frestas do sistema, 

utilizando o poder que lhe oprime ao seu favor e esquivando-se de qualquer resistência 

direta. Já o marginal representaria uma visão combativa de mundo, utilizando os meios 

necessários para desfazer sua diferença social à força
121

. Nas palavras de Rocha: 

A ―dialética da malandragem‖ está sendo parcialmente substituída, ou, 

ao menos, diretamente confrontada pela ―dialética da marginalidade‖, 

que é fundamentada sobretudo no princípio de superar as 

desigualdades sociais através do confrontamento em vez da 

reconciliação, e pela exposição da violência em vez de seu 

ocultamento
122

 (ROCHA, 2004, p. 15). 

                                                 
121

 Poderíamos, ainda, recuperar a diferença entre tática e estratégia proposta por Michel de 

Certeau em A invenção do cotidiano. A tática, forma de resistência utilizada pelo oprimido diante de um 

poder opressor, é a forma de o malandro esgueirar-se às imposições do poder dominante ou subvertê-lo 

sem confronto direto, como forma de sobrevivência. A estratégia, por outro lado, utilizada por quem já 

detém poder para mantê-lo ou expandi-lo, é a ferramenta do marginal para confrontar o poder do asfalto 

de maneira direta e violenta (cf. CERTEAU, 1984). 
122

 No original: ―the ‗dialectic of malandroism‘ is being partially replaced or, to say the least, 

directly challenged by a ‗dialectic of marginality‘, which is mainly grounded in the principle of 

overcoming of social inequalities through confrontation instead of reconciliation, and through the 

exposure of violence instead of its concealment‖. 
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É claro que Rocha, ao criar essa oposição, generaliza e simplifica a 

representação da marginalidade (sobretudo a marginalidade criminal) em épocas 

anteriores. Não há nada de conciliatório nos criminosos da Ilha da Caqueirada ou na 

quadrilha do crime da Rua Carioca. No entanto, Rocha acerta ao perceber uma mudança 

no paradigma representacional do criminoso na narrativa criminal, que começa, já em 

Rubem Fonseca, a predominantemente apresentar o arquétipo do criminoso marginal 

extremamente violento em oposição a outros tipos de criminosos, dentre eles, o 

malandro. 

Em ―O cobrador‖, publicado em coletânea homônima quatro anos depois de 

Feliz ano novo, soma-se à violência desse novo perfil de criminoso o peso das ameaças 

ideológicas típicas da guerra fria. O protagonista do conto se diferencia dos meninos de 

―Feliz ano novo‖ não pelo caráter de suas ações, mas pela motivação. Enquanto, para os 

meninos, o roubo e o assassinato não são muito mais do que uma forma de 

sobrevivência – e, em segundo plano, uma forma de entretenimento –, o Cobrador 

comete tais atos alimentado por um forte ódio à classe média e alta e uma sólida ideia 

de retribuição: ―Eu não pago mais nada, cansei de pagar!, gritei para ele, agora eu só 

cobro!‖ (FONSECA, 2004, p. 492). 

Sua decisão é, ainda, alimentada quando se envolve com Ana: 

Ana Palindrômica saiu de casa e está morando comigo. Meu ódio 

agora é diferente. Tenho uma missão. Sempre tive uma missão e não 

sabia. Agora sei. Ana me ajudou a ver. Sei que se todo fodido fizesse 

como eu o mundo seria melhor e mais justo. Ana me ensinou a usar 

explosivos e acho que já estou preparado para essa mudança de escala 

(FONSECA, 2004, p. 503). 

Rubem Fonseca une, assim, o medo causado pela criminalidade urbana a uma 

ameaça ideológica que culmina no terrorismo. Olhando o discurso final do Cobrador e 

os alvos escolhidos para bombardeio é possível associar a missão proposta por Ana aos 

ideais revolucionários da esquerda mais extremista, uma questão em pauta em finais dos 
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anos 70. Essa união curiosa entre a marginalidade urbana e as forças revolucionárias de 

inspiração comunista de certa forma precede a real união que dará o pontapé inicial para 

a construção do crime organizado no país – e principal tema das narrativas criminais da 

terceira era: o surgimento do atual Comando Vermelho mimetizando práticas e 

estratégias próprias da guerrilha comunista no mesmo ano de publicação de O cobrador. 

É curioso, no entanto, notar que essa ideia de buscar retribuição pela violência, 

de cobrar à sociedade, já se encontrava em germe em Querô, uma reportagem maldita 

(1977), de Plínio Marcos, publicado três anos antes da primeira versão do conto de 

Rubem Fonseca. De argumento semelhante ao da primeira parte de ―Paulinho Perna-

Torta‖ e, principalmente, Infância dos mortos, o romance de Marcos é centrado na vida 

de um menino de rua, Jerônimo da Piedade, conhecido como Querô, morador do cais de 

Santos, em São Paulo. O personagem, como o Cobrador de Fonseca, expressa mais de 

uma vez na obra seu desejo de ―[c]obrar de todos os filhos das putas a merda que me 

coube na vida‖ (MARCOS, 1977, p. 26). 

Ainda que mais conhecido por sua obra dramatúrgica, também associada à 

narrativa criminal, Plínio Marcos apresenta em Querô, uma reportagem maldita e, 

posteriormente, em alguns contos de Histórias das quebradas do mundaréu (2004), 

originalmente publicados no jornal Última Hora na década de 70, obras que se 

encaixam plenamente no conceito de realismo feroz desenvolvido por Cândido. 

Apesar do subtítulo, ―uma reportagem maldita‖, apontar para o romance-

reportagem, a obra, com exceção do último capítulo, é desenvolvida em primeira 

pessoa, dando plena voz ao jovem Querô, cujo apelido serve de constante lembrança do 

suicídio de sua mãe por ingestão de querosene. Criado a contragosto pela cafetina de 

sua mãe, não tarda a revoltar-se e fugir de uma vida de maus tratos, tornando-se mais 

um dos muitos jovens sem-teto das ruas paulistas. 
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A obra, consideravelmente mais curta que Infância dos mortos, mostra a vida 

curta, porém cheia de horrores dessa juventude perdida. Querô, roubando turistas para 

sobreviver, acaba sendo delatado e recolhido em um centro de detenção de menores 

após ser torturado na delegacia. Lá será estuprado e mantido em um ambiente insalubre 

e violento, exposto a guardas sádicos, até recuperar a liberdade em uma fuga. Uma vez 

solto, não tarda a reencontrar os guardas que o prenderam pela primeira vez, que agora 

desejam que Querô roube para eles sob fortes surras e ameaça de morte. Após conseguir 

roubar uma arma, o menino assassina os policiais, mas é ferido no ato. A narrativa se 

encerra com a mudança de foco para o narrador jornalista que recebe o depoimento de 

Querô e assiste à sua morte com o retorno dos policiais para vingar os companheiros 

assassinados. 

Em relação ao estilo, podemos aproximar, ainda, o romance de Marcos da 

peculiar prosa de João Antônio. Uma vez que ambos abordam o dieleto do submundo 

paulista, não é estranho que encontremos, na voz desses narradores, semelhanças na 

forma como se expressam. Fazendo uso irrestrito de gírias e jargões – muitos deles 

desconhecidos pelo público leitor –, reforça-se a alteridade representada através do 

plano linguístico ao mesmo tempo em que se cria uma maior ilusão de realismo, 

reforçada ainda pela presença do repórter no último capítulo. 

Enquanto os escritores mais confortáveis na ficção e na narrativa curta 

construíam esse realismo feroz, aqueles mais próximos ao modelo jornalístico, 

fortemente impulsionados pelo sucesso de A sangue frio, começaram, também na 

década de 70, uma intensa produção que seria posteriormente nomeada de romance-

reportagem. 

3.2.4. Romance-reportagem 
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Dentro da narrativa criminal, como antes mencionamos, dois autores se 

destacam no romance-reportagem descrito por Süssekind: Aguinaldo Silva e José 

Louzeiro. Diferente do realismo feroz, as obras desses autores seguem uma narrativa 

mais objetiva, geralmente em terceira pessoa, e sempre vinculada ao trabalho 

jornalístico, seja inspirado pelo trabalho das reportagens de campo, como no caso de 

Infância dos mortos, de José Louzeiro, de 1977; reconstruindo crimes que impactaram o 

país, como o caso da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, retratado por Aracelli, 

meu amor, do mesmo autor; ou explorando a vida de criminosos – Lúcio Flávio, 

passageiro da agonia, A história de Lili Carabina, República dos assassinos. 

É importante perceber que, da mesma forma que anteriormente ressaltamos o 

fato de que a suposta invenção da non-fiction novel por Capote apenas dava uma nova 

roupagem a uma vertente bem antiga na crime fiction norteamericana, os romances-

reportagem darão sequência a uma prática que, como vimos, encontra suas raízes ainda 

na segunda metade do século XIX no Brasil. Salvo uma mudança de estilo, que se 

adapta às expectativas narrativas do leitor de seu tempo, a produção de Louzeiro e Silva 

segue um modelo semelhante ao que víamos nos romances de crimes reais e nas 

biogragias criminais. 

Lúcio Flávio, passageiro da agonia, que, devido ao sucesso, foi posteriormente 

adaptado para o cinema, é focado na vida do assaltante homônimo, que ficou conhecido 

na imprensa carioca pelos seus roubos a bancos, suas fugas da prisão e suas denúncias 

contra os homens do Esquadrão da Morte, com os quais mantinha conexão, revelando a 

corrupção por trás de um grupo louvado por boa parte da população. Dessa forma, segue 

o padrão das biografias criminais, ainda que, diferente de muitas, opte não por um 

retrato abrangente da vida do criminoso, mas um foco em seus últimos atos antes de ser 

assassinado no presídio. 
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Já Aracelli, meu amor seguirá o padrão dos romances de crimes reais, focados 

não na vida dos criminosos, mas especificamente em um crime que chocou a população: 

o caso de Araceli Cabrera Sánchez Crespo, sequestrada, mantida em cativeiro, estuprada 

e morta com requintes de crueldade em 1973, no Espírito Santo. A obra aborda tanto os 

momentos que precedem o crime, como a ação dos criminosos e o esforço dos pais em 

busca por justiça, tanto durante os seis dias de desaparecimento quanto posteriormente, 

durante o julgamento. 

Profundamente ancorados na realidade, tais romances, como seus precursores no 

século XIX, optam por expor, ainda em seus paratextos, a conexão com os crimes e 

histórias que lhes servem de base, como Süssekind salienta: 

Na contracapa de O crime antes da festa, o romance de Aguinaldo 

Silva é definido apenas como ―muito mais abrangente que o noticiário 

sobre o crime‖. Por isso um romance como Infância dos mortos toma 

por epígrafe notícia publicada no Jornal do Brasil sobre o número de 

menores abandonados no Brasil, e José Louzeiro avisa logo ao leitor: 

―Os fatos que substanciam esta narrativa foram tirados do nosso 

amargo cotidiano. O autor não teve a preocupação de alinhá-los, 

cronologicamente, nem se absteve de descrever situações brutais, que 

mostram muito bem o grau de desumanização a que chegamos‖ 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 175). 

Assim como no realismo feroz, vemos que o tipo de criminalidade representado 

nos romances-reportagem já não segue mais o padrão de crimes passionais encontrados 

abundantemente até a primeira metade do século XX, mas tampouco se enquadra 

completamente no modelo do narcotráfico que se consolidará a partir da próxima era. 

Os romances abordam, por um lado, crimes menores – pequenos roubos, alguns assaltos 

– como aqueles cometidos pelos meninos de Infância dos mortos e, por outro, a ação de 

quadrilhas mais estruturadas, como o grupo de Lúcio Flávio – ou seus perseguidores, 

comandados por Mariel Mariscot e retratados em República dos assassinos – que, no 

entanto, ainda se distanciam do grau de organização e penetração na sociedade que se 

consolida no narcotráfico das facções criminosas na literatura a partir dos anos 90. 
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Apesar das escolhas opostas em relação à focalização e voz narrativa, tanto o 

realismo feroz quanto os romances-reportagem utilizam a narração como uma forma de 

intensificar o grau de realismo dos eventos narrados. Para o realismo feroz isso se dá 

pela proximidade com a cena narrada, em que o próprio criminoso expõe com riqueza 

de detalhes os atos que comete e seus pensamentos, em uma espécie de confissão – sem 

necessariamente sentimento de culpa – ao leitor: 

Ajoelha, eu disse. 

Ele ajoelhou. 

Os faróis do carro iluminavam o seu corpo. Ajoelhei-me ao seu lado, 

tirei a gravata borboleta, dobrei o colarinho, deixando seu pescoço à 

mostra. 

Curva a cabeça, mandei. 

Ele curvou. Levantei alto o facão, seguro nas duas mãos, vi as estrelas 

no céu, a noite imensa, o firmamento infinito e desci o facão, estrela 

de aço, com toda minha força, bem no meio do pescoço dele. 

A cabeça não caiu e ele tentou levantar-se, se debatendo como se 

fosse uma galinha tonta nas mãos de uma cozinheira incompetente. 

Dei-lhe outro golpe e mais outro e outro e a cabeça não rolava. Ele 

tinha desmaiado ou morrido com a porra da cabeça presa no pescoço. 

Botei o corpo sobre o pára-lama do carro. O pescoço ficou numa boa 

posição. Concentrei-me como um atleta que vai dar um salto mortal. 

Dessa vez, enquanto o facão fazia seu curto percurso mutilante 

zunindo fendendo o ar, eu sabia que ia conseguir o que queria. Brock! 

a cabeça saiu rolando pela areia (FONSECA, 2004, p. 492). 

O romance-reportagem compensa o distanciamento causado pela narrativa 

predominantemente heterodiegética com a variação de focos, permitindo que o narrador 

se desloque entre diversas perspectivas e ofereça o máximo de informações ao seu 

leitor. 

Em Aracelli, meu amor, Louzeiro, para contar o crime brutal, oscila entre as 

perspectivas dos pais, dos criminosos, dos investigadores e outros focos de interesse. 

Além disso, fora do foco subjetivo, transita com mais liberdade entre os planos 

temporais da narrativa, alternando entre momentos anteriores ao sequestro da criança, 

eventos do crime em si e consequências posteriores. 
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Em República dos assassinos, Aguinaldo Silva vai além e oscila não só entre 

focos, mas tipos textuais diferentes oferecendo uma mistura de entrevistas, cartas, 

depoimentos, monólogos, notas sobre o julgamento e a narrativa propriamente dita. 

Dessa forma não apenas cobre mais perspectivas sobre o evento como ainda fortalece 

certo efeito documental de sua obra. 

Esse distanciamento no romance-reportagem, no entanto, não diminui o realismo 

gráfico das cenas. Se a violência da própria linguagem, como marca Cândido, que está 

expressa na narração dos criminosos do realismo feroz, não encontra par no romance-

reportagem, a violência gráfica, no entanto, abunda nessas narrativas, como podemos 

ver, por exemplo, nas cenas de tortura de Lúcio Flávio, passageiro da agonia: 

Os encapuzados pegam cassetetes de borracha, começam a bater. 

Primeiro nos ombros, no abdome, nas pernas. Micuçu resiste. Depois 

as borrachas o atingem na cabeça e no rosto. O sangue corre da testa, 

os olhos inchados, os beiços inchados. 

(...) Não responde. É metido novamente no tonel. Dessa vez passa 

mais tempo e desmaia. Esticam ele no chão. O encapuzado que tem o 

estilete fura-o nas virilhas. O sangue se alastra, Lúcio estremece, olhos 

fechados. (LOUZEIRO, 1982, p. 44-45). 

Tanto a aproximação do discurso do próprio indivíduo marginal e de sua visão 

de mundo do realismo feroz quanto o refinamento desse realismo documental buscado 

pelo romance-reportagem vão lançar as bases para a consolidação da narrativa criminal 

dos anos 90, que, até hoje, é referência não só nacional, mas mundial para o subgênero 

criminal no Brasil, através de obras como Cidade de Deus, Carandiru ou Tropa de Elite 

– graças, sobretudo, a suas adaptações cinematográficas. 

3.2.5. Algumas considerações sobre o cinema criminal no Brasil 

Antes de prosseguirmos para o último recorte de vertentes da narrativa criminal 

no Brasil, é importante ressaltar a importância do cinema na consolidação desse 

subgênero, sobretudo na segunda era. Ainda que, hoje, nossas referências desse tipo de 

obra sejam os exaustivamente citados Cidade de Deus, Carandiru ou Tropa de Elite – e, 
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antes, talvez, obras como O assalto ao trem pagador ou O bandido da luz vermelha – 

ao longo do século XX, a partir, sobretudo, dos anos 60, o Brasil experimentou uma 

grande onda de filmes sobre crime. 

Vimos, anteriormente, que o cinema nacional e a narrativa criminal se 

encontram ligados desde a primeira era, sendo o primeiro longa-metragem exibido no 

país uma obra desse subgênero, Os enforcados, em 1908. No artigo ―Apontamentos 

para uma história do thriller tropical‖, Sérgio Augusto ressalta essa relação no começo 

do cinema nacional, apontando ainda outros filmes como Um drama na Tijuca (1909), 

A mala sinistra (1908), O crime de Paula Matos (1913) e O roubo das joias da casa 

Michel (1918), entre outros. Para o autor, após essa época, o cinema nacional passa por 

um ―dilatado jejum, ao longo do qual nutriu-se quase exclusivamente de melodramas, 

comédias musicais e chanchadas‖ (AUGUSTO, 1982, p. 62), até encontrar-se 

novamente com o gênero na década de 60. Ainda que Rafael de Luna Freire (2011), em 

seu extensivo trabalho sobre o cinema policial durante esse período mostre como, nesse 

dito jejum, o país ainda produzia e consumia cinema de crime, e, dessa forma, relativize 

esse hiato, não podemos deixar de tomar os anos 60 como uma importante retomada da 

produção de filmes criminais nacionais. 

Vemos ecos desse retorno na própria obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de 

despejo. Em seus diários, Carolina conta como partes do filme Cidade ameaçada 

(1960), de Roberto Farias, são filmadas na favela do Canindé. O filme, um dos 

primeiros desse renascimento do cinema de crime no país, é inspirado na vida do 

criminoso Antônio Rossini, o Promessinha, e sua quadrilha. 

Assim como na literatura, os filmes nacionais também encontraram uma forte 

vertente na narração de crimes reais e biografias criminais. Enquanto Cidade ameaçada 

narrava a história de vida de um famoso bandido, alguns anos antes o cinema de crime 
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já voltava à lista de sucessos graças a Mãos sangrentas (1954), do argentino Carlos 

Hugo Christensen, baseado em um crime que abalou a sociedade da época: a rebelião da 

Ilha Anchieta. A ilha, à época, abrigava um presídio com mais de 500 presos de alta 

periculosidade, e a tentativa de fuga resultou na morte de mais de cem pessoas, sendo 

superada, no Brasil, apenas anos mais tarde pelo massacre do Carandiru, também objeto 

da produção literária e cinematográfica da narrativa criminal brasileira. 

Sérgio Augusto reconhece a força das biografias criminais e das narrativas de 

crimes reais no cinema: ―crimes e assaltos famosos, biografias de marginais e arcanjos 

da Lei e da Ordem – também em torno disso o Cinema Novo construiu seu patrimônio‖ 

(AUGUSTO, 1982, p. 62). Indica ainda que ―a adaptação de casos verídicos é quase um 

subgênero‖ (AUGUSTO, 1982, p. 63). Em seu texto, o autor rastreia mais de cem 

filmes que comporiam esse thriller tropical, dentre os quais podemos elencar as 

adaptações cinematográficas dos já mencionados República dos assassinos, Lúcio 

Flávio, passageiro da agonia e Pixote. 

3.3. A era do fuzil 

A era anterior, como vimos, é marcada por uma transição entre a predominância 

de crimes passionais e a ascensão do crime contra o patrimônio como principal objeto 

da narrativa criminal. Poderíamos, a princípio, pensar em uma divisão em duas 

categorias, mantendo um primeiro recorte até o suspense psicológico e um segundo a 

partir do realismo feroz até a contemporaneidade. No entanto, optamos aqui por isolar 

esse segundo período como um momento de transição devido, principalmente, a uma 

mudança drástica na configuração do crime no país e, consequentemente, no objeto 

privilegiado de representação das narrativas criminais. 

Antes dos anos 90, ainda que vejamos obras retratando o tráfico de drogas, como 

em República dos assassinos, esse tipo de crime se encontra difuso, e até mesmo 



308 

 

ofuscado, entre outros como grandes assaltos e sequestros. É apenas na ascensão das 

facções criminosas e na consolidação do crime organizado no país que o tráfico assume 

um papel central nas discussões e narrativas sobre o crime no país. Zuenir Ventura 

precisa essa transição, historicamente, entre 1987 e 1988: 

A descrição mais dramática da "outra cidade" foi feita pelo favelado 

Itamar Silva, 38 anos, intelectual negro e agente comunitário da favela 

Santa Marta, onde nasceu e foi criado. A pesquisa que coordenou 

durante dois anos nas favelas detectou o momento em que "os tempos 

mudaram": os anos de 1987/88. 

Foi quando começaram as guerras de quadrilhas e o morro conheceu o 

advento de um novo personagem: o traficante de drogas em nova 

escala, bem armado e indiferente a valores, obrigações, vínculos e 

compromissos tradicionais (VENTURA, 1994, p. 141). 

Hoje, consolidou-se – como melhor veremos no capítulo IV – no imaginário 

brasileiro certa equivalência entre o morador da favela – sobretudo o negro – e o crime, 

associação refletida nas práticas de abordagem policial amplamente retratadas pela 

mídia e literatura, por exemplo. No entanto, se pararmos para observar os personagens 

criminosos na narrativa criminal desde seu surgimento, veremos que é apenas no 

realismo feroz que o indivíduo marginal ganha protagonismo em uma literatura de 

crime e apenas a partir dessa terceira era que ele se consolidará em tal posto. 

Percebamos, ainda, que, em suas aparições anteriores, a figura marginal 

apresenta uma ameaça bem diferente daquela que começa a tomar forma no realismo 

feroz: os ladrões ocasionais, malandros e meninos de rua que vemos nas crônicas de 

crime e no regionalismo urbano são mais um estorvo que uma real ameaça à população, 

dedicados ao roubo ou assaltos com facas. 

Esse criminoso se diferencia daquele fortemente armado e reificado pelo 

cotidiano de violência que surge em Rubem Fonseca. Por mais que o grupo de 

criminosos representados em ―Feliz ano novo‖ tenha um perfil semelhante ao do grupo 
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de Pedro Bala em Capitães de Areia, o acesso às armas de fogo de grande calibre e a 

total falta de empatia traz consequências muito mais brutais ao segundo grupo. 

Assim como Rocha, Alba Zaluar, em Da revolta ao crime S.A., percebe essa 

mudança severa no perfil da criminalidade que se dará nas últimas décadas do século 

XX. Segundo a autora, a figura do malandro, ―que viveu no Rio de Janeiro até 

aproximadamente meados dos anos 60‖ (ZALUAR, 1996, p. 99), ―anti-herói da 

resistência ao capitalismo‖ (ZALUAR, 1996, p. 99), vai sendo substituída por um novo 

tipo: 

Com a aposentadoria desse malandro criativo, que foi trabalhar na 

indústria cultural sem se tornar por isso um alienado, pois continuou 

crítico de nossas instituições e de nossa sociedade, da suposta 

resistência surgiu outro personagem, muito mais sinistro: o bandido. 

Este apareceu quando a contravenção e o crime tornaram-se eles 

mesmos grandes empreendimentos mercantis montados com base num 

exército de empregados que são simultaneamente soldados de uma 

guerra sem fim pelo controle dos mercados (ZALUAR, 1996, p. 99-

100). 

Ainda que essa oposição entre malandro e bandido seja carregada de certo 

idealismo em relação ao passado, a observação não deixa de apontar para uma 

percepção de que, de fato, esse período pós anos 60 marca um momento de transição 

para o perfil do criminoso no país. 

Zuenir Ventura (1994), em Cidade partida, aponta também para a percepção 

dessa mudança, optando inclusive por uma divisão de sua obra em ―A idade da 

inocência‖ e ―O tempo dos bárbaros‖. No entanto, visa, com a primeira parte, mostrar 

como, longe de uma mudança brusca, a segunda metade do século XX já vinha dando 

sinais do que viria a se tornar a criminalidade urbana nas grandes cidades. Um dos 

motivos que Ventura levanta para que esses sinais tenham escapado à atenção da 

população e de parte da mídia viria do fato de que, nesse período, o quadro político do 

país, que viveu entre duas ditaduras e um conturbado intervalo democrático, desviava a 

atenção da sociedade. 
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Dessa forma, por um lado, a criminalidade ganha espaço sem muito destaque, 

logo sem muito confronto, sobretudo o crime organizado. Ventura mostra como, nessa 

suposta era da inocência, os esquemas sólidos do crime organizado já começavam a se 

formar nas mãos da própria polícia: 

O general Amauri Kruel vai ficar na história dos anos dourados como 

um precursor. Não criou apenas o Esquadrão da Morte. Foi também 

pioneiro em outra arte moderna – a da corrupção policial. Em 1959, 

descobriu-se que o grande exterminador de bandidos, o severo chefe 

de polícia, estava envolvido com corrupção. Era o protagonista de um 

dos maiores escândalos da história do Rio de Janeiro. 

Numa série de reportagens para o Mundo Ilustrado, o repórter Edmar 

Morel revelava, a partir da denúncia de dois comerciantes, que o chefe 

de polícia beneficiava-se, junto com o oficial de gabinete, o seu filho 

Nei Kruel, de nada menos que nove caixinhas: jogo do bicho, 

lenocínio, hotéis, ferro-velho, economia popular, cartomantes, aborto, 

drogas e cassinos clandestinos. 

Por outro lado, o aumento da violência causada por essa criminalidade crescente, 

ocultado da mídia – seja pela atenção aos problemas políticos, seja pela própria censura 

da época –, não se tornou rapidamente um fenômeno perceptível à sociedade. Após a 

abertura democrática, com o baixar da poeira deixada pela ditadura, o país, então, 

começa a perceber o estado em que se encontrava a violência urbana e uma onda de 

medo toma a população urbana em meados da década de 90. 

Vera Malaguti Batista, em O medo na cidade do Rio de Janeiro, vai além e, a 

partir de uma visão baumaniana, encara o foco midiático que a violência urbana ganha 

após o período militar como uma forma de reforçar as novas ameaças daquela 

sociedade: cai o revolucionário, o impuro da era moderna de acordo com as teorias de 

Bauman em O mal estar na pós-modernidade, e entram em cena os excluídos do jogo 

consumista como os impuros da era pós-moderna. 

Se, de fato, podemos ver nos anos 90 um motivo para a súbita e intensa atenção 

dada pela mídia à criminalidade urbana, não podemos deixar de concordar com Batista 

no que tange à forma como essa criminalidade será imediatamente atribuída aos morros 
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e favelas, consolidando no imaginário brasileiro essa união que hoje nos parece comum. 

Selecionando alguns editoriais da época, Batista ressalta o papel da mídia na construção 

da favela como um locus do mal e seus habitantes como a raiz dos problemas: 

―O crime organizado extravasa seu campo de atuação e a partir dali 

invade todos os bairros da cidade‖ – (―Desafio nos morros‖, Jornal do 

Brasil, 4 de junho de 1993) 

―As elites, a classe média, os políticos ainda não acordaram para a 

terrível banalização da violência, na ilusão de que ela continuará 

restrita aos morros‖ – (―A ilusão dos morros‖, Jornal do Brasil, 12 de 

setembro de 1993). Se continuasse restrita estaria tudo bem? 

―Às vésperas da nova eleição, a população do lado da legalidade exige 

dos políticos definição para o problema atual do Rio. Nas ruas da 

outra cidade, a que está no mapa, a população ordeira desapareceu das 

ruas (...) submetida ao medo. Os cidadãos que moram na cidade que 

está no mapa já não suportam submeter-se à outra população, armada, 

em contínua expansão, acasalada sob o guarda-chuva protecionista 

dos traficantes, dos bicheiros e dos políticos populistas‖ – (―A ameaça 

das favelas‖, Jornal do Brasil, 5 de fevereiro de 1994) (MALAGUTI 

BATISTA, 2014, p. 111). 

É justamente nesse momento de ataque ao morro que, pela primeira vez, o 

marginal ganha voz na literatura e mostra sua perspectiva como uma forma de 

resistência. Tendo como precursores figuras como Lima Barreto e Carolina Maria de 

Jesus, autores da literatura marginal serão fundamentais para a narrativa criminal ao 

longo dessa terceira era, oferecendo através de experiências vividas, testemunhadas ou 

coletadas de pessoas próximas, os horrores do narcotráfico e da repressão policial 

nesses espaços marginais. 

Entre a sociedade alarmada pela criminalidade, os discursos da mídia de massa e 

a tomada de voz dos marginalizados, veremos uma narrativa criminal quase homogênea 

em torno da narcoliteratura. De um lado, as crônicas de crime e os romances de crime 

real, que haviam se encaixado na vertente do romance-reportagem na segunda era, 

continuarão seus relatos, agora em volta dos traficantes e dos policiais assassinos e 

corruptos. Do outro, o regionalismo urbano, focado nos espaços marginais, se emancipa 

da agência de escritores exógenos e apresenta ao público a favela pelos seus próprios 



312 

 

olhos. Juntam-se a estas visões outras, como a dos agentes de polícia, que buscam 

também emancipar sua voz dentro da literatura como uma forma de apresentar sua 

perspectiva do problema diante de uma recorrente representação negativa. 

Através dessa multiplicidade de olhares heterogêneos unidos por um mesmo 

tema, temos na narcoliteratura uma das mais ricas e abundantes vertentes da narrativa 

criminal brasileira, capaz de criar um panorama preciso dos medos e ansiedades 

próprios do cidadão urbano brasileiro do século XXI. 

No entanto, como já mencionamos antes, a categoria da narcoliteratura encontra 

algumas divergências quanto a sua abrangência. Enquanto alguns críticos a entendem 

como um fenômeno exclusivo da literatura mexicana, outros expandem esse escopo 

para autores dos EUA e da América Latina, ou evitam delimitá-la geograficamente, 

definindo-a como literatura centrada na atividade do narcotráfico. Sem entrar na 

problemática da classificação, optaremos aqui por chamar de narcoliteratura toda 

narrativa criminal centrada não simplesmente no tráfico de drogas – fato que já 

podemos ver desde o começo do século XX em crônicas como ―No bairro da cocaína‖, 

de Costallat, por exemplo –, mas no narcotráfico enquanto pilar do crime organizado, 

agindo não como uma simples atividade criminal, mas como o núcleo de uma série de 

atividades criminais que a sustentam: corrupção policial e política, assassinatos, tortura, 

aliciamento de menores etc. 

Dessa forma, como veremos, parte do que optei por chamar narcoliteratura pode 

até não narrar histórias de crime que colaborem diretamente para o narcotráfico. No 

entanto, mesmo as narrativas criminais centradas naqueles criminosos que evitam 

envolver-se no tráfico ainda estão, dentro dos espaços marginalizados contemporâneos, 

submetidas à estrutura de poder e ação do narcotráfico. Veremos, por exemplo, que nas 

narrativas centradas na prisão, muitos dos focos narrativos não são envolvidos 
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diretamente com a questão das drogas, mas, em última instância, o tráfico é um 

elemento constituinte da vida prisional, sendo, inclusive, responsável por comandar os 

presídios após a ascensão das facções. 

O ideal, talvez, para evitar a necessidade dessa flexibilização da ideia de 

narcoliteratura, fosse utilizar a categoria de urban literature dos EUA, ou a própria ideia 

de literatura marginal no Brasil. No entanto, o termo literatura urbana é vago demais 

para determinar essas obras e acabaria levando a iguais necessidades de delineação do 

objeto. Por outro lado, dentro da literatura marginal há mais do que apenas histórias de 

crime: narrativas que, mesmo que submissas, ainda, ao espaço próprio do narcotráfico, 

afastam-se demasiado das questões que envolvem o crime e, portanto, do nosso escopo 

de análise. Ficamos assim com a categoria narcoliteratura para descrever as obras de 

crime em que o narcotráfico exerce um papel central de poder e influência. 

O fenômeno da narcoliteratura, como veremos, é uma das vertentes mais 

pródigas e duradouras da narrativa criminal no Brasil – considerando-a uma herdeira 

das narrativas de crime real, das biografias criminais e dos romances-reportagem –, 

contando com dezenas de obras e autores desde os noventa até a contemporaneidade. 

Essa abundância permite uma grande pluralidade de abordagens possíveis ao tema, 

desde o jornalismo investigativo à narrativa testemunhal, passando ainda por obras 

ficcionais livremente inspiradas no tema e obras híbridas de ensaios sociológicos e 

narrativas criminais. 

Por mais que tenhamos em mente que as vertentes até aqui apresentadas já 

excedem, talvez, a necessidade de subdivisão – uma vez que algumas categorias se 

mostram como desdobramento de vertentes anteriores –, acreditamos que, dentro da 

heterogeneidade de abordagens da narcoliteratura, ao menos uma divisão é importante: 

a de ponto de vista. 



314 

 

Se, com raras exceções, a narrativa criminal, até então, abordava esses espaços 

heterotópicos e sua alteridade ameaçadora através da ótica exógena, do olhar intruso – e 

muitas vezes carregado de preconceitos –, a literatura marginal deu espaço para que as 

heterotopias e a alteridade sejam apresentadas por um olhar interno – e assim 

relativizem justamente esse outro ameaçador que é representado. 

Dessa forma, optamos por dividir a vertente em duas óticas: a narcoliteratura 

marginal, que seria marcada pela autoria de indivíduos oriundos desses espaços de 

marginalidade; e a narcoliteratura externa, que incluiria todas as demais narrativas 

dessa vertente. É importante ressaltar que, nessa divisão, não estamos preocupados com 

o valor testemunhal das narrativas, mas com sua autoria, ou seja, ainda que autores da 

narcoliteratura marginal criem narrativas ficcionais dentro do tema, acreditamos que tais 

narrativas continuarão expressando essa visão de mundo diferenciada em relação aos 

espaços heterotópicos. Também vale dizer que alguns autores, como veremos, podem 

estar em contato diário com tais espaços sem necessariamente pertencer a eles, como 

será o caso da narcoliteratura de autoria policial. Essas obras se enquadrarão no escopo 

da narcoliteratura externa, ainda que seus autores experimentem um prolongado contato 

com tais ambientes. 

 

3.3.1. Narcoliteratura marginal 

Não é exagero dizer que, dentro da narcoliteratura marginal, Cidade de Deus, de 

Paulo Lins, publicado em 1997, assume um papel central, como um dos maiores nomes 

da vertente e, até hoje, é uma das obras de maior renome não só na narcoliteratura como 

na literatura brasileira contemporânea. Romance longo e ambicioso
123

, Cidade de Deus 

                                                 
123

 Ainda que após o sucesso do filme uma versão mais compacta tenha sido lançada, a primeira 

edição conta com mais de 500 páginas, abordando desde a formação do bairro homônimo ao livro até o 

fim da guerra entre Zé Pequeno e Mané Galinha, com múltiplos focos narrativos, dezenas de personagens 

e enredos paralelos. 
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sozinho já forneceria material suficiente para uma pesquisa inteira – fora sua adaptação 

cinematográfica, a versão do livro drasticamente alterada após o filme, o spinoff Cidade 

dos homens e o documentário Cidade de Deus: 10 anos depois, entre outros materiais 

derivados da obra. 

Vemos, como parte da preocupação de um autor marginal, que o romance, por 

mais que seja uma narrativa criminal, não se limita à representação dos espaços do 

crime na obra, mas, explorando múltiplos focos, mostra que o crime é apenas um 

elemento de um microcosmo complexo que ali vai se construindo, e que, ainda nas 

primeiras páginas do romance, Paulo Lins sumariza: 

Os novos moradores levaram lixo, latas, cães vira-latas, exus e 

pombagiras em guias intocáveis, dias para se ir à luta, soco antigo para 

ser descontado, restos de raiva de tiros, noites para velar cadáveres, 

resquícios de enchentes, biroscas, feiras de quartas-feiras e as de 

domingos, vermes velhos em barrigas infantis, revólveres, orixás 

enroscados em pescoços, frango de despacho, samba de enredo e 

sincopado, jogo do bicho, fome, traição, mortes, jesus cristos em 

cordões arrebentados, forró quente para ser dançado, lamparina de 

azeite para iluminar o santo, fogareiros, pobreza para querer 

enriquecer, olhos para nunca ver, nunca dizer, nunca, olhos e peito 

para encarar a vida, despistar a morte, rejuvenescer a raiva, 

ensangüentar destinos, fazer a guerra e para ser tatuado. Foram 

atiradeiras, revistas Sétimo Céu, panos de chão ultrapassados, ventres 

abertos, dentes cariados, catacumbas incrustadas nos cérebros, 

cemitérios clandestinos, peixeiros, padeiros, missa de sétimo dia. pau 

para matar a cobra e ser mostrado, a percepção do fato antes do ato, 

gonorreias malcuradas, as pernas para esperar ônibus, as mãos para o 

trabalho pesado, lápis para as escolas públicas, coragem para virar a 

esquina e a sorte para o jogo de azar. Levaram também as pipas, 

lombo para polícia bater, moedas para jogar porrinha e força para 

tentar viver. Transportaram também o amor para dignificar a morte e 

fazer calar as horas mudas (LINS, 1997, p. 18). 

Sendo uma história de gênese da favela, a obra representa bem o começo da 

transição do modelo antigo de criminalidade para a formação do narcotráfico na favela. 

A primeira parte do romance, intitulado ―A história de Cabeleira‖, mostra os primeiros 

anos da Cidade de Deus, na década de 60, em que a criminalidade tinha como principais 

atividades o assalto: 
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A maioria dos bandidos raramente circulava de dia, preferia a noite 

para jogar ronda, fumar baseado, jogar sinuca, cantar samba sincopado 

acompanhado do som de uma caixa de fósforo e, até mesmo, para 

bater um papo com os amigos. Somente Marreco, Cabeleira, Alicate, 

Pelé e Pará eram vistos de dia. Assaltando os caminhões de gás, 

fumando maconha nas esquinas, soltando pipa com a molecada, 

jogando bola com a rapaziada do conceito. Os outros assaltantes 

preferiam agir na Zona Sul, "local de bacana". Assaltavam turistas, 

lojas comerciais, pedestres com pinta de grã-finos (LINS, 1997, p. 

34). 

Apenas alguns criminosos do bairro já anteviam o negócio mais estável, seguro e 

lucrativo que o tráfico de drogas começava a se tornar, e, para conseguir comparsas, 

ainda precisavam convencer outros ladrões a se juntar à nova empreitada: 

Damião comandava o tráfico junto com Cunha naquela área de Cidade 

de Deus. Alternavam-se nas vendas, mas iam buscar a mercadoria, 

endolavam e faziam a administração do movimento juntos. Os outros 

bichos-soltos dos Apês não tinham nenhum envolvimento com o 

tráfico. Raras eram as ocasiões em que ajudavam nas vendas ou na 

endolação. Cunha convenceu Damião a parar com os assaltos e 

iniciar-se no tráfico argumentando sobre os riscos reduzidos do 

negócio e o crescimento fabuloso do número de viciados. 

- Tá todo dia no jornal, só cego é que não vê! Quem tá ganhando 

dinheiro é dono de bordel, cantor de rock e traficante, meu cumpádi! 

(LINS, 1997, p.24). 

No entanto, mesmo com esses atrativos, passam-se anos até que o tráfico se 

torne uma atividade digna de disputas de território, o que só ocorrerá no romance em 

meados dos anos 70, quando Dadinho, criminoso igualmente ambicioso e impiedoso, 

percebe que mesmo sendo um assaltante experiente, não conseguia competir com a 

prosperidade das bocas de fumo locais. Pouco depois, começa seus planos para, um a 

um, tomar todos os pontos de vendas de drogas da Cidade de Deus, aglutinando a 

criminalidade local na atividade do narcotráfico. 

Ocorre, assim, um aumento crescente do poder armado necessário para as 

guerras de território; o aumento drástico dos confrontos diretos com a polícia, em 

oposição às fugas que marcavam épocas anteriores; a proliferação dos órfãos do tráfico, 
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que são rapidamente cooptados pelos criminosos; e a crescente atenção da mídia ao 

poder, ousadia e violência dos traficantes frente à sociedade. 

No entanto, sendo uma narrativa que se encerra entre os anos 70 e começo dos 

80, Cidade de Deus mostra apenas os primeiros pilares que fundamentarão o 

narcotráfico no país. As facções criminosas, parte fundamental da estrutura do tráfico de 

drogas nas grandes capitais tem aparições tímidas no romance. Nunca citado pelo nome, 

o Comando Vermelho aparece em pontos isolados da obra como a facção que dominava 

os presídios do Rio, reconhecível apenas pelo seu slogan ―Paz, justiça e liberdade‖. 

Em Capão Pecado, de Ferréz (2013), publicado três anos mais tarde, a proposta 

é semelhante: espelhando a referência geográfica da favela, Ferréz retrata a vida no 

distrito paulista de Capão Redondo. Bem mais enxuto que seu precursor, o romance 

opta por manter a centralidade narrativa na vida do jovem Rael, o convívio com seus 

amigos na favela, as paixões da adolescência e o trabalho em uma metalúrgica local. 

Não deixa, no entanto, de apresentar, através de personagens secundários, outros 

aspectos da favela, como o funcionamento de um tráfico já bem solidificado, com o 

envolvimento de policiais corruptos e negociação de armas de grande porte, como fuzis, 

granadas e até lança foguetes; e os dramas de tentativa de sobrevivência de jovens e pais 

de família explorados, vendo familiares sendo levados pela vida do crime ou das drogas 

e lutando para evitar o mesmo destino. 

Por mais que esses dois romances sejam frequentemente citados lado a lado, o 

foco narrativo de Capão Pecado acaba construindo uma obra que, do ponto de vista da 

narrativa criminal, se diferencia bastante de Cidade de Deus. Esta, ao centrar 

explicitamente a narrativa em grandes criminosos do bairro ao longo dos anos, se 

aproxima mais do formato que remete aos romances-reportagem, como Lúcio Flávio, e, 

sobretudo, às biografias criminais do XIX, como Pedro Espanhol. Ainda que, no pano 
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de fundo da obra, vejamos o desenvolvimento do bairro, das primeiras casas até o 

microcosmo que se torna anos mais tarde, a história contada é a infância, criação, 

apogeu e queda de criminosos, seus primeiros crimes, seus confrontos com a polícia, as 

prisões e a morte. Já a obra Capão Pecado, nesse sentido, está mais próxima do 

regionalismo urbano, em que vemos um maior interesse em retratar de forma horizontal 

a vida nesse espaço marginal – no qual o crime ainda é um forte determinante – sem 

oferecer muito foco narrativo aos criminosos em si. 

É no segundo romance de Ferréz que vemos o crime assumir protagonismo na 

obra. Mais maduro que Capão Pecado, Manual prático do ódio (2014) se equilibra 

entre uma contundente crítica social ao sistema que oprime os mais pobres – 

capitalismo, alienação, racismo, violência policial – e a representação crua da ação de 

criminosos impiedosos. Saindo do foco infantil de Rael, somos apresentados a um 

núcleo narrativo composto por uma quadrilha de assaltantes: Régis, Lúcio Fé, Aninha, 

Celso Capeta e Neguinho da Mancha na Mão. 

Ainda que Ferréz, nesse romance, opte por focar-se em um grupo de assaltantes, 

é importante perceber que o tráfico não deixa de ser a base econômica e núcleo do 

sistema criminal nessa narrativa. Régis, um dos personagens centrais da história, entra 

em constante conflito com Modelo, um dos líderes do tráfico na obra. Refletindo sobre 

o desequilíbrio entre o poder e influência de Modelo, suportado pela estrutura do 

narcotráfico, e o seu próprio, dependente dos ganhos de assaltos, Régis percebe o papel 

do tráfico dentro desse novo sistema criminal que se forma: 

Régis parou os olhos no copo e ficou refletindo sobre o jogo, como 

Modelo podia ter dominado tudo, bem debaixo dos olhos de todos? 

Como podia ter até a segurança dos policiais? Olhava para o copo 

cheio e chegou à mesma conclusão a que sempre chegava: dinheiro, 

dinheiro era a razão de tudo, sabia que nenhuma fita que fizessem 

daria mais dinheiro que o tráfico, o tráfico era um comércio contínuo, 

vivia fluindo, o crime era instável, tinha seus altos e baixos, uma fita 

boa ali, um acerto com os homens acolá, uma boa carga num lugar, 

um desacerto com alguém em outro, na maioria das vezes o dinheiro 
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ganho com um bom roubo era aplicado para a compra de mais armas, 

as armas eram emprestadas, não se podia negar nada para um 

parceirinho da vida torta, muitos eram presos ou perdiam as armas no 

acerto com os policiais, a dívida rolava, dificilmente era paga 

(FERRÉZ, 2017, p. 14). 

Vemos, também, como é progressiva a intensidade e violência dos crimes, das 

disputas de poder e dos confrontos com os policiais. Esse aumento já podia ser notado 

em Capão Pecado, mas, visto apenas em pequenos trechos, não transmite a magnitude 

que encontramos no segundo romance, povoado, do início ao fim, de mortes brutais, 

seja pela mão dos criminosos, seja pela mão dos policiais. Centrado no assassinato de 

um menino pelas mãos de um policial agindo como justiceiro, vemos no parágrafo a 

seguir uma boa síntese dessa guerra aberta que se conflagra nas grandes metrópoles:  

Os amigos do menino não fogem à regra, Dinho morto pela Rota com 

16 tiros nas costas. Nando e Ghóez não tinham dinheiro, Nando 

morreu na hora, o cidadão da classe alta que dirigia a Cherokee se 

assustou com os tiros e passou por cima da cabeça dele, Ghóez morreu 

logo depois na viatura da Civil, não aguentou as pancadas, mas 

morreu cadeado, não abriu a boca para caguetar ninguém. No hospital 

morreu Pablo, tinha sonho de um dia ser professor, mas não tinha 

dinheiro pro acerto com os homens do DHPP. Flores brancas e 

amarelas foi o que teve no enterro do Tonho, ele voltou baleado e sem 

os malotes, uma semana de cama e o coração não aguentou. Para o 

Dênis, e pro irmão de Azeitona, morto pelo Garra, havia flores de 

várias cores no túmulo. Já Leandro não realizou o sonho de ouvir uma 

letra de rap sua na rádio, morreu numa suposta troca de tiros com a 

Rota, pena que estava desarmado, levou desvantagem. Pelo sonho do 

carro do ano, agora Rod assusta as meninas que veem as pernas finas 

na cadeira de rodas. Suspeita de atividade de justiceiro, o ocorrido 

com o amigo Charles foi bem pior, ficou tetraplégico. Um dia, vendo 

televisão, viu o rosto deformado do amigo de infância, as manchas de 

sangue do asfalto são difíceis de sair, pensava o pequeno, são tantos 

nomes que só um dia para os finados não dá, o carro funerário vinha 

todo dia e o pequeno tinha medo dos homens do IML, jogava 

figurinha com o amigo Anderson, o dono do carro estava armado, deu 

tiro na mão e depois na cara dele. Pela Zona Leste mesmo ficou Roni, 

tiro de .40 no pescoço e nos olhos. Outro amigo foi Alan, que levou a 

pior em tiroteio com o segurança, no Frango Frito. Comeu bolo na 

casa de Juca, depois mataram a tia e a prima do amigo, a disputa pelo 

controle da boca não deu trégua, não pararam de dar tiro nem pra 

socorrer as duas vítimas de balas perdidas. Naquele momento, mesmo 

olhando o cano do revólver à sua frente o pequeno via quando tinha 

seis anos, brincava com Rodriguinho, o mesmo que anos mais tarde 

caiu da moto Sahara com um tiro nas costas, o DSV não poupou 

munição, o policial queria ação. Todo dia primeiro é dia de todos os 

santos, as igrejas vivem cheias, mas não tanto como o dia seguinte, 
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pois dia 2 de novembro o cemitério São Luís bate todos os recordes de 

pessoas (FERRÉZ, 2014, p. 156-157). 

O mesmo trecho nos oferece uma mostra de como o discurso social é mais 

explícito em Manual prático do ódio. Capão Pecado, mantendo um narrador quase 

neutro, responsável apenas por acompanhar os personagens que lhe servem de foco, 

acaba deixando a reflexão social para a interpretação do leitor – e, brevemente, nas 

introduções de capítulo, assinadas por alguns convidados de Ferréz. O narrador de 

Manual prático do ódio vai além de seus personagens, tem voz própria, reflete, critica e 

ressalta os fatos que narra. Na mesma cena de assassinato do menino pelo justiceiro, 

vemos essa intromissão: 

Ele engatilha, é aceito pelo próprio povo oprimido que ele julga e 

condena, tem em sua mente o que lhe clicam há anos, que a culpa é 

deles, da raça inferior, a raça que rouba, que sequestra, a raça que 

mata, a raça que não segue as leis de Deus, a raça que tem que ser 

exterminada. 

O que Valdinei dos Santos Silva não sabe é que o apresentador ganha 

200 mil reais para culpar alguém, o que Valdinei, vulgo pé-de-pato, 

não sabe é que aquele mesmo apresentador trabalhou na rede de 

televisão que mais contribuiu para a miséria de seu povo, o que 

Valdinei, vulgo justiceiro, não sabe é que esse apresentador também 

roubou quando dirigia a empresa do próprio pai, mas, quando a elite 

rouba, não é furto, é desvio, é mal-entendido, é má administração, é 

doença e eles precisam ser tratados em clínicas. 

Valdinei dos Santos Silva cumpriu sua missão mais uma vez, quando 

era pequeno seu sonho era jogar bola, mas ele não notou a chuteira 

que sua vítima usava, o sonho do pequeno menino caído ali a sua 

frente era o mesmo, mas depois mudou, queria ter fama, fazer parte de 

um plano nervoso, ter um prontuário que lhe garantisse algumas 

namoradas lindas, trocar tiros com os policiais que usam marcas 

elitistas de patrocínio, os mesmos policiais do GOE que vivem nas 

academias da classe média (FERRÉZ, 2014, p. 155-156). 

Sendo parte da narcoliteratura marginal, essa crítica social ora vem de forma 

velada, na própria tessitura da narrativa, ora de forma explícita, no posicionamento da 

voz narrativa. Em todos os casos, esse posicionamento ajuda a relativizar o crime, 

humanizar seus agentes e apontar para os problemas sociais que colaboram para seu 

surgimento, estabilização e intensificação nos espaços marginais, dentre os quais 
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podemos destacar a corrupção estrutural, a miséria e a brutalidade dos agentes de 

justiça. 

Enquanto Paulo Lins se afasta da narrativa criminal na literatura após Cidade de 

Deus, deslocando sua produção nesse subgênero para o cinema e a TV, Ferréz nos 

mostra, através de sua produção, que a literatura marginal não é um fenômeno que se 

limitou à virada do século, mas que continua sendo uma vertente sólida até hoje, tendo, 

após seus primeiros romances, publicado ainda obras como as coletâneas de contos 

Ninguém é inocente em São Paulo (2006) e Os ricos também morrem (2015) e a HQ 

Desterro (2012), dentre outros. 

A FLUP – Festa Literária das Periferias –, evento que possibilita um espaço para 

a literatura circular nas periferias do Rio de Janeiro, vem ajudando a mostrar como a 

literatura marginal continua em pleno vigor e revelando novos nomes na narcoliteratura 

como é o caso de Jessé Andarilho. Inspirado na literatura de Julio Ludemir – que 

veremos mais adiante – Fiel (2014) apresenta a típica narrativa do tráfico, a ascensão e 

queda de um grande traficante: Felipe, jovem prodígio do futebol na favela de Antares, 

na Zona Oeste carioca, acaba sendo seduzido pelo tráfico e conquista rapidamente o 

posto de fiel, braço direito do dono da favela, com apenas 14 anos. Menino inteligente, 

leitor de A arte da guerra, Felipe, agora conhecido como Fiel, administra o morro com 

eficiência até que, sem conseguir evitar certos confrontos com a polícia, acaba perdendo 

sua posição de poder. Usando drogas para fugir de seus problemas, Felipe se viciará 

cada vez mais até perder tudo que conquistou. 

Publicada mais de quinze anos depois de Cidade de Deus, essa narrativa nos 

ajuda a perceber as alterações na organização do crime. O tráfico que antes se 

encontrava em uma fase de consolidação de poder agora é um sistema profundamente 

enraizado na vida das favelas do Rio, com um sistema hierárquico sólido, que se 
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estende para além dos domínios da favela, abarcando uma rede complexa de 

comunidades aliadas comandadas pelas facções criminosas, e um código penal próprio, 

que abrange desde a regulação dos crimes da favela até transgressões mínimas, como 

urinar na rua. 

É possível ver ainda outras mudanças peculiares, como a relação da favela com 

as novas tecnologias, o surgimento das UPPs – unidades de polícia pacificadora – que 

alterarão a organização do tráfico em certas regiões do Rio de Janeiro e mesmo a 

transição da autoridade religiosa dentro da favela: das religiões afro, responsáveis por 

proteger o famigerado Zé Pequeno, para a igreja evangélica, em que cabe aos pastores 

trabalhos como mediar conflitos, recuperar drogados e evitar mortes brutais na 

comunidade. 

Outro lado fundamental da narcoliteratura que também será explorado pela 

literatura marginal é aquele centrado em outra importante heterotopia: a prisão. Ainda 

que essas narrativas ganhem força apenas na terceira era, já vemos casos anteriores de 

narrativas focadas no espaço prisional, como, por exemplo, em algumas crônicas de A 

alma encantadora das ruas ou Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos. 

As narrativas que aqui surgem se diferenciam, no entanto, pelo seu caráter 

marginal, por dar voz à vida prisional não pela ótica dos intelectuais e presos políticos, 

mas pelos próprios prisioneiros comuns do sistema carcerário. Surgindo no apogeu da 

literatura marginal de crime na virada do século XXI, muitos autores aproveitam o 

interesse súbito gerado pelo histórico massacre do Carandiru para publicar suas próprias 

visões sobre a vida na grande penitenciária paulista. 

Dentre essas vozes encontramos José André de Araújo, mais conhecido como 

André Du Rap, que, com o apoio de Bruno Zeni, escreve Sobrevivente André Du Rap 

(do massacre do Carandiru) (2002), contando de ótica privilegiada a vida no pavilhão 9 
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e o dia da chacina. Já Jocenir, que fez amizade com Mano Brown enquanto ainda estava 

preso, já havia colaborado para a representação do mundo prisional auxiliando o cantor 

com o rap ―Diário de um detento‖, publicado em 1997 no álbum Sobrevivendo no 

inferno. Em 2001, após ser solto, publica livro homônimo ao rap, no qual conta não 

apenas a experiência no Carandiru, mas em outros presídios pelos quais passou nos oito 

anos e três meses de reclusão aos que foi condenado por receptação de carga roubada. 

Nenhum, no entanto, foi mais bem sucedido literariamente que Luiz Alberto 

Mendes. Detento por mais de três décadas de sua vida, Luiz tem material de sobra para 

escrever sobre a vida na prisão, o que faz desde 2001, enquanto ainda estava preso, com 

seu Memórias de um sobrevivente (2009), e continua fazendo até hoje, contando com 

diversos livros dedicados ao tema, como os recentes Cela forte (2012) e Confissões de 

um homem livre (2015), dentre outros. Em sua primeira obra, narra não apenas a 

experiência nas prisões, mas também fatores que antecedem sua entrada no sistema 

ainda jovem, com 19 anos. Ao fazer tal expansão, sua obra se aproxima das biografias 

criminais, oferecendo infância, criação, crime e punição aos leitores, com claro destaque 

ao último elemento. 

A partir das perspectivas internas, seja no testemunho de ex-criminosos ou de 

moradores que viveram de perto a realidade dura do tráfico nas favelas, vemos que a 

narcoliteratura constrói um rico panorama sobre a organização do crime nas grandes 

metrópoles, em que favela e presídio se tornam um pela sólida rede formada pelas 

facções criminosas. No entanto, se os horrores do tráfico são apresentados de forma 

crua por esses autores, também o são os horrores causados por policiais que oprimem, 

torturam e matam não só criminosos como muitos inocentes pegos nessa guerra. O 

asfalto, representado pelos patrões dos assalariados, pelos políticos, pelos ditos playboys 

e pelos turistas, não foge a esse sistema: representados como exploradores da mão de 
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obra barata, preconceituosos, corruptos, ou consumidores passageiros do exotismo – e 

das drogas – que a favela lhes possibilita, os moradores do asfalto passam a ser 

diretamente culpados pela ameaça do tráfico, que oprime tanto dentro como fora desse 

espaço heterotópico. 

Se por um lado a literatura marginal traz para a narrativa criminal uma 

intensificação nessa relativização dos agentes da ordem e do caos na sociedade, ao 

apresentar o suposto lado da ordem – policiais e moradores do asfalto – como cúmplice 

na construção do crime organizado, consegue também criar essa relativização de forma 

positiva, mostrando que a favela é mais que apenas o tráfico, a miséria e a violência. 

Vemos, nessas narrativas, abundantes exemplos de artistas inovadores, religiosos 

empenhados em mudança, pais exemplares e jovens promissores que florescem mesmo 

em meio à aridez socioeconômica das regiões marginalizadas. Sendo literatura 

marginal, o próprio ato da escrita já é um ato transgressor, capaz de mostrar o outro lado 

da favela. Constrói-se, assim, um panorama de uma cultura própria, com seu próprio 

dialeto, música, rituais de conquista e códigos éticos, que mostram a favela não como 

uma simples arena do crime, mas como um dos mais complexos e ricos espaços da 

cidade. 

Essa nova visão dos espaços marginais através da ótica de seus próprios 

moradores, no entanto, não sobrepõe os discursos externos centrados neles. Renovadas 

por essas novas representações da favela, as narrativas da narcoliteratura sob o olhar 

alheio se atualizam e multiplicam, nos permitindo explorar as heterotopias da favela e 

da prisão por diversos pontos de vista: policiais, jornalistas, sociólogos e ficcionistas 

que vão completar o quadro pintado pela narcoliteratura marginal, apresentando desde 

os consultórios médicos das prisões até o gabinete do governador. 

3.3.2. Narcoliteratura externa 
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Dentre a multiplicidade de visões que encontraremos nessa vertente, a mais 

consolidada na história da narrativa criminal é a jornalística, que se inicia ainda no XIX, 

com autores como João do Rio, e permanece ao longo do tempo, passando por Costallat, 

Lúcio Cardoso – não em seus romances, mas em sua coluna de jornal –, José Louzeiro 

etc. Na terceira era da narrativa criminal, essa tradição permanece e teremos entre os 

jornalistas alguns dos nomes mais importantes desse subgênero. 

Um dos pioneiros nesse misto de jornalismo e narrativa de testemunho que 

encontraremos frequentemente entre os jornalistas da narcoliteratura é Zuenir Ventura, 

cuja obra Cidade Partida (1994) será responsável pela popularização dessa tão 

representativa metáfora do Rio de Janeiro: uma cidade divida em duas, a cidade-favela e 

a cidade-asfalto, territórios em disputa, ora negociando, ora confrontando-se. Enquanto, 

na literatura marginal, narrador e espaço são comuns um ao outro, a narcoliteratura 

externa é, em si, a materialização desse contato entre dois mundos. O olhar alheio 

penetra no universo da favela, que o recebe entre a confiança e desconfiança, criando 

uma narrativa de cruzamento de fronteiras. 

Alguns autores tentarão amenizar essa tensão entre observador e objeto 

mascarando sua presença através de um foco narrativo nos próprios moradores, muitas 

vezes tentando dar plena voz à visão marginal, ausentar-se. Seguindo as trilhas da non-

fiction novel de Capote, o papel jornalístico despersonaliza-se e assume a forma de um 

romance, com seus próprios protagonistas. É o caso, por exemplo, de No coração do 

Comando, de Julio Ludemir (2002), ou Abusado, de Caco Barcellos (2009), como 

veremos posteriormente. 

Cidade partida, no entanto, opta por deixar explícita não apenas a visão do 

jornalista, mas toda sua perplexidade diante dessa outra cidade dentro da cidade. 

Mimetizando o espaço que aborda, o próprio livro se divide em dois, muito distintos: a 



326 

 

primeira parte, ―A idade da inocência‖, de caráter mais histórico, apresenta um 

panorama da formação do crime organizado no Rio de Janeiro durante o recorte que 

aqui identificamos como a segunda era da narrativa criminal, dando ênfase aos anos 70 

e 80. Já a segunda parte, ―O tempo dos bárbaros‖, que ocupa a maioria do livro, assume 

o aspecto de testemunho em primeira pessoa, no qual Ventura acompanha uma tentativa 

de união dessa cidade partida após um dos massacres que mais marcou a cidade do Rio: 

a chacina de Vigário Geral. 

Se a narcoliteratura marginal nos dá um acesso mais aprofundado ao espaço que 

é inacessível ao olhar do asfalto, essa narcoliteratura externa tem a vantagem de 

oferecer outros focos importantes que se articulam com a favela e com o crime no país. 

Ventura opta por narrar sua história acompanhando, de um lado, a cidade-asfalto, 

através da organização do projeto Viva Rio, organização fundada em 1993, como 

resposta tanto à chacina de Vigário como a da Candelária, que até hoje perduram no 

imaginário popular, e, do outro, acompanha os contatos dessa organização com 

lideranças locais da comunidade de Vigário Geral na Zona Norte do Rio de Janeiro, 

desde suas primeiras incursões nesse espaço até o ponto alto da narrativa: sua entrevista 

com Flávio Pires da Silva, o Flávio Negão, líder do tráfico na favela de Vigário Geral 

durante a chacina. 

Diferente da literatura marginal, em que, nos primeiros anos, ainda não vemos 

muitas narrativas que explorem a presença efetiva das facções, em Cidade partida 

Ventura, já em 1994, apresenta uma favela plenamente organizada sob os ditames do 

Comando Vermelho e em constante confronto com sua já plena inimiga, a facção do 

Terceiro Comando. Não só já há uma sólida instalação da hierarquia, cargos e das leis 

que regem as favelas dominadas pelas facções, como, ainda nos primeiros anos da 
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década de 90, o tráfico já apresentava evoluções tecnológicas, como a substituição do 

excesso de fogueteiros
124

 por sistemas eletrônicos de aviso: 

— Como é a hierarquia aqui: você lá em cima e abaixo de você tem o 

quê, os gerentes? 

— Tem gerente, tem vapor. 

— Soldados quem são? 

— Soldado é os que fica vigiando, fica andando, rodando de bicicleta. 

Caio: — Não tem fogueteiro? 

— Tem, mas não precisa mais não. Os fogos agora é eletrônicos. 

— Eletrônicos? 

— É. Depois o senhor vai lá dar uma olhada. É só apertar, detona na 

hora. Porque antigamente tinha um montão de fogueteiros. Os 

policiais entrava e os fogueteiros chapado não sabia se acendia ou se 

corria. Isso aí atrasava a gente. Agora não: ―Os home deixou a 

passarela, os home tá entrando‖, aí eles já vai no botão e detona na 

hora. 

Caio: — Isso existe em outro lugar? 

— Não, isso foi a gente que inventamo (VENTURA, 1994, p.208-

209). 

Outro importante pioneiro nessa nova era da narrativa criminal é Caco Barcellos, 

que inaugura no gênero com uma obra que, seguindo o exemplo de República dos 

assassinos, vai explorar a representação do outro lado do crime: os policiais violentos e 

corruptos. Em Rota 66, publicado pela primeira vez em 1992, Barcellos mistura a 

narrativa criminal a um trabalho mais expositivo e analítico, apresentando a história de 

formação e o desenvolvimento da polícia paulista, campeã em números de mortes, 

muitas vezes ultrapassando até números de efetivas guerras: 

Os PMs mataram mais que os invasores ingleses, franceses e 

holandeses juntos, que fizeram 23 mil baixas, cerca de 5 mil mortos, 

18 mil feridos. Sem ter um inimigo declarado, os PMs já conseguiram 

causar uma matança de civis comparável aos sangrentos combates das 

guerras do Rio Grande do Sul contra o Uruguai e a Argentina.  

                                                 
124

 Pertencentes aos primeiros degraus da hierarquia do tráfico, os fogueteiros são meninos 

responsáveis por vigiar, das lajes, o movimento da polícia no asfalto, avisando através de fogos de 

artifício a entrada destes na comunidade. 
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Rota 66, no entanto, ainda pendula entre a narrativa criminal, de fato, e um 

trabalho jornalístico mais estatístico, histórico e analítico. É apenas em sua próxima 

obra dentro desse subgênero que a inclinação que apresenta para a narrativa se 

confirma. Ganhador do prêmio Jabuti em 2004, Abusado: o dono do morro Dona Marta 

(2009), publicado em 2003, abandona o formato expositivo e apresenta uma extensa 

narrativa que se encaixa perfeitamente no padrão das biografias criminais. Escolhe 

como protagonista de sua obra Marcinho VP, líder do tráfico na favela Santa Marta, em 

Botafogo. Em Abusado notamos de forma clara como não só o real afeta profundamente 

a narrativa criminal, como também, justamente por essa proximidade, esse subgênero 

pode afetar drasticamente o real. O livro de Barcellos consegue abarcar a vida de 

Marcinho em seu começo, meio e, de forma trágica, fim, uma vez que, exposto por 

participar da produção do livro, o traficante foi morto pelos colegas de cela pouco 

tempo depois de sua publicação. 

Julio Ludemir também é testemunha dos perigos da proximidade com o real, 

dessa vez não pela ameaça que sua obra causa ao objeto de sua narrativa, mas ao 

próprio autor. Conquistou já certa inimizade com seu primeiro livro, No coração do 

Comando (2002) – em que conta a história shakespeariana de amor entre um presidiário 

membro do Comando Vermelho e a sobrinha de um dos chefes do Terceiro Comando – 

devido à divisão dos lucros que, Marquinho, criminoso que lhe contou a história, 

esperava. 

É, no entanto, Sorria, você está na Rocinha (2004) o causador de sua ruína. 

Após morar seis meses na Rocinha, mais famosa favela do Rio, para preparar seu 

romance, devido a algumas publicações em jornais e blogs – e, sobretudo, após a 

publicação do livro – foi tomado como ―x9‖, delator dos esquemas da favela. Mesmo 

que, devido ao intenso movimento turístico e o fluxo financeiro da maior favela do 



329 

 

Brasil, o tráfico seja menos explicitamente violento hoje que em outras favelas, o caso 

de Ludemir, considerado um novo Tim Lopes
125

 pelo comando do tráfico, o obrigou a 

não só sair da favela durante sua pesquisa como, posteriormente, sair do próprio estado 

sob ameaças de morte. 

Diferente de Abusado, a obra é focada não em um personagem específico, mas 

tenta mostrar, seja pela ótica de personagens, como na primeira parte do livro, seja na 

ótica do próprio jornalista
126

 um panorama da vida nesse espaço que se tornou símbolo 

do Rio. Ainda que o crime assuma um papel preponderante tanto na obra como nas 

vidas impactadas por ela, o romance se aproxima mais do padrão do regionalismo 

urbano, tentando criar um panorama da favela, de suas práticas culturais, do 

funcionamento de sua economia e das histórias de seus diversos personagens. 

Diferente dos muitos espaços marginalizados que até então vimos representados 

na narrativa criminal brasileira, a Rocinha de Ludemir não é o espaço de escassez, 

violência e falta de infraestrutura que se repete ao longo do subgênero, mas, devido ao 

status de terceiro maior ponto turístico da cidade, um espaço em que o dinheiro circula 

abundantemente, tanto no tráfico – que recebe nas bocas os turistas e dos ditos playboys 

do asfalto –, quanto nos comércios locais, ONGs, grupos de turismo e artistas que 

prosperam na favela-modelo do Rio. 

A narcoliteratura tem, em quase todas as suas obras, personagens marginais 

como foco das narrativas. Guilherme Fiuza (2008), no romance Meu nome não é 

Johnny, publicado em 2004, foge desse padrão tomando como foco narrativo o 

traficante João Guilherme Estrella, que se diferencia dos demais criminosos dessa 

vertente por não ser oriundo dos espaços marginalizados nem das classes menos 

favorecidas, mas um bem-nascido morador da Zona Sul carioca. 

                                                 
125

 Repórter da Globo morto pelos traficantes do Complexo do Alemão como delator. 
126

 Essa perspectiva do jornalista, na verdade, é mascarada pela transformação de Ludemir em 

Luciano na obra. 
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Através da narrativa de Fiuza temos acesso a uma trajetória alternativa dos 

narcóticos, fugindo do usual destino nas favelas para às mãos da elite carioca. Artista, 

escolarizado, branco, de classe média, João Guilherme tem acesso a consumidores que 

escapam ao alcance dos traficantes do morro: os bares e boates da orla, as residências da 

classe alta e mesmo consumidores de outros países, entrando no lucrativo negócio do 

tráfico internacional. 

Apesar de centrar-se na vida de João Guilherme, a obra se afasta do modelo da 

biografia criminal ao dar menos foco a uma trajetória completa de sua vida que aos 

momentos posteriores a sua prisão. Dando pouca ênfase à sua entrada no tráfico, o 

romance opta por se centrar na experiência de João Guilherme no sistema prisional, das 

perigosas celas do Comando Vermelho enquanto aguardava julgamento até a 

transferência para o manicômio judicial, onde cumpriu sua pena. A obra de Fiuza é 

importante para oferecer um bom comparativo entre a punição de um mero soldado do 

tráfico e um traficante da elite, como Estrella: enquanto este passa por interrogatórios 

pouco violentos e acaba cumprindo uma pena insignificante, aquele, na maioria das 

vezes, sequer tem a possibilidade de esperar um julgamento, sendo abatido na guerra 

empreendida contra a periferia pobre. 

Junto com obras como Cidade de Deus, Estação Carandiru e Elite da tropa, o 

romance de Fiuza faz parte do rol de narrativas criminais que foram levadas ao cinema, 

dando ao livro e ao personagem uma maior visibilidade. Nesses casos, vemos como o 

filme rapidamente ganha predominância em relação ao livro, que ganha edições em que 

as capas estampam os atores, e, no caso de Meu nome não é Johnny, acompanham, no 

interior do livro, fotos dos bastidores da adaptação, de que o próprio João Guilherme 

participa como consultor. 
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O foco na experiência pós-prisão de João nos permite aproximá-lo à 

narcoliteratura prisional, que, dentre os autores marginais, conta com nomes como Luiz 

Alberto Mendes, André DuRap e Jocenir, como vimos anteriormente. Na narcoliteratura 

externa, essa vertente será marcada, sobretudo, pela trilogia do sistema penitenciário 

escrita pelo médico Dráuzio Varella. O autor aproveita seus longos anos de experiência 

como voluntário no sistema prisional para publicar Estação Carandiru em 1999, no 

qual faz um rico detalhamento da arquitetura, economia e cultura do então maior 

presídio da América Latina. 

Assim como Cidade partida, o livro de Varella também é inspirado por um dos 

maiores massacres do país: o episódio da rebelião no Pavilhão 9 do Carandiru, em que 

mais de cem presos foram assassinados mesmo após a rendição. Na obra, o autor mescla 

sua própria experiência, apresentando um olhar alheio àquele microcosmo que abrigava 

mais de oito mil presidiários, com narrativas dos próprios encarcerados, em que havia 

espaço para histórias de amor, traição, o consumo de drogas, conversão e morte. 

Com o lançamento do filme Carandiru, roteirizado por Héctor Babenco – que já 

havia trabalhado em outros importantes projetos da narrativa criminal como Lúcio 

Flávio, passageiro da agonia (1977) e Pixote, a lei do mais fraco (1980), dirigidos pelo 

próprio –, a obra ganha visibilidade, alavancando a venda do livro e colaborando para 

que Varella continuasse, treze anos mais tarde, sua narrativa do mundo prisional com 

Carcereiros (2012). 

Na segunda obra, somos apresentados ao outro lado das celas na vida 

penitenciária. Aproveitando-se das sólidas amizades que construiu com alguns dos 

guardas na época em que trabalhava no Carandiru – e dos encontros mensais mantidos 

por anos com eles –, Varella narra, no segundo livro de sua trilogia, a vida desses 
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carcereiros dentro e fora dos presídios: a entrada na carreira, o estresse, as maneiras de 

lidar com os presos, as rebeliões, os traumas etc. 

Em 2017 a trilogia foi finalizada com a publicação de Prisioneiras, em que 

Varella narra histórias e reflexões decorrentes de seu mais recente período como 

voluntário do sistema carcerário: médico de um presídio feminino. A obra serve como 

comparação da forma como o mundo do crime e do castigo se diferenciam para homens 

e mulheres. A obra analisa desde a organização do trabalho ao papel das chefes de 

pavilhão, passando pela relação com a facção, a sexualidade, as formas de violência etc. 

Dentre as diferenças mais drásticas mostradas por Varella, podemos destacar: o 

isolamento da vida prisional feminina em relação à masculina – enquanto abundam as 

visitas íntimas e familiares aos prisioneiros homens, as criminosas não gozam da mesma 

sorte, sendo rapidamente abandonadas por maridos, pais e filhos; a falta de autonomia 

na relação com as facções criminosas comandadas majoriamente por homens; e uma 

predominância do diálogo à violência bruta e às leis marciais dos presídios masculinos. 

Entre a representação do crime encontrado nas narrativas focadas na favela e a 

representação do castigo encontrado nas narrativas carcerárias, temos uma visão bem 

sólida do percurso do tráfico nas grandes capitais. Essa visão, no entanto, só se torna 

completa quando adicionamos outra perspectiva crucial para entender esse sistema: a 

dos responsáveis por fazer a transição entre esses dois espaços. Ainda que de forma 

mais tímida que a narcoliteratura da favela, a narcoliteratura policial vem ganhando 

espaço no país desde o sucesso estrondoso da adaptação de Elite da tropa, o filme 

Tropa de elite (2007), de José Padilha. 

É importante, aqui, diferenciar o trabalho da narrativa jornalística sobre os 

policiais, como veremos em República dos assassinos e Rota 66, dessa narrativa em que 

os próprios agentes ou ex-agentes da instituição narram sua perspectiva sobre o 
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cotidiano da polícia, normalmente no combate – ou comunhão – ao tráfico. Dessa 

forma, esses personagens, caracterizados, na narcoliteratura, frequentemente como 

corruptos, sádicos e assassinos, ganham voz própria, colocando em perspectiva a 

monstruosidade a eles atribuída. 

Isso não significa, contudo, que a narcoliteratura policial vai buscar a redenção 

dos policiais, como tenta fazer Conte Lopes (1994) em Matar ou morrer, livro escrito 

em resposta às acusações feitas por Caco Barcellos em Rota 66. O que vemos nessas 

obras, geralmente, é uma tentativa de relativização da ação da polícia através da 

representação das condições de trabalho precárias e a corrupção estrutural que afeta as 

mais diversas esferas de poder no país. 

Elite da tropa, livro inspirado das experiências do Major da polícia militar 

André Batista durante seu período no batalhão de operações especiais da polícia militar 

do Rio de Janeiro, o BOPE, em autoria conjunta de Rodrigo Pimentel, ex-capitão do 

BOPE, e Luís Eduardo Soares, ex-secretário nacional de segurança pública, 

antropólogo, sociólogo e cientista político, tem como personagem central o próprio 

André – ainda que, como no caso de Sorria, você está na Rocinha, haja certo 

mascaramento ficcional – e conta, entre diversos casos menores, sua rotina enquanto 

policial do batalhão especial até sua saída da tropa anos mais tarde. 

A narrativa divide-se em duas partes. O primeiro bloco, Diário da guerra, 

assume, como o próprio nome diz, o aspecto confessional de um diário, no qual André 

intercala histórias trágicas, cômicas e assustadoras sobre o dia-a-dia da tropa de elite da 

PM. Aproveita o espaço para defender seus iguais da visão negativa difundida na 

sociedade e bem sedimentada nos outros campos da narcoliteratura. Para tal, no entanto, 

isola o BOPE do resto da polícia, criando uma divisão teórica em que um seria 
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caracterizado pela corrupção e o outro pela violência – sem que, no entanto, essa 

violência seja vista como algo negativo: 

Porrada em vagabundo, execução de marginal, esse departamento é 

com a gente mesmo. Conosco não existe essa coisa de arrego. 

(...) No dia-a-dia, se o BOPE não age, a turma da boquinha dos 

batalhões negocia um percentual da venda do tóxico e faz arrecadação 

diária. De vez em quando, alguém rompe o acordo e o tiroteio come 

solto. Por isso mesmo, é importante que eu seja inteiramente 

transparente, para que você separe o joio do trigo (SOARES, 2006, p. 

25-26). 

 Na segunda parte do livro, após um hiato temporal, somos apresentados a um 

André mudado pelo tempo e a reflexão proporcionada pelas aulas de direito na PUC-RJ, 

em que conseguiu uma bolsa integral. Negro e de origem humilde, começa, ainda que 

de forma reticente, a condenar a brutalidade policial, ao tempo que a narrativa apresenta 

como a corrupção da instituição não se limitava aos batalhões da PM, como antes sua 

divisão de joio e trigo parecia querer apontar, mas que alcançava os mesmos chefes de 

segurança e altos postos da polícia de onde partiam as ordens para a ação do BOPE, que 

acabava funcionando como braço armado dos corruptos que tanto condenavam. 

Como exploraremos de forma mais aprofundada no capítulo IV, é importante 

ressaltar que, tendo em mente nossa conceituação da narrativa criminal, a 

narcoliteratura policial se encaixa nesse subgênero e não no investigativo, como a 

presença da polícia poderia levar-nos a crer. Sem nenhum foco narrativo em processos 

investigativos, esse tipo de obra tem como objetivo explorar o cotidiano de violência 

criado nesses espaços de guerra às drogas, assim como oferecer uma reflexão sobre o 

crime e o combate ao crime em si. Quando comparado a um police procedural, típico 

do subgênero investigativo no mesmo recorte temporal, percebemos a diferença: 

enquanto, na vertente anglófona, a prisão de um líder de quadrilha ou o 

desmantelamento de uma operação do cartel pode apresentar-se, narrativamente, como 

clímax da história, encerrando o conflito introduzido pela investigação dos crimes 
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relacionados a eles, na narcoliteratura policial o combate ao crime, muito mais que um 

fim, é um meio para discutir mais uma faceta desse sistema complexo do crime 

organizado. 

Mesmo aqueles que, insatisfeitos com a categorização aqui apresentada, 

discordassem que essa abordagem ao crime é insuficiente para diferenciá-lo das police 

procedurals não poderiam deixar de enquadrá-las na narrativa criminal diante do fato de 

que seus personagens são, também, criminosos – ainda que se diferenciem do perfil e 

tipo de crime dos que consideram marginais ou corruptos. A corrupção, as torturas e os 

assassinatos cometidos na obra
127

, muitas das vezes focos nessas narrativas, não deixam 

dúvida sobre o alinhamento desse grupo no subgênero criminal. 

Para fortalecer tal argumento, a segunda obra que apresentamos dentro da 

narcoliteratura policial tem como autor Rodrigo Nogueira, ex-policial militar preso na 

unidade prisional da PM. Também com inclinação autobiográfica, Como nascem os 

monstros (2013), narra a história de vida de Rafael, desde sua infância até a prisão, 

passando pela formação policial e, sobretudo, a degeneração que leva o aspirante 

idealista a guerrilheiro urbano. 

Como a trilogia de Varella e o livro de Fiuza, Como nascem os monstros dedica-

se a construir, ainda, a vida na prisão. No entanto, no caso da obra de Nogueira, vemos a 

rotina dos presos da unidade prisional da PM, em que são mantidos os policiais 

infratores que aguardam julgamento ou cujos atos não levaram à exoneração, o que gera 

uma transferência para presídios normais – e, como a obra de Varella mostra, esses 

transferidos precisam de uma série de cuidados adicionais para não acabarem mortos 

pelos demais presidiários, ficando em uma situação de grande risco. As descrições de 

Nogueira revelam tanto as semelhanças com os presídios normais – como o 

                                                 
127

 Vale aqui ressaltar que torturas e assassinatos proibidos pelas leis vigentes, o que diferencia 

esses casos das narrativas de guerra ou períodos de ditadura, por exemplo, em que essas práticas podem 

encontrar o apoio do Estado e assim não ser necessariamente uma reflexão sobre o crime. 
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funcionamento de uma sólida economia interna própria, desde lavanderias até grupos de 

apostas, passando por vendedores de todos os tipos – como suas diferenças – a ausência 

do domínio pelas facções, a violência reduzida, revistas menos rigorosas com visitantes 

etc. 

Enquanto parte da estratégia de melhorar o perfil dos policiais em Elite da tropa 

vem da diferenciação criada entre eles e os policiais padrão, Nogueira explora uma 

quase inevitabilidade do sistema em degenerar aqueles que entram com boas intenções 

na polícia.  Tal ideia já havia sido antes explorada por Elite da tropa, mostrando caso 

semelhante, sobretudo na segunda parte do livro, em que há certa conscientização. É, no 

entanto, Como nascem os monstros que detalha os processos que podem levar a 

consolidação do arquétipo do policial corrupto no país. 

Nesse processo, culpa não apenas o sistema da instituição, mas um conjunto de 

fatores que incluem a mídia e a própria população. Segundo Nogueira, se o 

comportamento dessa polícia violenta e corrupta influencia o posicionamento da 

população, esse mesmo posicionamento retroalimenta o sistema. A expectativa prévia 

de que o policial seria corrupto ou assassino diminuiria o valor da boa conduta não 

reconhecida e facilitaria o processo de cooptação desses policiais pelos outros que já se 

entregaram ao crime. A isso, une-se uma cadeia de corrupção que frequentemente 

envolve esquemas nos quais o dito bom policial seria coagido a ser cúmplice: 

forjamento de confrontos, negociação de propinas, torturas e assassinatos. 

Longe de querer redimir os policiais, como o próprio título da obra indica, trata-

se de uma narrativa que tenta, através de exposição da origem dos males, relativizar o 

papel do PM nesse processo e dividir o peso da culpa com a própria estrutura social do 

combate ao crime nas grandes cidades. O veredito de Nogueira, sobre a polícia e a 
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sociedade que a rodeia, no entanto, é um só: ―Não há inocentes‖ (NOGUEIRA, 2013, p. 

43). 

Em Diário de um policial, de Diógenes Lucca (2016), a estratégia para colocar 

em perspectiva esse arquétipo consolidado na narrativa criminal é menos negativa que a 

de seus antecessores. Não deixando de apresentar, também, sua história de origem e 

ascensão da carreira policial e, assim, apresentando os problemas envolvidos nesse 

processo, Lucca dá um grande foco às operações do GATE, o Grupo de Ações Táticas 

Especiais do Estado de São Paulo. Especializado em operações de grande risco, 

negociação de reféns, resgates e desarmamento de bombas, o GATE é, como o BOPE, 

um grupo de elite da polícia e, por isso, conta com um investimento que permite 

diferenciar-se da polícia padrão. Lucca busca tanto mostrar casos mais positivos da ação 

desses batalhões, como as bem sucedidas negociações de reféns, quanto oferecer, diante 

dos casos mais polêmicos – Massacre do Carandiru e ataques do PCC, por exemplo –, 

uma visão que amenize o peso de culpa das forças policiais. 

Vemos, assim, que, junto com a narcoliteratura marginal, essas obras compõem 

um panorama rico em perspectivas do narcotráfico nas grandes cidades, seja nas 

denúncias jornalísticas, na humanização dos presidiários ou na relativização da polícia 

violenta e corrupta. Podemos, no entanto, unir a essas visões uma que aponta menos 

para uma representação da realidade desses espaços que para o imaginário que se 

consolida na sociedade através deles. 

Inferno, publicado em 2000 por Patrícia Melo (2003), mostra, sem os 

compromissos representacionais das demais obras apresentadas nesta vertente, uma 

visão própria da favela, seguindo a mesma estrutura nas narrativas centradas em 

traficantes, como Cidade de Deus, Abusado e Fiel. O romance narra a história de José 

Luís Reis, o Reizinho: sua infância, a entrada no tráfico, ascensão a chefe do morro e 
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posterior queda. Utilizando o Rio de Janeiro como pano de fundo, Melo opta, no entanto, 

por criar sua própria favela ficcional, o morro do Berimbau. 

Publicado no mesmo ano que Capão Pecado, o projeto literário de Patrícia Melo 

se afasta desse compromisso social mantido pelos autores marginais ou mesmo por 

outros autores da narcoliteratura externa. Denominar um romance sobre a favela de 

Inferno já deixa visível certa inclinação de que esse espaço não será visto de forma 

relativizada, mas como um espaço de degradação, violência e caos, um locus horribilis. 

No entanto, não podemos dizer, com isso, que tal fato se deva a uma visão 

negativa da favela propriamente dita: parte do que chamaremos de vertente neo-noir da 

narrativa criminal brasileira – como veremos no próximo tópico –, as obras de Patrícia 

como um todo se ambientam nessa realidade vista por um prisma negativo: as ruas são 

mais sujas, os homens mais vis, a sociedade mais oprimida e manipulada e mesmo a fé 

se perde em interesses próprios e corrupção. 

Enquanto as demais obras de Patrícia – com exceção do recente Fogo-fátuo 

(2014), em que a autora opta pelo subgênero investigativo – serão enquadradas da 

vertente desse novo noir que se consolida na ficção brasileira contemporânea, optamos 

por deslocar a presença de Inferno para essa vertente pelo espaço e pelo crime que 

aborda. Como veremos, a vertente do novo noir, talvez para se afastar da etiqueta da 

literatura marginal ou dos discursos da realidade, recuperará o suspense psicológico e 

dará foco a outros tipos de crime que fogem ao padrão da narcoliteratura, sendo 

recorrente a representação de assassinatos. 

Enquanto a obra de Melo abunda em assassinos, dos mais profissionais – O 

matador (1995) – aos mais amadores – Gog Magog (2017) –, Inferno se diferencia não 

por não haver assassinos, mas porque os assassinatos, como em qualquer narcoliteratura, 

perdem peso quando vistos apenas como consequências da estruturação do crime 
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principal, o tráfico de drogas – como veremos no capítulo IV, essas mortes, muitas 

vezes assumirão mais o papel de baixas de uma guerra que de fato assassinatos, tirando 

delas mesmo o peso de crime. 

Ainda que optemos por enquadrar Inferno na narcoliteratura, ficam marcas desse 

suspense psicológico que o novo noir recuperará, nos dando uma visão aprofundada da 

psique de Reizinho. Enquanto em outras narrativas os problemas psicológicos causados 

pela vida de tensão de um traficante são vistos de forma mais superficial, normalmente 

materializados no vício de drogas ou na violência aos parceiros de crime e moradores da 

favela, em Inferno, Patrícia penetra nesses problemas, explorando desde o peso da 

ausência de uma figura paterna e sua idealização até certa angústia existencial que tenta 

ser aplacada pela sede de poder: 

Nunca sentia cansaço, nem sono, às vezes, o vazio dentro do peito 

aumentava, como aumentam os buracos depois da chuva, lama, 

pedaços sendo comidos, levados pela água (MELO, 2003, p. 57). 

Sentia-se indiferente àquilo. Sentia-se oco, sem miolo nenhum, sem 

recheio, como se fosse só um punhado de músculos, e cansado, muito 

cansado (MELO, 2003, p. 366). 

Inferno serve, assim, de ponte no limiar entre a narcoliteratura e a ficção neo-

noir. Ainda que se mantenha o tema central encontrado nas narrativas que até agora 

apresentamos, duas características a diferenciam das demais. Primeiro, é a única a 

revelar-se plenamente ficcional. Em um gênero em que, como vimos, predominam as 

narrativas que se ancoram na experiência, testemunhos e nas reportagens investigativas, 

Patrícia Melo, como ficcionista, se afasta do perfil dos demais autores da vertente. Além 

disso, a visão da sociedade utilizada pela autora se alinhará mais ao que veremos nesse 

novo noir. Magnificando e, muitas vezes, até caricaturando os problemas da sociedade 

do capitalismo tardio, somos apresentados a um mundo reificado pela violência, carente 

de empatia humana, dominado pelo consumismo voraz e sempre à beira do colapso, seja 

ele psicológico ou social. 
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3.3.3. O novo noir 

Herdeira direta dos romances-reportagem da segunda era, a narcoliteratura, 

sobretudo a externa, mantém-se muito vinculada aos discursos sobre o real, havendo 

pouco espaço para uma ficcionalidade declarada. Uma das características que 

separavam o realismo feroz de Fonseca dessa vertente descrita por Süssekind é 

justamente a falta dessa associação necessária entre o narrado e o factual. Sem afastar-se 

do realismo temático e gráfico, a obra de Fonseca, no entanto, não mascara sua 

ficcionalidade. Na contemporaneidade, vemos que diversos autores explorarão essa 

ficção criminal ultraviolenta inaugurada pelo realismo feroz, focando-se mais no 

realismo gráfico, através da violência e da escatologia, no suspense psicológico, 

optando por aprofundar-se na mente de assassinos, ou mesmo em ambos. 

No caso de boa parte da narcoliteratura, bem fundada no real, a representação 

dos espaços heterotópicos e da alteridade monstruosa, capazes, muitas vezes, de inspirar 

terror e repulsa nos espectadores, são, pela própria pretensão documental, intercalados 

com aspectos positivos das comunidades retratadas, como o sentimento de solidariedade 

que surge frequentemente como elemento de união tanto no espaço das favelas como no 

espaço prisional: 

Apenas a bicha preta não esquecera as lições de solidariedade que 

aprendera na infância, quando acompanhei fascinado os trabalhos de 

mutirão para limpar as valas ou para transformar os vulneráveis 

barracos de madeira da favela nas sólidas casas de alvernaria de hoje. 

Foi graças a essa união que primeiro a Rocinha conseguiu resistir à 

política de remoção da ditadura militar, e depois conquistou o status 

de bairro que atraiu os investimentos públicos e privados que 

mudaram sua paisagem urbana e social na última década (LUDEMIR, 

2004, p. 33). 

A recepção foi cordial. Eu iria descobrir que os presos em geral são 

solidários e prestativos com seus companheiros. Procuram ser 

simpáticos, oferecem cigarros e o que tiverem para comer 

(RODRIGUES, 2002, p. 17). 

Ainda que não seja em todos os autores da narcoliteratura que veremos 

perspectivas tão positivas da vida nesses espaços, essas eventuais cenas acabam por 
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diminuir o potencial de locus horribilis e de alteridades monstruosas inspirados pelas 

próprias narrativas. Tal consequência, no campo plenamente ficcional, pode ser evitada, 

optando por uma seleção de mundo que negligencie ou reduza drasticamente a presença 

dos efeitos positivos suscitados pela narrativa. 

Acreditamos assim que, através de uma visão de mundo noir, muitos ficcionistas 

da narrativa criminal constróem histórias propícias para magnificar os efeitos de 

choque, terror e repulsa, deixando de lado aspectos positivos que, em uma narrativa com 

pretensões documentais, seria negligência excluir. Ao não dar ênfase a esses aspectos 

positivos que equilibram o tom da narrativa, acaba-se criando uma caricatura sombria 

da sociedade, em que prevalece apenas o lado ameaçador das temáticas discutidas pela 

narrativa criminal: a miséria, a violência, os problemas da justiça, a cidade heterotópica, 

a falta de empatia etc. 

Ao denominar essa vertente de novo noir buscamos, através dessa estética, 

reunir uma ficção contemporânea de crime difícil de enclausurar em um único grupo. 

Ao observarmos, no entanto, as características do noir de Horsley apresentadas 

anteriormente, veremos que muitos dos ficcionistas do subgênero criminal da terceira 

era têm uma escrita que se enquadra nas características elencadas pelo autor. 

Primeiro, podemos destacar o foco na subjetividade, em que, mesmo em 

narrativas heterodiegéticas, há uma atenção especial em explorar a psique de 

personagens conturbados, excepcionais, degenerados etc. Esses personagens, 

geralmente assassinos ou cúmplices em assassinatos, são algozes de suas vítimas, mas 

também vítimas de seu próprio ambiente: família, trabalho, cidade, fé etc. 

No novo noir, essa sociedade degenerada, corrupta, violenta e caótica, que já 

marcava a vida urbana em meados do XX, intensifica os aspectos destrutivos do 

capitalismo tardio, mostrando o consumismo exacerbado, a mercantilização das relações 
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e da própria vida, a reificação do homem, a mídia alienadora e a falta de qualquer 

esperança de mudança. É nessa realidade que os personagens do novo noir estão 

confinados, sempre desejando uma liberdade inalcançável que se projeta ora na riqueza, 

ora na fuga para o interior – ambas saídas que se mostram ilusórias ou temporárias –, ou 

mesmo na própria morte – única escapatória real. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o caráter ficcional das obras dessa 

vertente não causa o mesmo impacto que os textos que se afirmam não ficcionais, a 

projeção profundamente negativa que se cria da vida contemporânea magnifica os 

medos, ansiedades e inseguranças cristalizados no imaginário do leitor, transformando a 

sociedade como um todo em um monstro do qual cada cidadão é uma metonímia. 

Vale ressaltar que no noir cabe mais do que apenas o subgênero criminal. Dentro 

dessa estética negativa do contemporâneo, poderemos encontrar uma variedade de 

gêneros e subgêneros, desde a narrativa investigativa até as histórias de espionagem ou 

mesmo o sci fi. Assim, ao utilizar novo noir, aqui, fazemos referência, na verdade, à 

narrativa criminal noir contemporânea, e não a qualquer aplicação dessa estética 

atualmente. 

Se Rubem Fonseca pode ser visto como um pioneiro dessa vertente, Patrícia 

Melo é a herdeira mais explícita de sua literatura, dialogando profundamente com a 

estética, a temática e, inclusive trazendo elementos diretos da obra de Fonseca para a 

sua, como o dentista Carvalho de ―O cobrador‖ que retorna em O matador ou o conto 

―Copromancia‖ (2001), peça importante de Jonas, o copromanta (2008). 

Dentro da narrativa criminal, pode-se dizer que Patrícia Melo supera seu 

antecessor, mantendo, com exceção de Fogo-fátuo, todos os seus romances dentro do 

subgênero. Acqua Toffana, O matador, Valsa negra (2010), Mundo perdido (2006), 

Elogio da mentira (2010b), Ladrão de cadáveres (2010c) e Gog Magog (2017), são 



343 

 

todas obras focadas em crimes, com claro destaque para o assassinato e foco nos 

processos psicológicos envolvidos no planejamento, execução ou consequências do ato. 

Dentre seus criminosos mais famosos, se destaca o ambíguo Máiquel, de O 

matador, que, devido ao destaque recebido após a adaptação aos cinemas, teve a 

sequência de sua história em Mundo perdido e aguarda uma obra que encerre sua 

trilogia. 

Adaptado para o cinema como O homem do ano (2003) com roteiro do próprio 

Rubem Fonseca, O matador conta a história de um morador da periferia de São Paulo 

que, certo dia, após um desentendimento com um criminoso local, Suel, assassina-o. O 

que poderia ser o começo de uma típica história de crime e castigo, no entanto, caminha 

para outra direção: nessa sociedade sufocada pela criminalidade, Máiquel é visto como 

um herói por ter eliminado um bandido. Recebe o apoio da polícia, agrados dos 

comerciantes locais e presentes dos vizinhos, e, conforme sua fama aumenta, surgem as 

oportunidades de trabalhar como matador de aluguel. 

A reflexão sobre o consumismo e a mercantilização das relações permeia 

completamente a obra. Não só a profissão de Máiquel já deixa claro que a vida passa a 

ter um – não muito alto – preço, como todos os demais aspectos daquele mundo 

parecem orbitar essa lógica: antes de ser matador era vendedor. Casa-se com uma 

vendedora. Transforma seu empreendimento criminoso em uma empresa. Além disso, 

marcas, preços e slogans permeiam a obra, deixando explícito o bombardeio do 

marketing sobre a população: 

Mappin, 

Venha correndo, 

Mappin,  

Chegou a hora, 

Mappin, 
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É a liquidação! 

Quando eu era garoto, adorava ouvir a música do Mappin. 

Videocassete Gradiente, quatro cabeças, controle remoto. Garantia 

Gradiente de um ano. Limpeza automática das cabeças. À vista cento 

e sessenta ou duas de oitenta. Famílias, brinquedos, prestações, 

crediários. Aproveite! Gosto de ir ao Mappin. Últimos dias da 

promoção. Acompanha rack. Jogos de cama. Promoção. Tudo para o 

seu carro, venha correndo. Promoção. Mappin (MELO, 1995, p. 11). 

As igrejas corruptas são outra característica constante nesse universo noir, em 

que a fé aparece unicamente como uma ferramenta de manipulação dos necessitados, 

seja a caricata igreja do Poderoso Coração de Jesus em O matador ou sua contraparte 

carioca, o templo evangélico do Rebanho do Puríssimo Amor de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, em Inferno. Acompanhando o fenômeno histórico do crescimento das igrejas 

protestantes nas áreas marginais, a consolidação dessa expansão é bem representada em 

Mundo perdido, continuação de O matador em que a Igreja do Poderoso Coração de 

Jesus se torna um empreendimento próspero: ―São assim as igrejas dos bíblias, parecem 

lojas de material de construção, parecem supermercados, shoppings, cinemas. O 

negócio ali é dinheiro‖ (MELO, 2006, p. 78). 

Marçal Aquino é outro nome que pode ser alinhado ao novo noir. Com prosa 

rápida e seca e grande foco na temática da miséria e da violência, Aquino apresenta 

tanto em seus contos quanto em sua prosa mais longa uma afinidade com a narrativa 

criminal. O invasor (2011), publicado em 2002 e adaptado aos cinemas em filme 

homônimo (2002) com direção de Beto Brant, explora a temática do crime de forma 

intrigante, deslocando o foco da narrativa do assassino para os mandantes de um 

assassinato, que acabam ao mesmo tempo como vítimas e algozes na narrativa. 

Ivan e Alaor são sócios de uma construtora junto com um amigo de longa data, 

Estevão. Devido a divergências no comando da empresa, ambos resolvem contratar um 

assassino para dar cabo de Estevão. Feito o trabalho, no entanto, Anísio, o assassino, 

resolve forçar uma amizade com os sócios, entrelaçando-se cada vez mais, de forma 
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abertamente intrusiva, na vida dos dois. Enquanto Alaor, dono de um prostíbulo e já 

afeito ao comportamento criminoso, consegue lidar com Anísio, Ivan vai padecendo 

progressivamente pela culpa e paranoia, até que, ameaçando o próprio sigilo do crime, 

acaba se tornando o próximo alvo de seu antigo aliado. 

Assim como Patrícia Melo, Aquino nos apresenta uma sociedade profundamente 

marcada pela hipocrisia, pela traição e pela ambição sem limites. No entanto, para ver 

essa realidade, é preciso, antes, que o protagonista cruze a fronteira de seu mundo 

estável e confortável da classe média e seja contaminado pelo submundo da cidade. Um 

estrangeiro nesse espaço heterotópico representado pelo mundo do crime, é justamente 

nesse contraste que ganha relevo o tom noir da história: 

Mesmo seguindo as indicações de Anísio, demoramos um bocado para 

encontrar o bar, numa rua estreita e escura da Zona Leste. Um lugar 

medonho. 

Estacionei perto do que parecia ser uma fábrica abandonada, um 

galpão enorme e cinzento, com as paredes pichadas e vitrôs 

quebrados. 

(...) 

Dá só uma olhada no povo deste lugar: tudo cara fodido, de pele 

manchada, cabelo ruim, faltando dente, unha preta. Qualquer um é 

capaz de dizer que vocês não são daqui (AQUINO, 2011, p. 9-11). 

Como é comum aos personagens do noir, Ivan quer escapar da realidade 

confinatória em que vive. Se arrepende de haver cruzado as fronteiras do mundo que lhe 

cabia e tenta, sem sucesso, retornar à normalidade. Anísio, por outro lado, representa a 

virulência desse espaço, que não só impede o retorno de Ivan como se entranha 

progressivamente em sua rotina, primeiro frequentando seu ambiente de trabalho, 

depois saindo com a filha do sócio que haviam mandado matar e por último tornando-se 

amigo próximo de Alaor e participante ativo da empresa. 

A crescente tensão construída pelo aprisionamento de Ivan nessa realidade é 

levada ao clímax quando ele descobre que Paula, amante que representava seus únicos 
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momentos de fuga da realidade opressiva e com quem pretendia fugir para o nordeste, 

era uma das prostitutas comandadas por Alaor, assignada secretamente para vigiá-lo. 

Enlouquecido pela sensação de total falta de controle de sua própria vida, Ivan entrega-

se à polícia buscando na prisão um alívio desesperado. A narrativa se encerra com o 

delegado entregando Ivan a Alaor. A justiça, assim como o amor e as amizades, era 

apenas mais uma engrenagem daquele sistema corrupto. 

Por último, podemos citar Ana Paula Maia como um bom exemplo da 

construção de uma ambientação profundamente inclinada para os tons escuros do noir, 

sobretudo na saga do frio abatedor – de animais e homens – Edgar Wilson. Aparecendo 

inicialmente em Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (2009), e aprofundado em 

Carvão animal (2011), Entre gados e homens (2014) e no recente Enterre seus mortos 

(2018), Edgar Wilson é a representação do homem reificado pela miséria e brutalidade 

da vida. 

Ainda que apenas na obra inaugural tenhamos uma narrativa plenamente 

dedicada em explorar o lado criminal da vida de Edgar, as demais obras ajudam a 

compor tanto a psique do assassino quanto esse mundo noir construído quase à margem 

da realidade por Ana Paula Maia. 

Optando sempre por espaços ficcionais e distantes da civilização, todas as 

cidades de Ana Paula Maia, no entanto, guardam entre si uma semelhança: são locais 

corrompidos, ao mesmo tempo degenerados pela ação do homem e dotados de uma 

natureza intrinsecamente má. Os céus tem cor de sangue ou cinzas, os rios estão mortos, 

as casas em ruínas. Em ―O trabalho sujo dos outros‖, novela que compõe Entre rinhas 

de cachorros e porcos abatidos, a cidade é tomada pelo lixo, pelas doenças e pelos ratos 

durante uma longa greve dos lixeiros; em Carvão animal, a carbonífera cidade de 

Abalurdes polui os céus e os rios com a fuligem das minas e dos mortos incinerados; em 



347 

 

De gados e homens os matadouros vomitam o sangue em rios e lagos há muito sem 

vida. 

Os personagens de Maia espelham essa mesma degenerescência inspirada pelos 

espaços de que são oriundos. Doenças e defeitos não só afetam a maior parte dos 

personagens, como avançam ao longo da narrativa, fazendo com que apodreçam diante 

dos olhos do leitor. Gerson tem falência renal; Erasmo Wagner tem dentes podres; 

Alendelon está ficando surdo; Rui tem pulmão negro pela fumaça tóxica do carvão. 

Cada cidade ficcional é construída ao redor de uma atividade dominante, uma 

temática que contamina cada aspecto da vida naquela comunidade. Tanto a degeneração 

do espaço quanto as doenças dos personagens, assim como as profissões e visões de 

mundo são ditadas por essa temática central capaz de unir e reificar tudo a sua volta. 

Edgar Wilson, por exemplo, é uma metonímia do abatedouro, tratando os demais como 

simples pedaços de carne. Dessa forma, as mortes que comete na obra são sempre 

descritas com a frieza e técnica de um funcionário: 

Ele apanha o machado do chão aproxima-se do rapaz. Acende mais 

um cigarro, dá uma baita tragada e sente-se revigorado. Enquanto olha 

para Pedro, pensa em Rosemary. Suspende o machado e arrebenta sua 

cabeça, que gira velozmente para a direita. Pedro cai se debatendo. 

Talvez ela goste de ímãs de frutinhas. Ele poderia providenciar sem 

problemas. Mas não consegue se lembrar de suas frutas preferidas. 

Fica um pouco chateado (MAIA, 2009, p. 26). 

Com a marreta, sua ferramenta de trabalho, acerta precisamente a 

fronte do rapaz, que cai no chão em espasmos violentos e geme 

baixinho. Edgar Wilson faz o sinal da cruz antes de suspender o corpo 

morto de Zeca e o enrolar num cobertor. Nenhuma gota de sangue foi 

derrabada. Seu trabalho é limpo (MAIA, 2014, p. 21). 

Nesse mundo de miséria e sofrimento, Edgar Wilson parece ser o único a 

encaixar-se com perfeição. O único intacto, o único a entender e abraçar o 

funcionamento perverso desse universo. Considerando a si mesmo ―a própria besta 

assassina‖ (MAIA, 2014, p. 28), Edgar tem plena consciência de seus crimes e da 
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vindoura punição, mas longe de deixar-se atormentar pela culpa, aproveita o tempo que 

tem antes de acabar no inferno: 

Poderia se redimir, mas nunca se esforçou para isso. Seu livre-arbítrio 

o faz escolher outra direção, então Edgar Wilson quer preservar a 

imagem do sol e de seus raios surgindo na alvorada, pois compreende 

que, para onde vai, não verá o sol, nem seus raios; não terá aura nem o 

surgimento do Criador (MAIA, 2014, p. 85). 

 A falta de empatia resultante desse mundo apodrecido do qual é fruto aproxima 

Edgar Wilson do perfil dos serial killers da ficção norteamericana. Sem nenhum tipo de 

alteração emocional, Edgar mostra mais reverência ao matar o gado do que ao matar os 

próprios homens. 

Não poderíamos, no entanto, deixar de abordar, em uma vertente sobre o novo 

noir, a presença do movimento editorial internacional da Akashic Books. Tendo como 

proposta lançar coletâneas de contos reunindo os maiores nomes na ficção de crime de 

algumas cidades, a série Noir, como os mistérios urbanos no século XIX, apresenta 

narrativas policiais e criminais centradas no espaço urbano das grandes metrópoles 

mundiais, que intitulam as diversas versões: Nova Déli, Paris, Copenhague, Londres, 

Havana etc. 

No Brasil, contamos com duas coletâneas dentro do selo da Akashic, uma para o 

Rio de Janeiro e outra para São Paulo. Organizados ambos por Tony Bellotto, os livros 

reúnem nomes consagrados da ficção de crime, tanto investigativa quanto criminal, tais 

como: Garcia-Roza, Luís Eduardo Soares, Guilherme Fiuza, Veríssimo, Marcelino 

Freire, Marçal Aquino, Ferréz, Dráuzio Varella etc. 

Ainda que, devido à flexibilidade de empregos do termo noir, nem todos os 

contos se enquadrem em nossas definições dessa categoria, a própria iniciativa já mostra 

a importância dessa estética para o cenário da ficção de crime hoje no país e no mundo. 

Essa coletânea serve, ainda, ao reunir nomes como Roza e Veríssimo ao lado de outros 

como MV Bill e Férrez, como reforço à nossa teoria de que a narrativa investigativa e 
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criminal andam sempre lado a lado, subgêneros de um mesmo gênero maior 

denominado pela maior parte dos críticos como ficção de crime – ainda que, a essa 

altura, o termo ficção já tenha nos mostrado seus problemas. 

Mesmo com nossos esforços de reunir o maior número possível de autores de 

uma heterogênea produção contemporânea de crime em torno de algumas poucas 

categorias, certas obras parecem escapar, por algumas características, das linhas 

traçadas. Dessa forma, optamos por dedicar um último tópico a explorar alguns nomes 

divergentes que merecem certo destaque. 

3.3.4. Variantes 

Para finalizar nosso panorama de vertentes da narrativa criminal, gostaríamos de 

retornar à narcoliteratura para explorar três narrativas que acreditamos seriam mais bem 

apresentadas destacadas das demais, tendo em vista algumas peculiaridades. 

A primeira delas, A número um (2015), de Raquel de Oliveira, é mais uma das 

obras da narcoliteratura marginal que ganhou visibilidade pela FLUPP. No entanto, a 

perspectiva oferecida por Oliveira dentro dessa vertente é única. Temos, primeiro, uma 

narrativa sobre o mundo do tráfico não pela ótica do morador que convive com o crime 

– como Paulo Lins e Ferréz –, mas pelo próprio criminoso, sem a agência de um 

mediador – fato que só encontra par nas narrativas carcerárias. Além disso, vemos, em 

um ambiente quase completamente dominado pelo homem, a perspectiva feminina de 

alguém que não só integrou o narcotráfico, mas chegou a liderá-lo. 

Raquel, mulher de Naldo – chamado de Pará no romance –, chefe do tráfico na 

Rocinha nos anos 80, conta em seu livro a história de sua ascensão ao poder após a 

morte do marido, optando, no entanto, por substituir os nomes reais, estratégia que 

vimos ser frequente na vertente. Através de sua narrativa, somos apresentados aos 

perigos de ser mulher na favela: passando uma infância de abusos e negligência, a 
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menina é vendida pela avó a um bicheiro para abater dívidas de apostas e por pouco não 

acaba na rede de exploração sexual. 

Se a ascensão na hierarquia do tráfico pode ser árdua para o soldado que precisa 

mostrar seu valor e sobreviver ao mesmo tempo, como mulher, Raquel vive a maior 

parte de sua carreira às sombras e sob o domínio dos homens: primeiro seu padrinho, de 

quem era tanto afilhada quanto funcionária no controle do jogo do bicho; depois Pará, 

permanecendo dentro das limitações de esposa até sua morte. Só então, obrigada a 

assumir a frente dos negócios, se livra da agência masculina e começa a agir sem dever 

maiores satisfações – senão aos líderes da facção, como qualquer chefe do tráfico. 

A narrativa feminina dá, ainda, uma abertura a um lado afetivo geralmente 

negligenciado pela voz masculina nas demais narrativas. Podemos ver, através da ótica 

de Oliveira, o lado fragilizado dos traficantes, o amor, o medo, a tristeza. Mesmo o 

sexo, temática presente em quase todas as obras da narcoliteratura, é narrado de forma 

diferente em Oliveira. A descrição explícita, quase pornográfica, da cópula – tal como 

veremos melhor no tópico sobre realismo gráfico no capítulo IV –, dá espaço para uma 

descrição marcada por sensações e sentimentos: 

Foi me empurrando para trás em direção à porta do que parecia ser um 

quarto, me despindo sem pudor algum faminto, respiração ofegante, 

pau duro, em meio a palavras e juras de amor eterno e de saudade 

mortal. Beijos ardentes que quase sufocavam. Mordia meu pescoço, 

meus seios. Arrancava a minha roupa, e eu quase desfalecia de tanto 

tesão, apenas gemendo sem controle. Fizemos um amor selvagem 

como sempre, mas nos amamos cmo nunca, com uma mistura de dor e 

prazer que jamais tínhamos experimentado (OLIVEIRA, 2015, p. 31). 

Outra perspectiva do mundo da favela que diverge dos padrões vem de Misha 

Glenny, jornalista e historiador britânico, responsável pela biografia de Nem, penúltimo 

líder do tráfico na longa linhagem do crime na Rocinha. Se o livro de Raquel oferece 

uma das visões mais aprofundadas que é possível ter na narcoliteratura, através da ótica 

da própria líder do tráfico, podemos dizer que O dono do morro: um homem e a batalha 
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pelo Rio é sua antípoda. Mais do que uma perspectiva alheia como nos demais casos da 

narcoliteratura externa, a obra de Glenny é o resultado de uma ótica de fato estrangeira 

sobre o narcotráfico no país. 

Sem dominar sequer o português completamente, Glenny é um dos poucos casos 

de narcoliteratura sobre o Brasil que precisa ser traduzida para o português. Ainda que, 

na verdade, a obra de Glenny não possa compor um corpus de narrativas criminais 

brasileiras, optamos por elencá-lo aqui dada a peculiaridade do caso. 

É fácil perceber que o livro não se destina ao leitor que geralmente constitui o 

público dessas narrativas. Nas primeiras páginas da obra de Glenny temos acesso não só 

a um mapa da Rocinha – o que em si seria um apêndice útil mesmo para as demais 

narrativas situadas nesse espaço, uma vez que só um morador ou frequentador assíduo 

conhece bem os meandros daquele ambiente –, mas também um mapa do próprio Rio de 

Janeiro, elemento que nunca seria anexado a uma obra produzida no país. 

Tendo já intimidade com o trabalho do narcotráfico em obras anteriores, Glenny 

domina muito bem a descrição das estruturas e funcionamento do tráfico, sendo 

responsável por um dos trabalhos mais abrangentes de reconstrução da história de 

ascensão do crime organizado no Rio, cobrindo desde o surgimento da Rocinha até à 

prisão de Nem, passando ainda por outros eventos centrais na narcoliteratura, como o 

massacre de Vigário abordado antes em Cidade partida. 

Por outro lado, essa opção por uma obra mais panorâmica afasta a obra de um 

aprofundamento na cultura local, fato que vemos mais presente no resto da 

narcoliteratura. Claramente pensado para um público cujo conhecimento sobre a favela 

é mínimo – mesmo para os padrões da nossa classe média –, a obra expõe o espaço da 

favela, muitas vezes, com um didatismo excessivo para o leitor brasileiro: 

Moradias assim por toda a Rocinha costumam acomodar de quatro a 

dez pessoas, uma dormindo aos pés da outra. Mesmo nesse reino da 
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pobreza, existem diferenças drásticas. Os mais pobres vivem em 

barracos, que podem ser descritos como abrigos de madeira, concreto 

ou lata, sem banheiro nem serviços (GLENNY, 2016, p. 44). 

Mesmo quando arrisca uma imersão no cotidiano de seus personagens, acaba, 

em alguns pontos, revelando através de seus comentários sua distância da realidade 

desse espaço: 

No morro, à noite, a falta de ar-condicionado dificulta o sono entre 

uma selva de barulhos: guinchos de macaco, ganidos de cachorros; as 

vibrações graves e intensas dos bailes funk que varam a noite; o 

ocasional ratatatá das metralhadoras; brigas de marido e mulher 

entregues a uma guerra verbal, talvez bêbados, talvez enjoados um do 

outro (GLENNY, 2016, p. 38. Grifos nossos). 

Elementos levantados como empecilhos graves a uma noite de sono, o calor e os 

barulhos tanto da natureza quanto da favela sequer são mencionados pelas demais obras 

da narcoliteratura tal é a naturalidade com que seus moradores – e mesmo escritores 

nacionais externos ao espaço da favela – encaram essa realidade. 

Marginal ou externa, o foco da narcoliteratura é predominantemente as duas 

maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, o fenômeno do 

narcotráfico e das favelas há muito superou essas barreiras geográficas, sendo hoje um 

fato para a maior parte das grandes cidades brasileiras. Ainda que a narrativa criminal 

não tenha acompanhado – dado a recorrência dos espaços cariocas e paulistas – a 

velocidade dessas expansão, já vemos exemplos de obras que começam a apresentar ao 

leitor esses espaços em outras regiões do país. É o caso, por exemplo, de Cabeça de 

porco, obra, como veremos posteriormente, híbrida em gêneros textuais, discutindo 

questões relacionadas à marginalização, racismo, favela, tráfico etc. Fruto, em parte, de 

um trabalho extensivo de reportagens de campo, Cabeça de porco traz novas 

perspectivas à representação do heterotópico espaço da favela, não mais apenas na 

capital, mas de norte a sul do país – em curiosas e fiéis mimetizações da estrutura do 
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narcotráfico de facções exportado pelo Comando Vermelho e pelo Primeiro Comando 

da Capital. 

A obra em si já se diferencia dos padrões da narcoliteratura por ficar na fronteira 

entre o marginal e a perspectiva externa. Escrita a seis mãos, por MV Bill, Celso 

Athayde e Luiz Eduardo Soares, a obra mistura o testemunho e a história de vida de Bill 

e Athayde, negros e oriundos da favela, às reflexões mais acadêmicas e distanciadas de 

Soares. Em alguns casos, essa multiplicidade de perspectivas é plasmada na própria 

estrutura da narrativa: narrando experiências obtidas durante as pesquisas para 

preparação do livro, os autores intercalam sua narração dos mesmos fatos, oferecendo 

diferentes pontos de vista sobre uma mesma situação ao leitor, como a visita a um ponto 

de venda de drogas ou o testemunho do assassinato de um soldado do tráfico no sul do 

país. 

Além disso, essa multiplicidade se reflete nos gêneros textuais do livro. O que 

começa como um relato das experiências de pesquisa passa, em outro momento, a 

transcrição de entrevista, a narrativa memorialística, análise antropológica e ensaio, 

oscilando sem seguir uma estrutura muito clara. Enquanto isso acaba afastando parte da 

obra do escopo da narrativa criminal, dá a ela relevância justamente por sua 

excepcionalidade na abordagem do problema. 

É, no entanto, na literatura de Edyr Augusto que encontramos o melhor exemplo 

dessa narcoliteratura que cresce nos espaços mais afastados das metrópoles, numa obra 

que – oposta ao regionalismo urbano, que trazia para a cidade a abordagem literária do 

regionalismo tradicional – leva o tema típico das grandes cidades, o narcotráfico, para o 

espaço privilegiado pelo regionalismo. 

Paraense, suas narrativas revelam a brutalidade de um interior que, assim como a 

capital, avançou na organização e violência da criminalidade, sem, contudo, receber a 
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infraestrutura de segurança mantida por cidades como Rio e São Paulo. O mundo sem 

lei que já víamos delineado na literatura de crime regionalista se torna um verdadeiro 

locus horribilis quando unido à brutalidade dos jovens reificados pela miséria e pelas 

drogas dessa terceira era da narrativa criminal. 

Estreando com um romance investigativo, Os éguas (1998), Edyr já mostrava 

uma inclinação ao subgênero criminal explorando os horrores das cidades violentas, 

policiais corruptos e criminosos cruéis. Moscow (2001), segundo livro do autor, já se 

enquadra na narrativa criminal, dando foco à realidade das gangues, da prostituição e 

das drogas em uma região litorânea do Pará. Permanece no gênero em Casa de caba 

(2004), no livro de contos Um sol para cada um (2008), Selva concreta (2014) e Pssica 

(2015), mostrando que o mercado da narrativa criminal encontra boa aceitação também 

longe do eixo das grandes metrópoles. 

Apesar de se basear nas histórias com que convive em sua experiência como 

radialista e jornalista em Belém, confessa, diferente de muitos autores da narcoliteratura, 

a ficcionalidade de sua obra, utilizando os crimes reais com que tem contato apenas 

como influência para a produção de suas próprias histórias. Dessa forma, aproxima-se, 

também, dos ficcionistas do noir, uma vez que o recorte de suas obras se inclina para 

essa visão negativa da sociedade – consumista, violenta, hipócrita, corrupta, suja etc. 

Mesmo dentro de um esforço em categorizar as variedades do subgênero 

criminal contemporâneo, tais variantes nos mostram – pensando unicamente dentro das 

narrativas que flertam com o narcotráfico – como esse trabalho de delinear vertentes, 

sobretudo no período contemporâneo, tem suas limitações, o que nos relembra o papel 

limitado de qualquer taxonomia, sobretudo as que lidam com objetos artísticos. No 

entanto, essa mesma impossibilidade de restringir as obras nos aponta, também, para o 

vigor da produção no país hoje e os caminhos variados que despontam nessa tradição. 
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3.4. Limitações e omissões 

Sendo o objetivo deste capítulo criar um panorama da narrativa criminal no 

Brasil desde seu surgimento até os dias atuais, foi preciso equilibrar o texto entre 

abrangência, variedade e profundidade das análises. Tendo em vista que utilizaremos o 

capítulo IV para uma leitura mais detida de alguns aspectos centrais da narrativa 

criminal no Brasil, descartamos a necessidade de nos aprofundarmos nas análises 

oferecidas ao longo deste capítulo, optando por descrições breves dos enredos ou o 

destaque de alguns elementos pertinentes para a caracterização da vertente ou 

enquadramento da obra no subgênero criminal. Tampouco optamos por favorecer a 

variedade de obras dentro de uma mesma vertente, esforço que nos levaria a sacrificar a 

abrangência temporal ou ampliar muito o já abundante espaço dedicado a este capítulo 

na pesquisa. Priorizamos, então, a abrangência cronológica, a fim de tentar traçar uma 

linha mais ou menos contínua que nos mostre como o gênero cria, inova e dá 

continuidade às diversas manifestações da narrativa criminal. 

Nos limitamos, assim, a trabalhar com o mínimo necessário para exemplificar o 

tipo de obra que se enquadra em determinada vertente e oferecer um ponto de partida 

para futuras pesquisas que busquem aprofundar-se nesses caminhos da narrativa 

criminal. Isso não significa que tais vertentes sejam, de forma alguma, limitadas aos 

autores mencionados aqui, mas que estes servem como porta de entrada para um estudo 

mais detido dos muitos caminhos seguidos por esse subgênero no Brasil. 

De fato, muitos autores e obras importantes para a narrativa criminal precisaram 

ser deixados de fora de nosso panorama para privilegiar a concisão. M. Splayne, por 

exemplo, autor desconhecido do começo do século XX, responsável por biografias 

criminais como Os crimes do monstro Febrônio, talvez a primeira obra brasileira sobre 

um serial killer, acabou não sendo incluído. O mesmo vale para Octávio Ribeiro, o Pena 
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Branca, jornalista que serve de inspiração para toda uma geração de autores do 

romance-reportagem e da narcoliteratura, sendo seu Barra pesada (1977) um livro de 

referência para autores como Zuenir Ventura, em Cidade partida. Na 

contemporaneidade o problema aumenta, com o volume de publicações e autores que 

flertam com o tema: Fernando Bonassi, Marcelino Freire, Raphael Montes etc. 

Como fomos percebendo ao longo do panorama, algumas dessas vertentes mais 

representam uma continuidade de vertentes de eras anteriores que de fato vertentes 

inteiramente novas. No entanto, optamos, sempre que possível, por separá-las quando 

deslocadas de era, a fim de dar mais visibilidade ao percurso cronológico e relevância às 

modificações imprimidas pela diferença de contexto histórico. 

Isso não significa, no entanto, que não é possível termos obras bem alinhadas a 

vertentes anteriores ainda hoje. É o caso, por exemplo, de Roger Franchinni, autor de 

Richthofen (2011) e Amor esquartejado (2012), baseados em crimes de grande atenção 

midiática na época da publicação. Franchinni se enquadra muito mais nos romances de 

crimes reais no modelo dos XIX, em que o exercício ficcional se fundia à inspiração no 

crime real sem estritos requisitos documentais, que nas vertentes posteriores que 

seguiram essa base, o romance-reportagem e a narcoliteratura. 

 Esperamos, no entanto, que apesar dessas limitações de análise e variedade, esse 

panorama tenha cumprido dois objetivos: primeiro – um fim próprio para esse trabalho 

–, o de servir para fortalecer a hipótese que sustenta a pesquisa, de que a literatura de 

crime no Brasil é, na verdade, um gênero sólido e duradouro, ofuscado pelo foco crítico 

nas narrativas investigativas e o deslocamento das narrativas criminais para outros 

gêneros literários; segundo – um fim para pesquisas futuras –, servindo de base para 

pesquisadores futuros que desejem explorar em profundidade o que aqui só pude fazer 

de forma superficial. 
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4. ASPECTOS DA NARRATIVA CRIMINAL NO BRASIL 

Uma vez que o último capítulo, por ser panorâmico, acabou sacrificando a 

profundidade analítica dos textos abarcados, não poderíamos terminar este trabalho sem 

fazer uma leitura mais detida dos aspectos que anteriormente ressaltamos como 

constantes na narrativa criminal, aplicados, agora, ao corpus brasileiro que delineamos 

ao longo do capítulo III. 

Sendo assim, nosso quarto capítulo é voltado para explorar de que maneira as 

três características-chave da narrativa criminal – proximidade com o real, heterotopias 

de desvio e alteridade monstruosa – se manifestam de forma mais corrente em nosso 

corpus. Não vamos, no entanto, apenas nos dedicar a mostrar sua presença, como 

fizemos no capítulo II, a fim de comprovar sua frequência no subgênero criminal, mas 

tentar ressaltar como, ao mesmo tempo em que conservam essas características, as obras 

brasileiras apresentam, em sua manifestação, certas peculiaridades que revelam muito 

sobre nossa cultura e sociedade. 

Ainda que nosso foco continue sendo uma análise centrada na literatura, não 

podemos deixar de, durante essa análise, criar pontes de observação com o contexto que 

a produz. Não há como falar da proximidade com o real sem explicar nossa relação com 

a criminalidade urbana, não há como trabalhar com heterotopias sem falar de 

segregação socioespacial e não há como falar de monstros sem levar em conta a cultura 

que os produz. 

Uma vez que optamos por conduzir nossas análises através de temas, não nos 

restringiremos a um recorte temporal, a uma vertente ou obra específica, mas 

tentaremos mostrar, selecionando os casos mais exemplares, como esses temas surgirão 

em nossa literatura, dividindo-os em seis tópicos, dois para cada uma das características 

típicas da narrativa criminal: sobre a proximidade com o real, abordaremos, primeiro, a 



358 

 

relação entre o apreço pelo realismo na literatura brasileira como um forte 

incentivo para a consolidação do subgênero no país – em oposição à narrativa 

investigativa, em que, defendemos, não há a mesma petição por uma proximidade com 

o real, mas, muitas vezes, até certo afastamento – e, depois, exploraremos as 

manifestações típicas do realismo gráfico e os efeitos de choque criados por elas, 

sobretudo na narcoliteratura; sobre as heterotopias, levantaremos algumas questões 

próprias da representação dos dois espaços de alteridade mais frequentes na narrativa 

criminal brasileira, a favela e a prisão, seguindo as reflexões de Foucault para observar 

seu isolamento, alteridade, subdivisão interna ou permeabilidade; por último, sobre os 

personagens que representam uma alteridade monstruosa, exploraremos a sensação de 

ameaça construída por duas antípodas da narrativa criminal, o traficante, visto como 

ameaça central para o asfalto – mas, em menor grau, também para a própria favela –, e o 

policial assassino ou corrupto, personagem típico de nossa narrativa criminal, ameaça 

central para a favela – mas, em menor grau, também para o próprio asfalto. 

4.1. Proximidade com o real 

4.1.1. O apreço pelo real 

Após o panorama apresentado anteriormente, podemos, agora, afirmar com certa 

segurança que a literatura de crime mantém uma forte e longa tradição no Brasil, com 

recepção popular e na alta literatura, em suportes variados como jornais, livros e cinema, 

tanto na literatura regionalista quanto na literatura urbana. No entanto, como explicar o 

fato de que, ao mesmo tempo, o subgênero investigativo não encontrou no Brasil solo 

fértil, sendo reduzido a alguns autores dispersos? 

Muitas são as hipóteses que podem tentar resolver esse problema – algumas das 

quais já foram anteriormente exploradas em ―O Fascínio do Crime: João do Rio e as 

Raízes da Literatura Policial no Brasil‖ (FRANÇA; SASSE, 2016) –, desde questões 
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sociais, relacionadas à organização da polícia e do sistema penal, violência urbana ou 

perfil dos crimes e criminosos no país, até questões literárias, como o consumo da 

ficção detetivesca estrangeira e falta de personagens heroicos em nossas narrativas. 

Podemos somar a essas hipóteses a possibilidade de que a ausência dessa literatura no 

país e, ao mesmo tempo, a abundância de narrativas criminais seja profundamente 

influenciada pela relação bem-sucedida entre a proximidade com o real explorada pelo 

subgênero criminal – em oposição ao subgênero investigativo de forma mais geral – e o 

apreço pelos realismos na literatura brasileira. 

Mesmo após os importantes avanços que grupos de pesquisa recentes têm feito 

na área da ficção especulativa – horror, ficção científica e fantasia, sobretudo –, ainda é 

preciso reconhecer que tais gêneros não encontraram um ambiente crítico favorável para 

o seu florescimento
128

. Argumento encontrado nas discussões contemporâneas nesses 

diversos gêneros que compõem o que chamamos de ficção especulativa, esse fenômeno 

parece ser consequência de certa rejeição do fantástico na literatura nacional (cf. 

GABRIELLI, 2004). No entanto, somando a ficção detetivesca aos gêneros de 

entretenimento que não encontraram espaço na produção brasileira, e acreditando que a 

causa da rejeição está relacionada com o fenômeno de ausência da ficção especulativa 

no país, precisamos rever esse motivo, uma vez não é próprio do subgênero a inclusão 

de elementos fantásticos. 

Nossa hipótese é que essa rejeição às obras fantásticas e ao subgênero 

investigativo esteja ligada à facilidade com que o conceito detective fiction, ou ficção 

detetivesca – e posteriormente ficção de crime –, dá conta de seu corpus sem esbarrar 

nos problemas que levantamos ao optar pelo uso de narrativa. Se a ficção detetivesca 

não inclui em si elementos fantásticos, parece ter uma associação plena ao universo 
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 Para uma discussão mais aprofundada sobre o apreço pelo realismo na crítica brasileira e a 

consequente coibição da produção fantástica no país vale uma leitura de A obstrução ao fantástico como 

proscrição da incerteza na literatura brasileira (GABRIELLI, 2004). 
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ficcional. Por associação plena, nos referimos ao fato de que, enquanto a narrativa 

criminal, tal como mostramos anteriormente, frequentemente encontra mecanismos para 

mascarar sua ficcionalidade, esses mesmos mecanismos não parecem ser estratégia 

explorada com frequência pela narrativa investigativa. 

O principal ponto que parece colaborar para isso reside na figura heroica do 

detetive. Seja ele a máquina de raciocinar da Golden Age ou o problemático private eye 

da produção norteamericana – e mesmo os especialistas das police procedurals mais 

recentes –, essa figura heroica se destaca da mediocridade, do comum. É, não raramente, 

a cristalização de um anseio do que falta na realidade – ou que nela se encontra apenas 

em germe: uma figura capaz de resolver o crime, de trazer novamente a ordem, de 

combater o mal. O investigador-herói é capaz de garantir a coerência que só a ficção 

pode providenciar, de que a estrutura da consolação, se pensarmos em termos de Eco, 

será mantida – salvo talvez nas obras que buscam quebrar justamente essa expectativa, 

como Cidade de Vidro, de Paul Auster. 

As ficções detetivescas de maior renome são, geralmente, aquelas em o detetive 

é um ser extraordinário em um mundo ordinário: Sherlock não é só inteligente, ele 

representa a extrapolação do que a inteligência, raciocínio, memória e capacidade de 

observação é capaz de alcançar, ele é sobrehumano, ainda que numa obra não fantástica. 

O mesmo vale para Spade ou Marlowe, para além dos problemas que adornam suas 

personalidade, são mais corajosos, mais sedutores, mais espertos, melhores combatentes 

ou atiradores que a média. Nas police procedurals, destacam-se as unidades de elite, em 

que cada policial representa, não raramente, o pináculo de sua área – o melhor químico, 

o melhor médico forense, o melhor hacker etc. 

Apenas no universo limitado da ficção é possível criar, com eficácia, sobre um 

crime, a ideia de excepcionalidade. Quando surge um assassinato em um whodunnit, 
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esse assassinato não entra no rol abundante de crimes de uma cidade, mas se instaura no 

ambiente controlado da narrativa investigativa. Sua resolução é a finalização do conflito 

construído por ele, é o encerramento de todos os crimes relevantes dentro daquele 

pequeno mundo de ficção. Ao aproximar demasiado a ficção detetivesca do mundo real, 

temos como resultado a dissolução do impacto de resolução de um crime tanto na 

recorrência quanto da abundância em que crimes são cometidos em qualquer metrópole 

moderna. 

A narrativa criminal, por outro lado, não atrai por sua sensação de segurança, 

mas justamente pela sensação de ameaça – ainda que não possamos dizer que toda 

narrativa criminal se encaixa nessa afirmação, vemos através da terceira característica 

associada ao gênero que o medo é um importante fator no subgênero criminal. E, como 

vimos anteriormente, quanto mais real é a ameaça mais eficaz será sua ação sobre o 

público. Enquanto as obras do horror sobrenatural muitas vezes tentam valer-se do 

mascaramento de sua ficcionalidade a fim de intensificar seus efeitos estéticos, a 

narrativa criminal muitas vezes negará completamente seu estatuto ficcional, 

oferecendo-se ao leitor como fato tirado diretamente da realidade. 

Não afirmamos, com isso, que não haja uma aproximação do real nas narrativas 

investigativas nem que a narrativa criminal deixe de se aproveitar da construção 

ficcional, mas como os efeitos próprios da narrativa investigativa, tal como viemos 

tratando ao longo desse trabalho, e os efeitos próprios da narrativa criminal são 

favorecidos, respectivamente, por uma maior revelação ou mascaramento da natureza 

ficcional da obra. 

Assim sendo, a narrativa criminal encontrou, nessa crítica brasileira ávida pelas 

representações do real, cujo objetivo central parece haver sido, por muito tempo, 

entender e explicar o que é o Brasil e o que é o brasileiro, o espaço que seria negado à 
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produção detetivesca, associada quase que inevitavelmente à sua ficcionalidade. Com 

isso, entendemos melhor o aparente paradoxo do amplo consumo e baixa produção de 

ficção detetivesca no país (cf. Reimão, 2005) e, ainda, a peculiaridade dos pseudôminos 

estrangeiros usados por alguns autores do subgênero investigativo no país. Situando a 

obra em um país distante, a ficcionalidade da narrativa investigativa age ainda de forma 

mais efetiva sobre o Brasil. Conforme se aproxima do território nacional, dada nossa 

inclinação crítica à proximidade com o real, esse distanciamento se reduz, afetando a 

eficácia dos efeitos sobre o público – o mesmo valeria para outros casos da ficção 

especulativa. 

Sendo assim, uma vez que a narrativa criminal tem como estratégia justamente o 

criar o apelo ao real que é valorizado por nossa crítica, nossos autores utilizaram e ainda 

utilizam diversas ferramentas para garantir que suas obras sejam o mais próximas ao 

real possível. 

Os prefácios são, desde o século XIX, uma forma constante de afirmar a não 

ficcionalidade dos textos ou de tentar mascará-los. Em Os estranguladores do Rio ou o 

crime da rua da Carioca, a aproximação do real começa pelo próprio título, que já faz 

referência direta ao crime ocorrido pouco tempo antes e ainda muito comentado pela 

mídia. O tempo, assim, funciona como fator importante: nos romances que utilizam 

como base crimes reais, como no caso da obra de Abílio Soares Pinheiro, é crucial que a 

publicação ocorra durante a circulação das notícias, colocando o romance não como um 

texto ficcional inspirado pelo crime, mas como suplemento direto das informações 

sobre o caso. O prefácio de Pinheiro acabava por consolidar essa estratégia, afirmando 

que: 

Emoldurado e toscamente pintado sobre uma tela romântica 

oferecemos hoje aos amadores de fortes sensações a sua narração 

fiel, não na fria rigidez das crônicas judiciárias, nem nos detalhes, 

embora exatos, mas desordenados, das crônicas dos jornais, mas 

amoldada ao estudo do Rio oculto, dessa parte da sociedade 
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fluminense que tão perto de nós e no meio de nós se esconde, se 

organiza e age, desferrando seus golpes certeiros e semeando o pavor 

e a morte (PINHEIRO, 1906, p. VI. Grifos nossos). 

A ideia de que o romance serve apenas de moldura e suporte para algo externo a 

ele reforça o vínculo entre o conteúdo da narrativa e a realidade, em que, através de uma 

―narração fiel‖ o autor fará um texto que se difere dos discursos sobre a realidade 

apenas de forma positiva: é menos distanciado que as crônicas judiciárias e é mais 

ordenado que as crônicas dos jornais. Ao chamar seu romance de estudo, Pinheiro ainda 

tenta trazer a legitimidade do fazer científico ao processo do ficcionista, emulando a 

forma de encarar o fazer literário dos naturalistas – e, como defende Süssekind, 

posteriormente dos jornalistas do romance-reportagem. 

João do Rio, por sua vez, muito ligado ao trabalho nos jornais, utilizará a 

plataforma como uma maneira eficaz de aproximar sua produção ficcional – como os 

contos posteriormente compilados em Dentro da noite – da produção jornalística, 

nublando as fronteiras entre ambos e, consequentemente, entre a ficção e a realidade. O 

primeiro ponto a se destacar é a própria escrita, já que as crônicas de caráter narrativo, 

fortemente estilizadas e arquitetadas para causar efeitos estéticos no leitor, como vimos 

no capítulo III, acabam por, textualmente, não apresentar nenhuma diferença em relação 

à produção ficcional: 

É perigoso entrar só nos covis horrendos, nos trágicos asilos da 

miséria. Íamos caminhando pela Rua da Misericórdia, hesitantes ainda 

diante das lanternas com vidros vermelhos. Às esquinas, grupos de 

vagabundos e desordeiros desapareciam ao nosso apontar e, 

afundando o olhar pelos becos estreitos em que a rua parece vazar a 

sua imundície, por aquela rede de becos, víamos outras lanternas em 

forma de foice, alumiando portas equívocas. Havia casas de um 

pavimento só, de dois, de três; negras, fechadas, hermeticamente 

fechadas, pegadas uma à outra, fronteiras, confundindo a luz das 

lanternas e a sombra dos balcões. Os nossos passos ressoavam num 

desencontro nos lajedos quebrados. A rua, mal iluminada, tinha 

candeeiros quebrados, sem a capa Auer, de modo que a brancura de 

uns focos envermelhecia mais a chama pisca dos outros. Os prédios 

antigos pareciam ampararem-se mutuamente, com as fachadas 

esborcinadas, arrebentadas algumas. De repente a porta abria, 

tragando, num som cavo, algum retardatário (RIO, 2002, p. 122). 
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O trecho, que poderia muito bem ter sido recortado de um romance gótico 

oitocentista, é parte de uma crônica em que João do Rio visita uma hospedaria para as 

classes mais pobres da cidade. A única diferença narrativa que encontramos entre ela e 

seus mais obscuros contos em Dentro da noite, no entanto, se dá pela sobreposição 

entre o narrador e a figura de João do Rio. 

Essa sobreposição de estilos, no entanto, é apenas parte da estratégia. Os contos, 

assim como as crônicas, eram publicados, inicialmente, no mesmo jornal, separados, na 

melhor das hipóteses, pela fina linha que divide as diversas colunas da página do 

periódico. Dividindo o mesmo espaço, sem mais paratextos claros que declarem a 

ficcionalidade de um e a não-ficcionalidade do outro, essa estratégia faz com que o 

leitor acabe aproximando os dois textos e considerando ambos parte de uma mesma 

realidade. 

Muitas vezes, João do Rio utiliza essa técnica para expandir a ambientação de 

locus horribilis das heterotopias que descreve. O carnaval, por exemplo, tema caro ao 

autor na construção de suas histórias aterrorizantes, é construído anteriormente nas 

crônicas
129

: 

Na turba compacta o alarma correu. O cordão vinha assustador. A 

frente um grupo desenfreado de quatro ou cinco caboclos adolescentes 

com os sapatos desfeitos e grandes arcos pontudos corria abrindo as 

bocas em berros roucos. Depois um negralhão todo de penas, com a 

face lustrosa como piche, a gotejar suor, estendia o braço musculoso e 

nu sustentando o tacape de ferro. Em seguida gargolejava o grupo 

vestido de vermelho e amarelo com lantejoulas d‘ouro a chispar no 

dorso das casacas e grandes cabeleiras de cachos, que se confundiam 

com a epiderme num empastamento nauseabundo. Ladeando o bolo, 

homens em tamancos ou de pés nus iam por ali, tropeçando, erguendo 

archotes, carregando serpentes vivas sem os dentes, lagartos 

enfeitados, jabutis aterradores com grandes gritos roufenhos (RIO, 

2007, p. 97). 

Longe de parecer uma descrição que esperaríamos de um carnaval de rua, João 

do Rio constrói, em ―Cordões‖, uma ambientação da folia como algo grotesco, 
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decadente e caótico. Esse mesmo espaço volta a aparecer, posteriormente, em ―O bebê 

de tarlatana rosa‖, conto que narra o trauma adquirido por um membro da elite carioca 

que decide aproveitar esse mesmo carnaval de rua descrito pelo autor em ―Cordões‖. 

Para os leitores que acompanhavam as publicações de João do Rio, a associação é 

imediata. Não se trata de um conto sobre o carnaval positivo exaltado por muitos, mas 

sobre esse carnaval ameaçador sobre o qual o autor já antes avisava. Anos mais tarde, 

em ―As aventuras de Rozendo Gomes‖, João do Rio retorna à temática em uma 

narrativa criminal, na qual, durante o carnaval, o personagem tenta ajudar uma 

prostituta a fugir do cafetão que quer assassiná-la. 

É, no entanto, em Memórias de um rato de hotel que vemos o mais claro 

exemplo de como uma obra de João do Rio explora a aproximação com o real. Sendo 

uma biografia criminal, o texto naturalmente aponta para um referencial na realidade, o 

famoso ladrão de hotéis, Artur Antunes Maciel. João Carlos Rodrigues, no posfácio da 

edição de 2000 da obra, aponta para a possibilidade de que João do Rio estivesse 

trabalhando em uma série de biografias criminais, tendo em vista duas publicações 

anteriores na Gazeta da tarde, uma sobre João Cândido, líder da Revolta da Chibata, e 

outra sobre Albino Mendes, célebre criminoso e presidiário da Casa de Detenção, parte 

do que parecia ser um projeto mais longo sobre criminosos célebres brasileiros (João 

Carlos Rodrigues in RIO, 2000, p.288). 

O primeiro capítulo do romance serve de prefácio, no qual o narrador – 

teoricamente o próprio criminoso – conta como foi procurado por João do Rio
130

 para 

ter sua história publicada nos jornais. Como Rodrigues supõe, longe de parecer uma 

narrativa de próprio punho do criminoso, há claros indícios de uma forte intervenção de 

João do Rio na obra, devido a certas incongruências com os eventos reais sobre o 
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 O nome não foi revelado na obra, mas, graças aos esforços de João Carlos Rodrigues, 

descobre-se que João do Rio visitou o criminoso no hospital, tal como descrito na obra, e uma crônica 

citada pelo próprio narrador é de autoria de João do Rio, na qual faz um elogio aos criminosos refinados. 
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criminoso e a própria construção do personagem narrador. Sendo, então, uma produção 

de João do Rio, por que o autor optaria por excluir-se da narrativa? 

Uma hipótese é o fato de que o texto se aproximaria de uma literatura mais 

popular que João do Rio criticava abertamente em suas crônicas e, dessa forma, ele não 

queria vincular seu nome a tal publicação, prática comum a muitos autores nacionais 

que escreviam a dita literatura de entretenimento. No entanto, uma segunda 

possibilidade é a utilização desse apagamento autoral como uma forma de eliminar a 

agência do jornalista na produção da obra e transformá-la em uma narrativa de 

testemunho, intensificando, assim, a conexão da obra com o real. 

A atração dessa narrativa de testemunho por vozes marginais será confirmada 

nos anos 60 com o sucesso estrondoso de Carolina Maria de Jesus em Quarto de 

despejo. Considerada uma das precursoras da literatura marginal no Brasil, a autora deu 

um passo à frente na conexão com o real: em uma época que há poucos anos havia 

vivido uma fase literária de grande engajamento social – e assim de grande proximidade 

com o real –, Carolina é a corporificação do que até então apenas se fazia de forma 

ficcional: enquanto Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queirós e mesmo 

Clarice Lispector só podiam dar voz ao marginal através de sua estilização literária, 

Quarto de despejo surge como a realização plena desse projeto ficcional. 

Audálio Dantas, editor da obra, faz o possível para transmitir ao máximo a 

proximidade com o real através da obra de Carolina. Escrita em diário, Dantas poderia 

ter transformado o material em uma narrativa mais linear, palatável ao público. No 

entanto, prefere manter os textos em seu formato original – ou ao menos arquitetado 

para parecer original –, apresentando o conteúdo dos próprios diários de forma 

fragmentária e episódica. Mantém, também, com algumas exceções, os desvios da 

norma gramatical, tentando conservar o modo de escrita da própria autora. 
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O fenômeno da obra criou uma curiosa relação com o real. O consumo de 

Quarto de despejo não se dava apenas pela narrativa em si, mas também pela exposição 

de sua autora. As tardes de autógrafos enchiam, os jornais faziam reportagens, os 

escritores escreviam colunas, as pessoas tiravam fotos (cf. SASSE, 2016b). A história 

da obra, que se encerra pouco depois da descoberta de Carolina por Audálio, tem seu 

final não em livros, mas na própria realidade. Ver a Carolina não mais miserável e 

faminta dos cadernos, mas arrumada e bem sucedida, consolidava o conto de Cinderela 

vendido aos leitores com o sucesso das vendas: cada leitor sabia que, ao ter comprado a 

obra, de alguma forma havia colaborado diretamente para aquele final. 

O interesse não recaía sobre a Carolina escritora, mas sobre a Carolina 

personagem de suas próprias mãos, que completava no mundo real a história de Quarto 

de despejo. Fosse de outra forma, sua carreira literária ficcional haveria encontrado mais 

espaço entre os leitores da época, fato que a recepção fria das obras seguintes e 

consequente falência da carreira literária da autora não confirmaram. Sobre a primeira 

obra da autora, Raquel de Queiroz salienta: 

Fragmentos do cotidiano de uma vida humana, sem disfarces nem 

enfeites, depoimento em cuja verdade se pode confiar porque não se 

destinava a olhos estranhos. Sim, o que choca e impressiona e nos 

vai direto ao coração num livro como o de Carolina é sua 

autenticidade palpitante, e aquele gosto cru de vida ao natural, 

aquela sensação de contato com matéria-prima, em vez de produto 

manufaturado (QUEIROZ, 1960, p. 15. Grifos nossos).  

Vemos como todas as características positivas associadas à produção de 

Carolina apontam para a capacidade da obra de transmitir o real, conseguindo evitar 

qualquer tipo de processo de ficcionalização. Já quando ouve os planos de Carolina de 

dar sequência à sua carreira literária, a confiança de Queiroz na capacidade da autora 

muda completamente: ―Fala-se que Carolina inicia agora uma carreira literária, com 

romances, poesias, máximas. Não sei se isso será possível, se para isso ela tem o 

instrumento adequado‖ (QUEIROZ, 1960, p. 154). 
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Com a popularização da non-fiction novel de Capote a partir dos anos 60, a 

própria categorização da vertente se torna uma ferramenta de mascaramento da 

ficcionalidade. Mais que mascarar, essa vertente nega a ficcionalidade da obra, partindo 

da linguagem jornalística como uma forma de dar legitimidade ao discurso. Flora, 

relembramos, ressalta a importância dessa desficcionalização na constituição do 

romance-reportagem: 

―Literatura de olho no jornalismo‖, o novo naturalismo dá mais 

ênfase à informação do que à narração. O romance-reportagem 

obedece os princípios jornalísticos da novidade, clareza, contenção e 

desficcionalização (...). 

Já nas notas, prefácios e avisos de que costumam estar repletos os 

romance-reportagens o leitor aprende que o significado do que lê está 

fora do romance e deve ser procurado nas páginas do jornal. O 

romance apenas complementa o que já se sabe sobre a notícia 

(SÜSSEKIND, 1984, p. 174-175. Grifos nossos). 

Essa ênfase na informação, em alguns casos, criará obras de difícil categorização, 

entre a narrativa e outros gêneros textuais mais próprios dos discursos sobre a realidade. 

Rota 66, de Caco Barcellos, é um bom exemplo desse hibridismo. Alguns dos capítulos 

da obra são completamente voltados para a narração, como a reconstrução do caso que 

dá nome ao livro, alguns flashbacks do passado do jornalista e alguns casos adicionais 

de violência policial. No entanto, esses capítulos são intercalados com outros que nada 

têm de narrativos: extensas descrições metodológicas, retrospectivas históricas, análises 

estatísticas etc. 

O mesmo poderíamos dizer sobre Cabeça de porco. Como é dito na 

apresentação da obra, o livro tem uma dupla origem: uma pesquisa de campo sobre a 

presença da juventude no crime nas favelas do Brasil, conduzida por Athayde e MV 

Bill; e um conjunto de pesquisas e registros etnográficos de Luiz Eduardo Soares. Os 

dois primeiros autores optaram por ―narrativas que preferiram escrever em primeira 

pessoa, para enriquecer suas descrições com os sentimentos vividos e as interpretações 
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que as experiências suscitaram‖ (ATHAYDE et al, 2005, p. 13). Unidos a alguns 

testemunhos recolhidos e transcritos de alguns entrevistados, vemos a apresentação da 

narrativa filtrada pela metodologia da exposição da pesquisa real, tirando dela qualquer 

traço de ficcionalidade. 

Luiz Eduardo Soares, que nessa obra opta por manter-se dentro dos discursos 

não-narrativos – bem diferente do que veremos em Rio de Janeiro: histórias de vida e 

morte (2015) –, está constantemente engajado em escritas que tencionam as fronteiras 

entre o real e o fictício. Em sua mais popular obra, Elite da tropa, junto com André 

Batista e Rodrigo Pimentel, essa proximidade com o real já é tão plena que começamos 

a ver um processo contrário: a necessidade da ficcionalização para evitar as 

consequências que a realidade do texto poderia trazer. No final do prefácio à obra, os 

autores parecem indecisos sobre o próprio estatuto de realidade da obra: 

Os três autores sonhamos com o dia em que poderemos celebrar, no 

Rio de Janeiro, a reconciliação entre a sociedade e as instituições 

policias, entre os membros de cada comunidade e os policiais. Para 

que esse momento se realize, é preciso, no entanto, como ensinou 

Nelson Mandela, olhar nos olhos a verdade e reconhecê-la, sem 

meias palavras e subterfúgios, sem hipocrisia e retórica política. 

Nua e crua. (...) Mesmo que a encontremos apenas pelas mediações 

da ficção. 

(...) Os relatos que compõem esse livro são ficcionais, no sentido de 

que todos os cenários, fatos e personagens foram alterados, 

recombinados e tiveram seus nomes trocados. Se, por acaso, nossa 

imaginação se equiparar ao que efetivamente acontece, talvez isso 

decorra do fato de termos escrito este livro a partir das nossas 

experiências, e de termos vivido, cada um à sua maneira, a realidade 

da segurança pública do Rio de Janeiro (SOARES, 2006, p. 11. Grifos 

nossos). 

As mensagens são conflitantes. A obra precisa mostrar a realidade sem meias 

palavras e subterfúgios, nem que para isso use a ficção como subterfúgio. É um texto 

ficcional, mas ficcional apenas na troca de nomes e no embaralhamento dos eventos, 

mas pode coincidir com a realidade porque é tirado da experiência. 
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Esse pêndulo entre ficção e realidade não é mais uma tentativa de ocultar a 

ficcionalidade do texto, mas, pelo contrário, de ocultar sua realidade. Essa 

proximidade com o real da narrativa criminal, sobretudo na terceira era – mas visto 

anteriormente também, em casos como República dos assassinos, em que o autor optará 

por mudar o nome de personagens para se proteger contra retaliações –, é tanta que a 

própria escrita se torna um risco real. 

Mesmo com a reficcionalização dessas narrativas, o perigo não se esvai. O 

cineasta José Padilha, responsável pela adaptação de Elite da tropa para os cinemas, não 

só foi processado por diversos agentes da segurança pública como foi ameaçado de 

morte após o sucesso estrondoso de Tropa de elite, tendo que sair do país. Julio 

Ludemir, após o lançamento de seu livro sobre a Rocinha, é tomado como um delator e 

precisa passar meses fora do Rio de Janeiro a fim de evitar o mesmo destino de Tim 

Lopes. Em Abusado, Caco Barcellos fica ileso, mas, pouco tempo depois da publicação 

do livro, Marcinho VP, que tem sua história narrada na obra, é assassinado dentro da 

prisão por suas supostas revelações. 

No entanto, não é só o texto que colabora para os efeitos de realidade da obra. 

Em O crime da rua da carioca já vemos o uso de fotos intercaladas com a narrativa, 

apresentando-se como uma espécie de prova da veracidade daquilo que é contado. Essa 

característica, no entanto, não é exclusiva das narrativas da primeira era, mas permanece 

até a contemporaneidade. Se Pinheiro já mostrava fotos da casa de detenção e da 

quadrilha de Fuoco, a tradição permanece ainda na terceira era: o já mencionado 

Abusado apresenta desde fotos panorâmicas da favela até recortes de manchetes, 

cartazes de procurado e fotos da própria casa de Marcinho VP; na trilogia carcerária de 

Varela, assim como no Vidas do Carandiru, temos fotos do antigo presídio, das celas, e 

do cotidiano dos criminosos; Meu nome não é Johnny tem não só fotos relacionadas ao 
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momento do crime, como, na edição posterior ao filme, fotos do próprio criminoso 

auxiliando na produção da adaptação; as obras baseadas em crimes reais de Franchini já 

oferecem as fotos das manchetes na própria capa, construída a partir de reportagens de 

jornal sobre os casos mencionados. 

Vemos assim, que, se a narrativa criminal, como propusemos no capítulo II, tem 

certa inclinação para textos que dialogam com a realidade – em oposição à narrativa 

investigativa que se aproximaria mais do ficcional –, esse subgênero encontrará, na forte 

inclinação da crítica brasileira – e de muitos de seus autores – à representação da 

realidade nacional, um espaço de ampla aceitação que ajuda, ainda, a explicar a 

ausência da tradição detetivesca em nossa literatura. 

Ainda que o subgênero encontre certos caminhos que não se aproximarão tanto 

dessa realidade – alguns romances de sensação, o suspense psicológico, o novo noir –, 

predominará na narrativa criminal o uso intenso de estratégias que apaguem as 

fronteiras entre o ficcional e o real, oferecendo ao leitor uma extensão direta dos crimes 

experimentados em seu próprio dia-a-dia e, com isso, intensificando a ameaça sedutora 

que marca o subgênero criminal. 

4.1.2.  A estética do choque 

Ao abordar a proximidade com o real explorada pela narrativa criminal no 

capítulo II, ressaltamos o fato de que tal proximidade não se dá unicamente no 

mascaramento ou negação da realidade e na proximidade com os medos vividos pela 

comunidade leitora, mas que também aparece através do realismo gráfico, em que as 

representações quase pornográficas da violência agem como uma forma da narrativa 

aproximar-se esteticamente do real. 

Renato Cordeiro Gomes usa como epígrafe de seu artigo ―Por um realismo 

brutal e cruel‖ algumas cenas icônicas da literatura e cinema do subgênero criminal que 
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exploram esse realismo gráfico através da exposição de corpos mutilados ou em 

decomposição (cf. GOMES, 2012, p. 71-72), percebendo a associação dessa prática não 

apenas com a produção nacional, mas com a narrativa criminal como um todo: 

Escolhidas estrategicamente, as citações em epígrafe têm a articulá-las 

corpos mutilados e o sangue, que de resto não é exclusividade da 

produção literária e cinematográfica brasileira, mas também 

recorrência em narrativas das mais diversas procedências que 

tematizam e dramatizam a violência urbana (GOMES, 2012, p. 72). 

Gomes, no entanto, vê o fenômeno dessa exposição da violência como um 

fenômeno contemporâneo e urbano. A história da narrativa criminal nos mostrou, no 

entanto, que, ao menos dentro desse subgênero, o realismo gráfico sempre foi uma 

importante ferramenta – da descrição dos assassinatos e punições da literatura de 

Newgate ao torture horror contemporâneo. O mesmo pode-se dizer sobre a 

exclusividade do espaço urbano, uma vez que a literatura regionalista abundará em usos 

de violência gráfica, muitas vezes superando os casos citadinos. Tomemos como 

exemplo Adonias Filho, em Corpo Vivo: 

Na manhã de hoje, assim que o sol subiu, obrigaram o povo a se reunir 

em torno da jaula. Homens, mulheres e crianças eram como sombras 

mudas. Enpurrado [SIC] por quatro cabras, trouxeram o caboclo Juca 

e, frente aos olhos apavorados, atiraram-no aos dentes dos cães dentro 

da jaula. Muitos não viram que fecharam os olhos. Outros não 

ouviram que taparam os ouvidos. Mas se terrível foi o grito do homem 

– um único grito –, não menos terrível foi a arremetida dos cães. As 

mandíbulas à mostra, ganindo e aos saltos, dilaceraram o corpo que se 

converteu numa pasta informe. Rasgando a carne, com os pelos sujos 

de sangue, teriam comido aquilo não fosse o chefe ter manejado o rifle 

(ADONIAS FILHO, 1984, p. 13). 

Mesmo se voltássemos às raízes da narrativa criminal no Brasil, em Januário 

Garcia, ou As sete orelhas, encontraríamos tanto no crime que dá início à jornada de 

vingança do protagonista quanto em seus próprios atos mostras bem gráficas das 

mesmas mutilações ressaltadas em Cidade de Deus. 
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Ainda que seja mais excludente em suas reflexões do que nos propomos aqui, 

Gomes já percebe com precisão como esse tipo de representação auxilia a construir o 

efeito de proximidade com o real buscado pela narrativa criminal: 

Tais aspectos remetem à banalização da violência, cujo caráter 

exibicionista pode despertar a fascinação pública da própria violência 

que o senso comum identifica e reconhece como um dado da realidade 

imediata, quase uma prova de verdade de que aquelas representações 

coincidem com a própria realidade: haveria mesmo uma 

correspondência perfeita entre as duas instâncias, praticamente 

barrando um possível caráter ficcional das narrativas que articulam 

tais imagens (GOMES, 2012, p. 75). 

Parte da reflexão trazida pela exposição às violências representadas pela 

narrativa criminal remete à tradicional problemática artística da representação e 

influência: diante de uma realidade violenta, a literatura que a representa apenas expõe o 

óbvio ou tal exposição teria a capacidade de, banalizando a violência, tornar seu 

contexto ainda mais violento? 

Beatriz Jaguaribe (2007), em Choque do real: estética, mídia e cultura, propõe 

que a representação de tais imagens teria como fim um efeito estético que a autora 

chamará de choque do real. Segundo a autora, tal efeito seria caracterizado pela 

―utilização de estéticas realistas‖ para criar um ―espanto catártico‖ (JAGUARIBE, 2007, 

p. 100), para incomodar e sensibilizar ao mesmo tempo seu público através da 

representação não de algo extraordinário, mas de um ordinário exacerbado e 

intensificado, em cenas de ―violações, assassinatos, assaltos, lutas, contatos eróticos, 

que provocam forte ressonância emotiva‖ (JAGUARIBE, 2007, p. 100). 

Essa magnificação monstruosa do real teria como função a aproximação com a 

realidade justamente por sua hipérbole, sendo uma variação do efeito do real 

barthesiano (cf. BARTHES, 1972). Os dois se diferenciariam, para a autora, por sua 

intensidade. Enquanto o efeito do real seria uma estratégia mais dispersa no texto, de 

detalhamento de espaços, ações e pensamentos, o choque do real condensaria esse 
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processo descritivo em um único ponto capaz de abalar afetivamente o leitor com uma 

sobrecarga sensorial na descrição repulsiva de cenas de violência ou sexo. 

Ainda que as recepções e usos desse choque do real variem com o tempo, 

Jaguaribe associa sua função ao aspecto social, como uma forma de intensificar a 

capacidade crítica da cena descrita. Dessa forma, cenas brutais como as citadas por 

Gomes em sua epígrafe, ou aquelas descritas desde o Newgate Calendar, serviriam 

como uma forma pungente de ressaltar os problemas sociais envolvidos na proliferação 

dessa criminalidade urbana – seja utilizando esse destaque como crítica social aos 

problemas urbanos que causam a criminalidade ou como forma de legitimação de 

políticas de extermínio. 

Já Ben Singer (2001), em ―Modernidade, hiperestímulo e o início do 

sensacionalismo popular‖, argumenta que, diante da ascensão das grandes metrópoles e 

do impacto neurológico de uma superabundância de estímulos sensoriais – visuais em 

cartazes e placares luminosos; sonoros em buzinas, britadeiras e carros de som, olfativos 

em feiras, bueiros e fumaça de escapamentos; – em um espaço urbano de rápidas 

mudanças, caótico e violento, os moradores das grandes cidades criaram certa ansiedade 

refletida em uma ambígua relação com a morte e com os perigos da cidade. Por um lado, 

atemorizados, veem a cidade como um espaço hostil, em que um cidadão poderia ser 

vítima de um crime ou acidente fatal a qualquer momento. Por outro, esse mesmo 

cidadão adquire certo fascínio pela exposição a essas fatalidades, seja como uma forma 

de tentar se prevenir ou pelo alívio catártico de experimentar em segurança esses 

eventos. 

Percebendo tais ansiedades, mídia e arte exploram esse desejo, inundando o 

público de representações de morte e violência. Somando essa banalização da violência 
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ao hiperestímulo dos sentidos, o entretenimento precisaria ser cada vez mais chocante 

para ser capaz de afetar ao público: 

A modernidade transformou a estrutura não apenas da experiência 

diária fortuita, mas também da experiência programada, orquestrada. 

À medida que o ambiente urbano ficava cada vez mais intenso, o 

mesmo ocorria com as sensações dos entretenimentos comerciais. 

Perto da virada do século, uma grande quantidade de diversões 

aumentou muito a ênfase dada ao espetáculo, ao sensacionalismo e à 

surpresa. Em uma escala mais modesta, esses elementos sempre 

haviam feito parte das diversões voltadas para plateias proletárias, mas 

a nova prevalência e poder da sensação imediata e emocionante 

definiram uma era fundamentalmente diferente no entretenimento 

popular. A modernidade inaugurou um comércio de choques 

sensoriais. O ―suspense‖ surgiu como a tônica da diversão moderna 

(SINGER, 2001, p. 133. Grifos nossos). 

As cenas de brutalidade das narrativas criminais seriam, assim, uma tentativa de 

afetar um leitor cujos sentidos já estariam anestesiados pela própria realidade, sendo 

necessário não mais uma simples aproximação do real, mas um choque sensorial, ou, 

nas palavras de Jaguaribe, um choque do real. 

Não podemos considerar, como bem percebe Gomes, a violência gráfica como 

uma exclusividade da literatura brasileira. Vale no entanto ressaltar a agência desse tipo 

de crueldade. Se o ápice da brutalidade na narrativa anglófona recai sobre as histórias de 

psicopatas e serial killers, no Brasil, essa violência será dividida entre os criminosos 

típicos da terceira era, sobretudo os traficantes, e a própria polícia. 

Em relação ao realismo gráfico na ação dos criminosos, poucas narrativas são 

tão impactantes quanto o já citado Cidade de Deus. Dentre as inúmeras atrocidades 

cometidas pelos criminosos ao longo da obra, podemos destacar dois casos em que o 

choque do real beira o intolerável. O primeiro é desmembramento do bebê mencionado 

por Gomes: 

Teve dificuldade em atravessar o osso, apanhou o martelo embaixo da 

pia da cozinha e, com duas marteladas na faca, concluiu a primeira 

cena daquele ato. O braço decepado não saltou da mesa, ficou ali aos 

olhos do vingador. A criança esperneava o tanto que podia, seu choro 

era uma oração sem sujeito e sem um Deus para ouvir. Depois não 

conseguiu chorar alto, sua única atitude era aquela careta, a 
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vermelhidão querendo saltar dos poros e aquele sacudir de perninhas. 

Cortava o outro braço devagar, aquela porrinha branca tinha que sentir 

muita dor. 

Teve a ideia de não se utilizar mais do martelo, a criança sofreria mais 

se cortasse a parte mais dura vagarosamente. O som da faca 

decepando o osso era uma melodia suave em seus ouvidos. O bebê 

estrebuchava com aquela morte lenta. As duas pernas foram cortadas 

com um pouco mais de trabalho e a ajuda do martelo. Mesmo sem os 

quatro membros o nenê sacudia-se. O assassino levou a faca um braço 

acima da cabeça para descê-la e dividir aquele coração indefeso. O 

bebê aquietou-se na solidão da morte (LINS, 1997, p. 81-82). 

A segunda é uma longa tortura de uma mulher que teria trocado o criminoso 

com quem vivia por outro homem, resultando não num crime passional, como 

geralmente ocorre, mas em uma planejada vingança cuja crueldade não encontra 

precedentes: 

- Chupa, sua filha da puta! - ordenou Butucatu e deu mais um soco no 

rosto da grávida, já ensanguentado. 

A grávida já tinha feito sexo oral com Pança, agora ela fazia com o 

parceiro e ele aproveitava para fazer a penetração em seu ânus. A 

mulher gritava, sangrava e levava socos na barriga quando dizia estar 

grávida. 

Ficaram nessa atividade por algum tempo, revezando-se. 

(...) 

Seviciaram-na o máximo que puderam, limparam-se com folhas de 

amendoeiras. A mulher levantou-se, colocou a roupa calada, 

reprimindo o choro, e disse: 

- Tão sastisfeito agora?! Butucatu, sem dar resposta, deu dezenas de 

pauladas na cabeça daquela que um dia fora sua namorada. 

(...) 

Parou de bater, verificou a respiração da mulher, notou-a viva e, por 

isso, alegrou-se, maravilhou-se de sua infinita alegria, não porque 

quisesse poupá-la e sim porque não terminara com sua vingança e era 

na vagina que a dor da traição lhe doía mais; ela haveria de senti-la em 

dobro. Pendurou-se no maior galho que poderia quebrar, forçou-o para 

baixo, desceu, forçou-o para cima, com os olhos rasos de vingança. 

A sua força não daria para arrebentar aquele galho, mas acrescida de 

sua fúria foi fácil. Enfiou-o, em seguida, no sexo da grávida. 

Os grandes lábios foram desfigurados, os pequenos, maltratados como 

cabeça de prego, a vulva, destroçada feito furadeira em parede 
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malconstruída, a vagina estilhaçada, o colo do útero ali: serra elétrica 

numa rosa. Útero estourado (LINS, 1997, p. 375-376). 

É possível perceber que o choque se forma não unicamente pelo detalhamento 

das cenas de assassinato e tortura, mas também por outro elemento crucial: a vítima. O 

caráter excepcional das cenas descritas por Paulo Lins vem dos corpos que são expostos 

ao leitor. Tanto o bebê quanto a mulher grávida simbolizam uma fragilidade que, 

contrastando com a violência das mortes, dificilmente não impactará o leitor. 

É justamente a vítima das torturas que tira o peso da, talvez, cena mais 

recorrente de violência gráfica nas narrativas criminais brasileiras: as torturas cometidas 

pelos próprios policiais contra os criminosos.  Por mais que vejamos, em muitos casos, 

a violência e a crueldade dos traficantes ao longo da terceira era, poucas são as 

narrativas criminais da narcoliteratura que não incluem ao menos uma cena de tortura 

policial.  

Precursor dessa vertente, José Louzeiro já esboça o tipo de cena que se tornará 

recorrente na era seguinte da narrativa criminal. O padrão é sempre o mesmo: 

capturado, o criminoso é levado para interrogatório – em alguns casos na delegacia, em 

outros em alguma área encoberta –, onde sofre torturas de todos os tipos, raramente em 

troca unicamente de informação, mas, sobretudo, pelo prazer sádico da humilhação do 

criminoso. Lúcio Flávio, preso após um assalto a banco, cai nas mãos de um delegado 

não comprado por seu esquema. Rapidamente, o policial leva o prisioneiro para o 

―confessionário‖, que, como nome diz, serve para arrancar qualquer verdade de suas 

vítimas. Já acostumado à recorrente tortura comum, Bechara precisa ser criativo para 

encontrar uma forma de afetar Lúcio Flávio de forma intensa: 

O delegado cochicha, como se transmitisse um segredo. O homem vai 

embora. Demora um pouco e volta conduzindo três crioulos 

algemados. Um deles já é bem velho. 

- Agora vamos ver se tu é macho de verdade – diz Bechara. 
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- Conta a história toda ou vai chupar até cada um deles gozar. 

(...) 

Dois encapuzados seguram Lúcio pela cabeça, um deles aproxima-lhe 

o estilete do olho. O pau do crioulo enche-lhe a boca, os policiais 

começam a rir, o crioulo roçando as mãos grossas e desajeitadas nos 

cabelos daquele que sabia ser o rei dos bandidos (LOUZEIRO, 1982, 

p. 46). 

A ameaça sexual se une com frequência às torturas perpetradas pelos policiais, 

geralmente através da penetração ou ataque às genitálias dos torturados. Em Cidade de 

Deus, Nefasto, preso pela polícia, tem um cabo de vassoura inserido em sua cavidade 

anal como parte dos procedimentos de tortura: 

Acordou com o bico do sapato do detetive no rosto. Escutou o policial 

dizer que ele tinha de assinar a autoria de alguns crimes. Nefasto se 

recusou, por isso foi encaminhado a uma sala nos fundos da delegacia. 

Primeiro bateram nele com uma toalha molhada, em seguida vieram 

os socos e pontapés. 

Nefasto não reclamava, agüentava a tortura completamente calado, 

irritando os agressores. Os torturadores têm necessidade de ouvir 

gritos de dor para se certificarem de que o trabalho está sendo bem-

feito. Enfiaram parte de um cabo de vassoura no seu ânus, espetaram 

agulhas debaixo das unhas, deram choque no seu corpo molhado. A 

tortura repetiu-se durante toda a semana. Ao fim de sete dias ele 

resolveu assinar a autoria de treze crimes que não cometera, inclusive 

dois homicídios e três latrocínios (LINS, 1997, p. 119). 

No seu caso, sequer se tratava de uma tortura em busca de confissões, mas de 

que o prisioneiro assumisse a culpa por crimes que não havia cometido. Esse tipo de 

prática é vista com frequência associada às cenas de tortura. Por mais que um criminoso 

confesse seu crime, é coagido a assinar diversos outros a fim de melhorar o índice de 

resolução de casos da delegacia. 

Unido ao ataque de conotação sexual às genitálias das vítimas, o choque surge 

como a forma mais frequente de tortura, variando no entanto quanto ao seu uso. 

Enquanto alguns casos envolvem apenas eletrificações simples, em outros pode adquirir 

grandes requintes de crueldade, como vemos na tortura de Juliano VP em Abusado: 
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Três torturadores disputavam a tarefa de enrolar o fio no pênis de 

Juliano. Um pegou os testículos entre os dedos e fechou a mão com 

força crescente. 

(...) 

Outro fio foi amarrado na língua. A cada giro da manivela Juliano 

recebia o choque de uma corrente de 10 ampères, que fazia estremecer 

o corpo encolhido no chão de cimento. Ele tentou proteger o pênis 

com uma das mãos, mas o anel de metal, em contato com o fio 

provocou faísca e queimadura entre as pernas (BARCELLOS, 2009, 

p. 160). 

Mesmo na narcoliteratura narrada pela perspectiva dos policiais temos um foco 

grande nas cenas de tortura, em alguns casos narradas quase em tom cômico ou mesmo 

laudatório, em outros, carregado de culpa e repulsa. Em Elite da tropa, através da voz 

do narrador, nos são ensinadas algumas noções básicas sobre a tortura, como o termo 

utilizado pelos policiais, ―trabalhar o criminoso‖. Depois, o mesmo narrador tenta 

amenizar a culpa pelos atos indicando que ―[d]a mesma forma que o governador 

autoriza o secretário de segurança a autorizar o comandante da PM, a autorizar o 

policial, quando lhe diz: ‗Faça o que for necessário para resolver o problema‘‖ 

(SOARES, 2006, p. 37). Depois, confessa, divertia-se com o processo, afirmando que 

―[u]m modo de adaptar a ambiguidade ao terreno do combate é divertir-se com a dor 

alheia‖ (SOARES, 2006, p. 37). Por último, revela com detalhes o procedimento em si: 

Todo policial do BOPE sai do quartel com seu saquinho plástico, peça 

que já foi integrada ao kit básico. O saco serve para pôr na cabeça do 

marginal, apertando bem na base, que fica amarrada no pescoço. O 

sujeito sufoca, vomita e desmaia. É o momento de afrouxar. É meio 

nojento, mas eficaz. Trabalhamos o Juninho com afinco, horas a fio. 

Primeiro porrada, a velha e boa porrada, que costuma bastar. Nada. 

Enfiamos fiapos de madeira debaixo das unhas. O animal urrava, mas 

não abria o bico. Foi então que me ocorreu estrear os Golfinhos 

[método de tortura]. Fomos até uma caixa d‘água. Retiramos dois fios 

da rede de iluminação pública. Mandamos o Juninho entrar na caixa e 

mergulhamos as pontas dos fios, uma em cada lado. Que beleza! Você 

precisava ver aquilo. Ele saltava com leveza e graça. Só faltava trilha 

sonora e um jogo de luzes (SOARES, 2006, p. 38). 

É curioso, no entanto, pensar que, se a estética do choque tem, geralmente, o 

papel de ressaltar a capacidade crítica do leitor contra o fato narrado, sobretudo no caso 
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de Elite da tropa esse intuito entra em claro contraste com a forma como o narrador 

conduz o tema. Não é claramente uma denúncia como o é nas obras anteriores, mas uma 

confusa mistura de confissão e orgulho pelos atos cometidos. 

Já a obra de Rafael Nogueira é menos ambígua nesse sentido. Em Como nascem 

os monstros faz uso da estética do choque na cena de tortura não como confissão, mas 

como testemunho do horror progressivo sentido por estar envolvido no processo: 

Sentado na cadeira de metal, molhado e algemado, o homem urrava de 

dor a cada choque aplicado. As descargas provocavam estalos 

ruidosos sempre que o aparelho se encostava à pele molhada do 

torturado, o que deixou Rafael ansioso para dar seus ―choquinhos‖ 

também. A aplicação era picotada por mais perguntas do tipo: ―Onde é 

a casa do fulano?‖; ―Onde é o paiol das armas?‖; ―Cadê o dinheiro?‖. 

Mas nem adiantava perguntar muito porque, além do homem não 

saber de nada mesmo, o cérebro começou a se autoproteger, e mais 

nenhuma informação dada por ele seria confiável. (...) 

Quando a linha azul de eletricidade que corria entre os polos do 

aparelho se encontrava com o mamilo, faíscas e fumaça eram 

expelidas, deixando um odor de carne queimada – menos incômodo 

que os gritos da vítima, que babava uma secreção branca e grossa e se 

contorcia como em um surto epilético. 

(...) 

Juarez assume a coordenação novamente e lança mais uma pergunta: 

―Onde tá o dinheiro?‖ Imediatamente à negativa, encosta o aparelho 

no pênis da vítima e aplica mais uma descarga. Dessa vez, o estalo foi 

tão alto quanto um traque de São João; o jovem tenta se erguer com 

cadeira e tudo, mas bambeia e cai no chão de lado. 

– Tira a cadeira da frente, joga por cima dele aí, isso, segura… segura 

aí esta porra… 

Deitado quase de bruços, dominado por dois homens, os braços quase 

vergando do avesso e passando por sobre a cabeça, com uma cadeira 

ainda atada aos membros – e Juarez passa a lhe aplicar as descargas 

nos lugares mais improváveis, de maneira sádica: por entre as pernas 

do torturado, no ânus, no escroto e períneo, não podendo causar outra 

reação mais natural do que a defecação. 

– Puta que o pariu, que nojo… 

Rafael e o capitão não aguentaram o mau cheiro e saíram para 

respirar, mas continuaram ouvindo os urros guturais do infeliz que, 

por mero instinto, estava sofrendo muito mais do que o necessário 

(NOGUEIRA, 2013, p. 429-432). 
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Em consonância com o resto do subgênero, encontraremos na narrativa criminal 

brasileira esse realismo gráfico surgindo não apenas através da violência, mas também 

através da sexualidade: seja de forma indireta, como na tortura envolvendo penetrações 

e ataques aos genitais, como vimos, seja de forma direta, através de uma representação 

chocante do ato sexual. 

Se essa tensão com a sexualidade perpassa o gênero como um todo, desde os 

contos de Dentro da noite ao novo noir, é na literatura marginal que ele encontrará 

maior espaço. Como vimos, mesmo nas zonas marginais inglesas do XIX, as 

transgressões de ordem sexual estão ligadas aos espaços heterotópicos, sendo através da 

prostituição, das parafilias ou simplesmente da liberdade sexual. 

Em muitos casos, o crime e o sexo explícito se unirão para ampliar o efeito do 

choque nas cenas de estupro, recorrentes na literatura marginal. Apenas em Cidade de 

Deus há mais de uma dezena de menções a crimes de violência sexual, cometidos contra 

as meninas na favela ou aos homens no presídio. Vimos, anteriormente, o exemplo do 

estupro violento seguido de morte cometido por Botucatu. É, no entanto, no estupro 

cometido por Zé Pequeno à namorada daquele que se tornará seu maior inimigo, Mané 

Galinha, que temos maior foco narrativo no ato sexual: 

O bandido mandou a mulher se deitar, abriu suas pernas e tentou a 

penetração. Nesse momento, a mulher deu-lhe um tapa no rosto. 

Levou, em seguida, várias bofetadas por isso. Pequeno levantou-se, 

cuspiu na cabeça do pênis, porque a vagina da loura não se lubrificava 

de jeito nenhum. Puxou-a pelo braço, mandou que ela se apoiasse no 

muro de costas para ele, levantou sua perna esquerda e agora sim, com 

dificuldade, fez a penetração, por trás, devagarinho. O rapaz 

novamente reagiu e levou uma coronhada. A mulher 

desesperadamente falou para o namorado ficar quieto. 

- Mexe, mexe... rebola bonito... 

Mesmo chorando, movimentava o quadril. O namorado fechou os 

olhos. Cansado daquela posição, o estuprador fez a loura deitar-se no 

chão, deitou-se por cima dela e meteu com vontade, parava os 

movimentos para não gozar, chupou-lhe os seios violentamente, 

sugou-lhe os lábios, a língua, e mandou que ela ficasse de quatro. Foi 

para a frente e disse: 
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- Chupa aí, chupa aí! 

Logo após, voltou para trás e enfiou seu grosso pênis no ânus da loura 

(LINS, 1997, p. 399). 

Em outros casos, no entanto, mesmo o ato sexual consentido pode ser suficiente 

para criar o choque do realismo gráfico, como vemos nas descrições sexuais 

pornográficas encontradas tanto em Capão Pecado quanto em Manual prático do ódio. 

Representando o sexo como um ato naturalmente violento, em que o sofrimento 

feminino se torna um requisito para o prazer masculino, em descrições particularmente 

longas, essas cenas prescindem de outros elementos para impactar o público: 

Pediu que se levantasse e fosse fazer o que mais sabia, ela entendeu o 

recado e começou a imitar uma onça, andando bem lentamente, já 

toda lambuzada pelo champanhe, retirou a calça dele e começou a 

lamber suas coxas, Régis colocou mais um travesseiro embaixo da sua 

cabeça, gostava de vê-la engolindo o seu pau por inteiro, quando 

Vânia estava quase engolindo tudo, ele forçava sua cabeça e a fazia 

engasgar, ela tentava reclamar e quanto mais forçava a cabeça pra 

cima, mais ele a fazia engasgar, Vânia sabia que ele gostava disso e 

tentava de todo jeito não vomitar no companheiro. 

Levantou toda lambuzada de baba, ele pediu para que ela abaixasse a 

cabeça um pouco, Vânia virou a cabeça ficando de frente pra ele, 

Régis se levantou e olhando-a nos olhos cuspiu em sua boca, ela 

tentou cuspir e ele mandou que ela engolisse, obedeceu, ele deu 

alguns tapas em seus seios e ordenou que ela viesse de costas, veio, 

seus cabelos negros estavam totalmente molhados pelo champanhe, 

Régis puxou a calcinha de tigre para uma banda da nádega e 

introduziu o que ela apelidara de tomahawk, uma referência ao 

poderoso míssil americano, ela não havia se acostumado com o 

tamanho do seu pau, apesar de já transarem havia muito tempo, mas se 

reclamasse, sabia que ele aumentaria o ritmo, homem é assim, 

pensava ela, gosta de ver a gente sofrer. Régis colocou a palma da 

mão esquerda em suas costas e subiu vagarosamente, até chegar à sua 

nuca, quando chegou aos cabelos, puxou-os bruscamente e mandou 

que ela dissesse que era uma cadela, Vânia gritava que era uma, e ele 

pedia para que repetisse sem parar, depois a virou de bruços 

novamente, ordenou que juntasse as pernas e ficasse parada, ela ficou, 

ele colocou o pinto entre suas nádegas e começou a introduzir no seu 

cu, ela sentia uma dor terrível, mas sabia que Régis adorava isso, 

então disfarçava a dor e dizia baixinho: – Zoa, zoa sua colegial, zoa, 

mete no meu cu, mete no cu da sua adolescente. 

Régis sempre enfiava o pau todo de uma vez, e sabia que devia doer 

pra caramba, mas era isso que fazia questão, que sofresse, afinal 

mantinha tudo do bom e do melhor para ela, e sabia que uma putinha 

como Vânia, se não levasse uma surra de pinto, procuraria outro para 

a satisfazer. Logo que enfiou tudo, deitou seu corpo sobre o dela e 
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abrindo as pernas começou a fazer movimento, ela sentia uma dor 

terrível, afinal Régis nunca gostava de usar vaselina e nem lubrificava 

com saliva, o prazer de Régis era foder o cu dela assim, sem nada para 

facilitar, depois de alguns minutos, enfiou os quatro dedos em sua 

boca e mandou que ela chupasse, Vânia começou a chupar e logo 

saberia o que viria, ele com a outra mão tampou seu nariz, ela 

começou a sufocar e era disso que ele gostava, gostava do hálito 

quente em seus dedos, gostava de ver a dificuldade dela em respirar e 

dar o cu ao mesmo tempo, Vânia estava ficando vermelha quando ele 

parou, e virou ela de frente, sentou na coxa dela e foi subindo, até 

chegar ao pescoço, pediu para que ela abrisse a boca, e logo em 

seguida enfiou o pau, começou a comer sua boca como se estivesse 

comendo sua boceta, Vânia começou a engasgar novamente e Régis 

ainda prolongou o ato por mais cinco minutos, depois cuspiu no rosto 

dela e enfiou o pau em sua boceta, pediu que ela abrisse as pernas e 

colocasse os pés em suas costas, ela assim o fez, e ele começou a se 

movimentar, depois de alguns minutos, falou para ela se levantar e 

sentar no seu pau, Vânia se levantou totalmente tonta e suada e sentou, 

começou a subir e a descer, logo Régis enfiou a mão na sua boca 

novamente e pediu para que ela babasse, ela começou a babar e ele 

embaixo começou a beber o que pingava de seus lábios, Vânia ficou 

em cima por mais uns minutos e estava totalmente suada, ele viu que 

iria gozar e segurando-a pelos braços a jogou na cama, e começou a 

esfregar o pau em seus seios, Vânia apoiou os seios com a mão e ele 

gozou, espirrando no rosto dela e em seguida passando a mão, 

lambuzando toda sua cara, ela ficou imóvel e ele disse ao se levantar: 

– Vai se lavar lá, minha vadia, que o segundo round vai começar já, já. 

(FERRÉZ, 2014, p. 62-65). 

Se estendendo ao longo de páginas inteiras, percebemos como a representação 

do sexo vai além de um simples predicado realista, se tornando, através dessa repetição 

esvaziada, puramente visual, sem maiores fins narrativos, uma forma de 

desnaturalização do próprio sexo, capaz de criar um estranhamento que coloca esses 

corpos, atos e valores em exposição, em questionamento. 

Partindo do ponto que encontraremos na narcoliteratura as formas mais 

explícitas e chocantes desse realismo gráfico – ou pornográfico –, uma comparação com 

o caso norte-americano revela uma peculiaridade sobre o uso que fazemos dessa 

estratégia. Lá, a vertente que, de longe, mais utiliza a violência e sexualidade gráfica 

como uma forma de efeitos estéticos é a ficção de serial killers, ou, no cinema, o que 

chamam de torture horror. 
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Como ressalta Steve Jones, em Torture Porn: Popular Horror after Saw (2012), 

essas obras que apresentam um teor gráfico muito explícito são taxadas de 

pornográficas, no sentido que serviriam apenas como uma desculpa para mostrar 

violência gratuita para um público sádico. Para redimi-las de tal crítica, Jones utilizará 

como argumento o caráter ficcional das obras. O autor parte da ideia de que essa 

vertente utiliza muitas estratégias de aproximação do real como anteriormente vimos, 

―no entanto, por mais o torture porn possa ser realista nesse sentido, os filmes do 

subgênero raramente obscurecem sua ficcionalidade
131

‖ (JONES, 2013, p. 68). Essa 

ficcionalidade será crucial, para Jones, para permitir uma apreciação estética da tortura 

nas obras e assim suscitar reflexões válidas para algo que, de outra forma, seria 

intolerável: 

A ficção permite às audiências interagirem com imagens violentas 

enquanto evitam os particulares disconfortos morais e políticos 

inerentes ao contato, por exemplo, com imagens genuínas de guerra, 

porque a ficção tem a confirmação de que ninguém foi realmente 

machucado
132

 (JONES, 2013, p. 69). 

Ao observarmos o caso brasileiro, no entanto, veremos uma situação 

completamente oposta à descrita por Jones. Primeiro, nossas obras de maior teor de 

violência gráfica são justamente aquelas que não só obscurecem a ficcionalidade como 

são apresentadas diretamente como narrativas próprias do real. Isso, no entanto, não só 

parece não diminuir a capacidade do público de lidar com a recorrência de cenas brutais 

de violência gráfica, como serve justamente de argumento para legitimar a sua 

representação: se o torture horror é criticado pela gratuidade de sua violência, imbuídos 

da responsabilidade de retratar a realidade violenta do mundo do narcotráfico, os 

                                                 
131

 No original: ―However, while torture porn may be realistic in these senses, the subgenre‘s 

films rarely obscure their fictionality‖. 
132

 No original: ―Fiction permits audiences to interact with violent images while evading the 

particular political and moral discomforts inherent to engaging with genuine war images, for example, 

because fiction comes with the assurance that no-one was really harmed‖. 
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autores de nossa narrativa criminal raramente sofrem as mesmas acusações feitas contra 

os autores norteamericanos. 

Tidas como literatura documental, as obras da narcoliteratura, ainda que 

representem cenas tão brutais quanto os torture horror, não são vistas como 

pornográficas e gratuitas. Ainda que o grau de realismo gráfico oferecido em tais 

descrições seja dispensável – e alguns diriam até mesmo excessivo – para a narrativa, 

seu uso é apontado mais como crítica social que como espetacularização da violência.  

Ímbuída do papel conscientizador que existe na estética do choque – fazer o leitor 

refletir através do impacto causado pelas cenas cruas de brutalidade – as imagens de 

torturas, execuções e estupros tem a função de tirar o leitor de seu conforto estético e 

carregá-lo para mais perto da realidade violenta das periferias. 

4.2. Heterotopias do crime 

4.2.1.  A favela como heterotopia 

Julio Ludemir, em Sorria, você está na Rocinha, retrata como a favela da 

Rocinha no Rio de Janeiro apresenta uma peculiaridade em relação à maioria das outras 

comunidades cariocas: é amplamente visitada por turistas, que fazem tours por suas 

vielas, participam de festividades locais e consomem arte e artesanato sustentando uma 

rentável atividade para muitos de seus moradores. Com tal popularidade, Ludemir 

afirma que a Rocinha havia se tornado o terceiro maior ponto turístico do Rio de Janeiro. 

Contando a quantidade de pontos turísticos da capital fluminense, tal posto nos 

ajuda a explicitar a atração que sentimos por esses espaços de alteridade. Somos 

seduzidos pela ideia de penetrar em ambientes aos quais normalmente não teríamos 

acesso, conhecer seu funcionamento, seus indivíduos, práticas, relações e conflitos. 

É preciso, no entanto, que notemos que, se tais espaços atraem, são poucos os 

que, de fato, nos permitem cruzar as suas fronteiras com segurança. A Rocinha não se 
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tornou um ponto turístico unicamente por ser uma heterotopia de desvio, mas por criar, 

nessas subdivisões do espaço heterotópico, um espaço comum, aberto e seguro – até 

onde é possível – para os demais. A lógica pode ser igualmente aplicada à narrativa 

criminal. Apenas na certeza de que não pagaremos o preço por cruzar suas fronteiras é 

que a atração pelo diferente criada por esses espaços consegue superar a ameaça que 

representam para nós. 

O interesse pelas heterotopias de desvio na narrativa criminal brasileira, no 

entanto, não se limita à nossa relação com as favelas contemporâneas. Já em O cortiço, 

de Aluízio Azevedo (2017), publicado pela primeira vez em 1890, vemos uma obra 

inclinada ao estudo e representação do funcionamento dos espaços que, antes da 

consolidação da favela, eram os principais concentradores dessa alteridade ameaçadora. 

Mas já em começos do século XX, através dos jornais sobretudo, vemos que a 

favela já vai se tornando esse local de destaque. Diferente dos cortiços, que, geralmente, 

estavam mais integrados à malha urbana, as favelas surgem como espaços isolados 

geograficamente, de difícil e perigoso acesso, longe da população urbana. Dessa forma, 

o interesse por conhecer esse espaço se torna ainda mais intenso que aquele suscitado 

pelas habitações populares anteriores, tornando-o alvo de muitos escritores e jornalistas 

da época, como Costallat. Em Mistérios do Rio, o autor descreve a dificuldade de acesso 

a um ambiente não mais segregado apenas socialmente, mas também espacialmente: 

É um caminho de cabras. Não se anda, gravita-se. Os pés perdem a 

função normal de andar, transformam-se em garras. 

Primeiro é uma rampa forte, talhada na própria rocha. Depois são 

pequenos degraus – e que degraus! – esperanças de degraus, degraus 

esboçados na rocha viva, escorregadios, perigosos, traiçoeiros; e lá 

embaixo é a rua, o precipício, a grande possibilidade de se quebrar o 

pescoço. 

Anda-se. Sobe-se. Vai-se para diante como por um milagre. 

E quanto mais se sobe, mais se arrisca a um tombo fatal, a uma queda 

na pedreira imensa (COSTALLAT, 1990, p. 34). 
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Essa separação física e social do espaço da favela acabará por construir, ao 

mesmo tempo, um distanciamento da vida urbana comum e certa cultura própria, que 

culminará na, hoje, popular dicotomia entre asfalto e favela
133

, categorias que 

representam, metonimicamente a marca da urbanização, o asfalto, e, por oposição, o 

lugar de sua ausência. A favela se opõe, assim, à própria cidade, como se, mesmo 

inserido no espaço urbano, sua existência independesse do mundo que lhe é externo. 

Mesmo nas primeiras décadas de existência da favela – ou Favela, ainda no singular
134

 –, 

Costallat já notava o deslocamento desse espaço em relação à cidade: 

Encravada no Rio de Janeiro, a Favela é uma cidade dentro da cidade. 

Perfeitamente diversa e absolutamente autônoma. Não atingida pelos 

regulamentos da prefeitura e longe das vistas da Polícia 

(COSTALLAT, 1990, p. 37). 

É importante ressaltar que há, nessa divisão, não apenas um fator espacial e 

social, mas também, sendo o Brasil um país marcado pela escravidão, uma divisão 

étnica. A alteridade representada, assim, por esse espaço – e o impacto causado por ela 

no imaginário popular – unida à ausência do Estado no controle social, tornam esse 

espaço um território ameaçador aos demais cidadãos. Não demora, assim, para que a 

literatura comece a esboçar a imagem negativa que perdurará por décadas na 

representação desse espaço. João do Rio, ainda nos primeiros anos do século XX, a 

descreve como o local em que ―moram os mais terríveis malandros do mundo, com 

mulheres tremendas e assassinatos semanais‖ (RIO, 1903, p. 1). 

Temidos e confinados nesse espaço de segregação social e étnica, as diferenças 

culturais decorrentes dessa separação vão progressivamente ampliando o vão entre 

favela e asfalto. A língua é um dos primeiros aspectos que pesa nesse processo. Seja 

                                                 
133

 A dicotomia também se apresenta como asfalto e morro, visto que, até determinado momento, 

da história, a favela se restringia a esse espaço. Com aparição cada vez mais frequente de favelas em 

espaços planos, a dicotomia asfalto e favela se torna mais precisa. 
134

 Importante lembrar que o termo favela deriva do morro de mesmo nome na região em que o 

povoado de Canudos se organiza. No retorno da campanha de Canudos, os veteranos se mudaram para o 

morro da Providência, que passaria a se chamar morro da Favela. 
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através dos usos não normativos da língua ou através das gírias, a fala do morador da 

favela é rica em variações que revelam sua origem, seja como instrumento de agregação 

entre outros moradores ou de segregação quando inseridos nos espaços comuns. 

Refletindo essa relação, na literatura marginal, vemos o uso servindo, ao mesmo tempo, 

de elemento identificador para o leitor da própria favela e elemento de estranhamento 

que demarca essa alteridade para o leitor do asfalto. Em alguns casos, esse uso 

diferenciado da língua pode beirar o incompreensível para quem não está versado em 

suas gírias e expressões: 

- Aí, cumpádi, onde tu arrumou essa merraca toda? 

- Que que tu... 

- Vai me dando, que eu vi bem você de pinote na hora em que os 

samango pintou, e é o seguinte, quem ia sabargar era a gen... 

- Vai tomar no cu, rapá! Tá pensando que birimbau é gaita? – disse 

Pelé sem gaguejar. 

- Não tem caô, nem lero-lero. Vai me dando tudo, senão o bicho vai 

pegar pra cima de você! 

- Qualé, Cabeleira? Qualé, Pelé? Tão lombrando por causo de quê? 

Cabeleira abaixou a arma, Pelé fez o mesmo ao escutar a voz de 

Salgueirinho. 

- Ainda bem que vocês não se depararam antes. Eu sabia que ia riscar 

fogo. Vamo ali tomar um birinaite – convidou Salgueirinho (LINS, 

1997, p. 31). 

Unem-se à fala certas práticas culturais cada vez mais ricas, variadas e 

complexas, como músicas, formas de se vestir e até mesmo profissões. Vemos, em 

Costallat, João do Rio, Lúcio Cardoso e Carolina Maria de Jesus o samba como marca 

da música da favela. Posteriormente, Cidade de Deus apresenta a ascensão do soul e do 

disco no cenário cultural da favela, culminando no funk atualmente. Em Abusado, 

vemos como essas diferenças nas práticas culturais podiam ser ainda mais sutis: 

A abordagem, por exemplo, tinha que ser na praia, um raro espaço 

democrático da cidade. Na areia, as diferenças desapareciam se alguns 

detalhes estéticos não fossem esquecidos. 
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Modelos e marcas das bermudas, sungas, óculos ou qualquer outro 

acessório deveriam ser, de preferência, rigorosamente iguais aos 

usados pela maioria. Precisavam também reprimir qualquer 

comportamento mais extravagante. Gargalhadas, brincadeiras de luta, 

futebol, frescobol, ginástica, guerra de areia ou de água eram 

consideradas atitudes excludentes, coisa de favelado (BARCELLOS, 

2009, p. 52). 

Outra marca recorrente na construção dessa heterotopia é dada pela relação da 

favela com a religião. A origem negra faz com que, nas narrativas situadas até os anos 

80, sobretudo, vejamos um predomínio dos cultos afro como detentores do poder 

religioso na favela. Ainda que a igreja – primeiro a católica, depois as protestantes – já 

estivessem presentes nesse espaço, até os anos 90, é a umbanda e o candomblé que 

ganham destaque nas narrativas criminais, principalmente em sua relação com o tráfico. 

Em Cidade de Deus, Dadinho só se metamorfoseia completamente no temido e 

monstruoso Zé Pequeno após ser abençoado por Exu: 

Dadinho, em silêncio, escutou a cantoria a que o próprio Exu dava 

início e que os fiéis acompanhavam. Exu primeiro deu consulta para o 

cambone, pediu matança e presente na encruzilhada, avisou que seu 

caminhador tava formoso, também mandou recados para o cavalo: 

Logo em seguida chamou Dadinho, para dar consulta. 

- Eu sou o Diabo, moleco! Eu sou o Diabo! Se quiser eu te tiro desse 

buraco, esse, boto suncê num lugar formosado, esse, mas, se tu querer 

se fuder comigo, vamo lá. Eu te dou proteção de balador de atirador, 

esse, te tiro das garras de hutina preta, esse, boto zimbrador no teu 

bolso e mostro os inimigado, esse. Não é isso que suncê vem aqui me 

pedir? (...). 

Dadinho arriscou fala, mas seu Tranca Rua do Cruzeiro das Almas 

continuou: 

- Não precisa falador, esse, não, pensa no que tu quer. 

Dadinho fechou os olhos, abaixou a cabeça. Sentia a força do Exu, 

que não brinca porque não é de brincadeira, apoderar-se de toda a 

razão que lhe era permitida. Bené olhava espantado o amigo numa 

calma descomunal. Dadinho, ali parado, caminhava pela luz e pelas 

trevas, pelo centro e pelos cantos, por cima e por baixo, por dentro e 

por fora, reto e sinuoso, pela mentira e verdade das coisas. Poderia 

optar pelo mundo em que desejaria estar, era só escolher em que raia 

queria correr, qual o jogo que queria jogar, sairia daquele buraco ou 

cavaria sempre mais; em qualquer jogo seria vencedor na proteção do 

Exu, que não brinca porque não é de brincadeira. Era ali que se 

formava verdadeiramente um destino escolhido, um destino onde não 

haveria dúvidas; na verdade, um destino que a vida lhe traçara e ele 
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agora vislumbrava por entre arreios, de olhos fechados e fé acesa 

como a chama da vela que hulia ao vento que entrava na sala do 

apartamento; acesa como a brasa do charuto do Exu emanando a luz 

rodeante em Dadinho (LINS, 1997, p. 209-210). 

Da mesma forma, Raquel, em A número um, só escapa do triste destino de 

escrava sexual graças ao batismo como filha de Ogum. O mesmo vale para a quadrilha 

de Juliano em Abusado, que não parte para o combate sem a benção necessária. Em 

Cidade partida, no entanto, vemos os primeiros sinais da transição entre o predomínio 

das religiões afro e o avanço das igrejas evangélicas, que dominarão o espaço religioso 

da narcoliteratura pós anos 90: 

Esse pastor era parte de um fenômeno que estava ocorrendo nas 

favelas cariocas. Os morros e a periferia vinham sendo tomados pelos 

evangélicos, através de um processo vertiginoso que os estavam 

transformando na única organização capaz de se contrapor com 

eficácia à ação do crime organizado, se realmente se dispusessem a 

isso. Mais do que a polícia, do que a Justiça, do que a Igreja Católica, 

do que a familia, do que a escola, os "neoreligiosos" eram a 

contracultura da droga (VENTURA, 1994, p. 127). 

Nas obras mais recentes, como Fiel, Manual prático do ódio ou Sorria, você 

está na Rocinha vemos a concretização dessa transição religiosa, em que o poder passa 

quase completamente para as mãos dos pastores evangélicos, sobretudo os 

neopentencostais (cf. VENTURA, 1994, p. 127).  Em Sorria, você está na Rocinha, o 

narrador observa o peso simbólico na transformação do maior terreiro da Rocinha em 

um templo evangélico (cf. LUDEMIR, 2004, p. 118). 

Esse poder religioso, no entanto, fica às sombras da real estrutura de poder 

consolidada nas favelas: o narcotráfico. Nas narrativas que predominam até o 

regionalismo urbano não vemos uma clara estrutura de poder interna associada ao crime 

nas favelas. Há a presença de criminosos e comerciantes exercendo papéis de poder, 

mas este parece pulverizado e sem uma estrutura sólida. 
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A partir do romance-reportagem e do realismo feroz já encontramos as raízes da 

estruturação dessa estabilidade na favela através do jogo do bicho
135

, uma das primeiras 

manifestações do crime organizado na narrativa criminal. Como vemos tanto nas 

narrativas dessas vertentes da segunda era como naquelas da terceira era em que temos 

retrospectivas da infância dos personagens, os bicheiros foram os primeiros a: contar 

um fluxo financeiro volumoso e garantido quando comparado ao dinheiro de eventuais 

assaltos e extorsões praticados pelos demais criminosos; a corromper os policiais da 

região, garantindo a não interferência do Estado nas práticas contraventoras; e a 

angariar o apoio da comunidade através de pequenas benfeitorias como festas e auxílios 

financeiros, o que, de certa forma, dava legitimidade para o domínio dentro desse 

espaço. 

Para que o narcotráfico assuma a posição que passa a ter nas narrativas da 

terceira era é necessário o suporte dado pelo avanço das facções criminosas que surgem 

nas prisões do Rio (Comando Vermelho e Terceiro Comando) e São Paulo (Primeiro 

Comando da Capital). Graças ao convívio com os presos políticos da época da ditadura, 

os detentos começam a mimetizar e adaptar às realidades e necessidades da vida do 

crime certos ideais e estratégias próprios dos revolucionários: organização militarizada, 

senso de união, leis, julgamentos etc. 

É graças a esses valores que o tráfico, antes instável, consegue não só concorrer 

como tomar o poder do até então imbatível jogo do bicho. O, muitas vezes, sangrento 

confronto de poder entre essas duas organizações criminosas é representado 

amplamente pelas narrativas que exploram esse momento, como O bandido da 

chacrete, Abusado e O dono do morro. 
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 Importante ressaltar que apesar do jogo do bicho ser a principal atividade desses criminosos, 

muitos não se limitavam a isso, tendo outros negócios paralelos como receptação de mercadorias 

roubadas e exploração sexual. 
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Se a passagem de poder religioso para as igrejas neopentencostais, de certa 

forma, diminuiu o caráter heterotópico da favela, aproximando-a culturalmente do 

asfalto ao abandonar as religiões de matriz africana, a ascensão das facções teve o efeito 

contrário, consolidando um poder paralelo sem precedente dentro da favela. 

Benjamin Costallat já antevia, em seu Mistérios do Rio, que a favela tinha suas 

próprias leis, mas nunca imaginaria o grau de complexidade da legislação e dos 

tribunais do morro, cobrindo em suas regras desde o ato de urinar em locais públicos ou 

o desrespeito aos moradores (ANDARILHO, 2014, p. 84) até crimes mais sérios como 

roubo dentro da favela (GLENNY, 2016, p. 122) ou desvio das mercadorias do tráfico 

(BARCELLOS, 2009 , p. 211). Frisamos, no entanto, que o cumprimento dessas regras 

não culmina mais em punição arbitrária: os casos passam por um processo de 

julgamento que mimetiza os sistemas oficiais, ouvindo o acusado, oferecendo direito de 

defesa, aceitando testemunhas e atribuindo penas relativas ao peso da transgressão. 

Enquanto algumas dessas regras são transitórias e variam conforme muda o 

caráter dos chefes do morro – normalmente normas que regem problemas menores da 

favela –, outras são mais entranhadas na cultura própria desse espaço, construindo um 

saber tácito que foge ao domínio dos cidadãos do asfalto. Em Sorria, você está na 

Rocinha, o narrador denomina esse conhecimento internalizado do funcionamento desse 

espaço de ―congo‖: ―O congo é, segundo Luciano, a cultura de sobrevivência da favela. 

Diz ele que nós já nascemos sabendo-o‖ (LUDEMIR, 2004, p. 106). 

A ideia do congo reforça o quinto princípio das heterotopias, a ideia de que esses 

espaços são marcados por uma permeabilidade seletiva. Em Sorria, você está na 

Rocinha, podemos perceber como mesmo um jornalista acostumado a lidar com a favela 

e com a criminalidade não é capaz de dominar todas as regras tácitas que permitem sua 

penetração completa naquele espaço. Sua presença ali cria a tensão da alteridade, faz 
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com que os demais moradores reajam de forma hostil a sua presença, o que levará, por 

fim, a uma ameaça à sua própria vida. 

Relembrando uma divisão importante para entendermos a escolha pela 

representação da favela e do presídio como heterotopias típicas da narrativa criminal 

brasileira, Foucault afirma que: 

o último traço das heterotopias é que elas têm, em relação ao espaço 

restante, uma função. Esta se desenvolve entre dois pólos extremos. 

Ou elas têm o papel de criar um espaço de ilusão que denuncia como 

mais ilusório ainda o espaço real (...). Ou, pelo contrário, criando um 

outro espaço, um espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem-

arrumado quanto o nosso é desorganizado, mal-disposto e confuso. 

Isso seria a heterotopia não de ilusão, mas de compensação (...). 

(FOUCAULT, 2009b, p. 420-1. Grifos nossos). 

Optamos por reformular o par ilusão-compensação dentro das heterotopias de 

desvio para prazer e regulação, sendo aquele responsável pelos espaços de alteridade 

marcados por um relaxamento das normas impostas aos cidadãos dos espaços comuns – 

prostíbulos, casas de ópio, bairros marginalizados etc. – e estes, por outro lado, 

marcados por uma multiplicação e intensificação dessas mesmas normas – manicômios, 

orfanatos, presídios, cativeiros etc. 

A favela, dessa forma, funciona como uma heterotopia de prazer. Isso não 

significa, no entanto, que o espaço não seja marcado por sua própria regulação, mas que 

a regulação que normalmente constringe os espaços comuns fica anulada ou 

enfraquecida nesse espaço. Dessa forma, vemos a favela como um espaço típico de 

transgressão às normas do asfalto. 

Isolados da ação efetiva do Estado, para bem ou para mal, a favela, como vimos, 

desenvolve sua própria cultura, fé, economia e formas de poder. Com isso, o que se 

considera crime, como o próprio tráfico e consumo de drogas, para o espaço comum 

pode ser visto como fato cotidiano – ainda que nem sempre apoiado – pelo morador das 

zonas marginalizadas. Por outro lado, atos corriqueiros para o cidadão comum, nesse 
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espaço heterotópico também se ressignificam: falar com a polícia – independente do 

motivo –, atrasar um pagamento ou paquerar a pessoa errada podem ter consequências 

bem distintas daqueles que encontraremos nos espaços comuns. 

Da mesma forma, a moral acaba adquirindo seus matizes próprios dentro do 

espaço heterotópico. Como vimos no tópico anterior, a narcoliteratura é pródiga na 

focalização da sexualidade, seja na representação das conversas sobre sexo das donas de 

casa em Cidade de Deus, na iniciação sexual de Rael em Capão Pecado ou nos estupros 

que perpassam quase a totalidade das obras dessa vertente, unindo a transgressão 

criminal à moral. 

Para que a favela funcione como essa heterotopia de prazer é fundamental, no 

entanto, a estabilidade, o delicado equilíbrio entre as forças internas e externas que 

negociam as fronteiras do possível dentro da favela. Essa estabilidade, no entanto, 

periodicamente se desfaz. Um tema caro à narrativa criminal é o confronto decorrente 

dos vácuos de poder, criados pela morte ou prisão do chefe do morro
136

, ou 

simplesmente pela invasão do território por uma facção inimiga. 

Com isso, chegamos a outro elemento peculiar das heterotopias brasileiras 

contemporâneas: a guerra. Mais do que apenas um confronto armado, os períodos de 

guerra são capazes de alterar drasticamente os espaços internos da favela, tornando o 

campo de batalha uma nova heterotopia em que nem o próprio morador da favela saberá 

as regras para sua sobrevivência. O que antes era um espaço familiar, ao menos na ótica 

do morador, torna-se, nesses momentos, plenamente um locus horribilis. 

Um dos mais claros exemplos dessa alteração do espaço heterotópico se dá em 

Cidade de Deus. Mesmo que a favela, sendo de uma época pré-facções, apresente uma 
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 Em alguns casos, essa transição de poder se dá de forma pacífica, como a transição 

aristocrática de Raquel Oliveira herdando o direito à boca de seu marido, ou a transição hierárquica de 

Fiel, braço direito do então dono do morro. É mais recorrente, no entanto, a representação das transições 

violentas nos confrontos pela tomada de poder ou a representação de transições pacíficas que trazem 

consigo um período de instabilidade devido ao caráter do novo líder. 
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estabilidade muito menor da que veremos posteriormente, após a consolidação do 

domínio de Zé Pequeno com a tomada da maior parte das demais bocas, instaura-se um 

período de relativa paz rompido pela hybris do estupro da mulher de Mané Galinha que 

vimos no tópico anterior. O ato serve de estopim para a guerra aberta que alterará 

drasticamente o funcionamento da favela:  

Pequeno liberara os assaltos, estupros, pagamentos de pedágio e 

roubos na área do inimigo. Em contrapartida, mesmo Galinha 

desaprovando, seus quadrilheiros fizeram a mesma coisa. As duas 

regiões foram demarcadas, quem nunca se envolvera com a 

criminalidade estava sujeito a morrer sem saber, de uma hora para 

outra, só por morar nessa ou naquela região. Qualquer um poderia ter 

laços de parentesco e amizade com o inimigo, por isso não era 

conveniente permitir o livre trânsito dos moradores de uma área à 

outra. A vigília armada à luz do dia e a céu aberto era agora mais do 

que nunca necessária, tanto quanto a noturna. O armamento pesado, 

exibido despudoradamente, adentrou na paisagem cotidiana dos 

habitantes locais. Os amigos não se procuravam mais, os parentes 

não se podiam visitar. Cada macaco no seu galho. Era o que diziam 

(LINS, 1997, p. 129. Grifos nossos). 

Através da perspectiva da polícia, o discurso da guerra se intensifica. Ao longo 

de Elite da tropa, vemos inúmeras menções a essa lógica bélica incutida na formação 

dos soldados do Batalhão de Operações Especiais. Já no prefácio, a mensagem é clara: 

O BOPE não foi preparado para enfrentar os desafios da segurança 

pública. Foi concebido e adestrado para ser máquina de guerra. Não 

foi treinado para lidar com cidadãos e controlar infratores, mas para 

invadir territórios inimigos.  Tropas similares servem-se de 

profissionais maduros. O BOPE acelerava meninos de 20 e poucos 

anos até a velocidade de cruzeiro do combate bélico. Vamos cobrar a 

loucura da guerra a quem foi treinado para matar? (SOARES, 2006, p. 

8). 

Não apenas os discursos, mas as cenas de confronto entre as forças bélicas da 

polícia e os traficantes, cujo poder de fogo pode chegar a ser superior, são frequentes 

nas narrativas criminais. Em Abusado, Barcellos opta por abrir sua obra com uma 

grande sequência de confronto entre policiais e traficantes explorando abundantemente 

a ideia de guerra: 

Vista do Fiesta, a camionete D-20 parece um tanque de guerra. Um 

soldado em pé usa a metralhadora pelo vão do teto solar. Dois outros 

PMs atiram com os fuzis pelas janelas laterais. Os tiros provocam uma 
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fumaça azul, cortada pela linha de fogo intermitente (BARCELLOS, 

2009, p. 16. Grifos nossos). 

As balas atingem muros e casarões da rua Marechal Esperidião 

Rosa. (...) Alguns projéteis perfuram a porta e atingem a cama de 

Ana, que teve sorte. (...) O casal, que aproveitara a noite de clima 

agradável para tomar chope num bar de Botafogo, leva um susto ao 

encontrar uma cena de guerra na rua onde mora. (BARCELLOS, 

2009, p. 18. Grifos nossos). 

 A primeira granada é lançada. (...) A explosão da segunda granada 

lançada por Bruxo contém o avanço dos soldados, apesar das sirenas 

anunciarem a chegada de reforço inimigo (BARCELLOS, 2009, p. 

19). 

No final da reza de Juliano, os parceiros contam para o chefe que o 

seu companheiro mais antigo na quadrilha não conseguiu escapar. E 

que, devido às circunstâncias, nem o corpo podiam trazer para perto 

deles como sempre fazem quando perdem alguém na guerra 

(BARCELLOS, 2009, p. 28). 

Ainda que os confrontos representados não sejam de fato uma guerra, tais cenas 

ecoam certa ansiedade criada pelo que Graham (2014) chamará de novo urbanismo 

militar (new military urbanism), crescente nas grandes cidades na contemporaneidade: 

Fundamental para o novo urbanismo militar é a mudança 

paradigmática que configura os espaços privados e comunais das 

cidades, assim como sua infraestrutura – juntamente com suas 

populações de civis – como fontes de ameaças e alvos. Isso se 

manifesta em um difundido uso da guerra como metáfora dominante 

para descrever a perpétua e sem limites condição das sociedades 

urbanas – em guerra contra as drogas, contra o crime, contra o terror, 

contra a própria insegurança. Esse desenvolvimento incorpora a 

militarização furtiva de uma ampla gama de debates sobre políticas, 

paisagens urbanas e circuitos de infraestrutura urbana, assim como 

domínios inteiros da cultura urbana e popular. Isso leva à difusão 

dissimulada e insidiosa de debates militarizados sobre ―segurança‖ em 

todas as esferas da vida. Juntos, mais uma vez, eles trabalham para 

trazer ideias essencialmente militares da acusação e preparação para a 

guerra no coração da ordinária vida cotidiana da cidade
137

 

(GRAHAM, 2014, p. XIII-XIV). 
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 No original: ―Fundamental to the new military urbanism is the paradigmatic shift that renders 

cities' communal and private spaces, as well as their infrastructure – along with their civilian populations 

– a source of targets and threats. This is manifest in the widespread use of war as the dominant metaphor 

in describing the perpetual and boundless condition of urban societies – at war against drugs, against 

crime, against terror, against insecurity itself. This development incorporates the stealthy militarization of 

a wide range of policy debates, urban landscapes, and circuits of urban infrastructure, as well as whole 

realms of popular and urban culture. It leads to the creeping and insidious diffusion of militarized debates 

about 'security' in every walk of life. Together, once again, these work to bring essentially military ideas 

of the prosecution of, and preparation for, war into the heart of ordinary, day- to- day city life‖. 
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Dessa forma, a ansiedade já provocada por um ambiente heterotópico é 

intensificada por esses discursos militarizantes, que transformam um problema de 

segurança pública em uma questão bélica. Esse discurso, nas narrativas criminais, 

poderá tanto ser visto de forma crítica, alertando para os perigos da militarização do 

confronto, quanto como reforço que consolida no imaginário a necessidade da guerra. 

Sendo desde o seu surgimento um espaço de isolamento e acentuada diferença 

cultural, econômica, espacial, racial etc., vemos como a favela se ergue na narrativa 

criminal como o espaço heterotópico por excelência, sendo, sem dúvidas, o mais 

representado ao longo de nossa tradição nesse subgênero. Ora visto de forma exótica, 

acentuando as diferenças e consolidando no imaginário do leitor externo a esse espaço a 

alteridade representada, ora visto por seus próprios moradores, em uma tentativa de 

diminuir as fortes fronteiras existentes entre o lá e o cá, ora heterotopia de prazer, ora 

locus horribilis, a favela guarda na complexidade desses contrastes a chave para sua 

centralidade na narrativa criminal. 

4.2.2.  A prisão como heterotopia 

Classificamos a representação da favela nas narrativas criminais como uma 

heterotopia de desvio de prazer, por ser representada como o espaço em que as 

transgressões, os desvios, os crimes e os pecados são cometidos. O cidadão comum se 

arrisca e tenta passar pela controlada fronteira da favela a fim de deixar para trás o 

controle imposto pelas instituições de poder do estado. Lá o viciado pode drogar-se, o 

criminoso pode fugir da polícia e o comerciante pode prosperar longe da fiscalização. 

As heterotopias de desvio, no entanto, têm dois polos. Uma vez que caem nas 

mãos da lei dos espaços comuns, os transgressores que encontravam abrigo nas 

heterotopias de prazer são levados às heterotopias de desvio reguladoras, cujo papel é, 

através de uma hipérbole das estruturas de controle social presentes nos espaços comuns, 
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modificar o comportamento transgressor. Se a favela assume o papel das heterotopias 

voltadas para o prazer, a prisão – ou centros de detenção de menores, cujo 

funcionamento, no Brasil, é bem semelhante – assumirá o polo oposto na narrativa 

criminal. 

Em um primeiro momento, diferente do caso das favelas, heterotopias 

especificamente brasileiras, podemos afirmar que a escolha da prisão como 

representativa das heterotopias de regulação é uma constante para o gênero como um 

todo, sendo encontrada desde a literatura de Newgate até a Urban Fiction 

contemporânea. No entanto, prisão é um termo tão genérico para designar esses espaços 

de reabilitação – ou punição – quanto o seria reunir as favelas, guetos norteamericanos e 

bairros miseráveis da Inglaterra oitocentista sob a etiqueta de ―espaços marginais‖. Por 

mais que tais espaços compartilhem características que nos permitem fazer certas 

considerações gerais, seu funcionamento interno assumirá peculiaridades que tornam 

válida uma análise mais detida sobre cada caso. 

Como vimos no capítulo anterior, a narrativa criminal no Brasil já nasce através 

do interesse por uma rebelião, o caso da Ilha da Caqueirada. Aparecendo de forma 

esporádica nos mistérios, biografias e romances de crimes reais, é nas crônicas de João 

do Rio que encontraremos um dos primeiros exemplares de uma narrativa plenamente 

engajada na caracterização do espaço penitenciário. 

O livro A alma encantadora das ruas é dividido em três capítulos, organizando 

tematicamente as crônicas compiladas dos jornais e de outras produções do autor. O 

primeiro dos capítulos, ―O que se vê nas ruas‖, é dedicado a uma descrição dos espaços 

comuns da cidade
138

; no segundo capítulo, ―Três aspectos da miséria‖, somos 

apresentados aos espaços heterotópicos, passando por zonas de prostituição, os velhos 
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 Com exceção de ―Visões d‘ópio‖, que parece aproximar-se muito mais do tipo de narrativa 

que encontraremos no segundo capítulo da obra, por ser uma descrição de um espaço heterotópico. 
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armazéns do porto, pensões de miseráveis e áreas de mendicância; e, por último, em 

―Onde às vezes termina a rua‖, o autor dedica um capítulo inteiro a crônicas sobre a 

vida penitenciária. 

Tal qual posteriormente fará Varella, João do Rio tenta construir um panorama 

da vida prisional que inclua a estrutura da prisão, seu funcionamento, a história dos 

criminosos, seus hobbies, suas crenças e sua arte. Ainda que o resultado seja mais 

conciso que o de Varella, João do Rio oferece uma narrativa detalhada da vida na prisão 

de sua época, permitindo-nos ver a semente de alguns elementos que ainda hoje 

persistem nas narrativas prisionais. 

O primeiro que podemos ressaltar é a caracterização da prisão como locus 

horribilis. Prisões lotadas, com pouca iluminação, focos de doença e falta de um 

saneamento adequado abundam desde o século XIX nas narrativas criminais. Unem-se 

aos horrores do espaço, aqueles causados pelos próprios criminosos. João do Rio, cuja 

estética decadente já intensifica os tons escuros dos espaços descritos, não modera sua 

repulsa e medo diante desse ambiente, mostrando-o como um verdadeiro covil de 

monstros: 

Ah! essa galeria! Tem qualquer coisa de sinistro e de canalha, um ar 

de hospedaria da infâmia à beira da vida. Nos cubículos há, às vezes, 

dezenove homens condenados por crimes diversos, desde os 

defloradores de senhoras de dezoito anos até os ladrões assassinos. A 

promiscuidade enoja. 

(...) 

Quando algum desconhecido passa, deixam tudo, precipitam-se, 

alguns nus, outros em ceroulas, e há como um panorama sinistro e 

caótico, — negros degenerados, mulatos com contrações de símios, 

caras de velhos solenes, caras torpes de gatunos, cretinos babando um 

riso alvar, agitados delirantes, e mãos, mãos estranhas de 

delinqüentes, finas e tortas umas, grossas algumas, moles e tenras 

outras, que se grudam aos varões de ferro com o embate furioso de um 

vagalhão. 

(...) 
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Dois baixos-relevos alucinadores, dois frisos da história do crime de 

uma cidade, ora alegres, ora sinistros, como se fossem nascidos da 

colaboração macabra de um Forain e de um Goya, dois grandes 

painéis a gotejar sangue, treva, pus, onde perpassam, com um aspecto 

de bichos lendários, os estupradores de duas crianças, de sete e de dez 

anos (RIO, 2002, p. 143). 

À parte a estética finissecular de João do Rio, vemos como essa visão se 

perpetua ao longo das narrativas prisionais, sempre descrevendo a prisão, ou ao menos 

parte dela, como um espaço de horror. Em Vidas do Carandiru, o narrador assemelha o 

espaço ao inferno: 

Não acredito no diabo, muito menos no inferno. Mas logo iria 

descobrir que o inferno existe, e aqui mesmo neste pequenino planeta 

azul cheio de surpresas. 

(...) Eu estava adentrando o inferno. Iria conhecer a prisão do Depatri. 

Era medieval, claustrofóbica e assustadora (RODRIGUES, 2002, p. 

16). 

Graças a ação dos agentes penitenciários, esse horror pode ser 

consideravelmente ampliado. Rodrigues mostra como, após um único preso tentar 

rebelar-se contra um carcereiro, todo o bloco sofre a fúria dos guardas: 

Foi aí que começaram a bater com mais ódio e furor, obrigando todos 

a entrar em duas celas cheias de cascalho, provavelmente devido a 

alguma reforma parada. Havia um mau cheiro nauseante devido a 

alguma privada entupida, e lá ficamos de joelho no cascalho, que 

depois de algum tempo parecia brasas ardentes. 

Os ninjas [guardas mascarados] batiam nas costas e nas solas dos pés, 

com os tacos de beisebol. Vi dois presos desmaiando de tanta dor. 

Depois disso, jogaram água em cima de nós e aplicaram choques com 

os bastões; com requintes de crueldade, alguns procuravam a área 

genital para aplicar as descargas. Nunca poderia imaginar algo tão 

desumano, covarde e insólito. Parecia um filme de terror, mas as 

vítimas eram reais, seres humanos (RODRIGUES, 2002, p. 25). 

O tratamento não é amenizado quando se trata dos espaços correcionais infantis. 

Por serem mais indefesos, muitas vezes o resultado é o oposto: tornam-se presas fáceis 

tanto para os guardas como para os prisioneiros. Antes de serem encaminhados 

diretamente para esses locais, no entanto, muitos ficam, ainda, nas celas de triagem das 
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delegacias, a mercê dos criminosos mais velhos, como vemos em Memórias de um 

sobrevivente: 

Uma noite, antes que eu percebesse o que acontecia, eles pegaram o 

Célio. Bateram bastante, depois levaram para o banheiro. Enrabaram o 

menino, saíram do banheiro de pau para fora depois de o machucarem. 

Ele gania como um cãozinho. Vários foram no embalo dos 

malandrões e comeram Célio, um atrás do outro. Eu me arrepiava a 

cada gemido e me encolhia como fosse eu a próxima vítima daquela 

barbaridade (MENDES, 2009, p. 67). 

Se o narrador do romance escapa da ameaça sexual, não é capaz, no entanto, de 

escapar ao batismo violento arquitetado pelos guardas com sua chegada ao 

Recolhimento Provisório de Menores. Sem haver cometido nenhuma falta, o menino é 

exposto à tortura dos guardas apenas para alimentar seu sadismo: 

Ajeitou minhas mãos parelamente, com as palmas para cima. Sabia 

que ele bateria com o fio do telefone. Sabia também que teria de 

suportar a dor. Já suava de medo quando o homem ergueu o chicote e 

o vibrou no ar. Empregando todo o peso do corpo, arriou o fio de 

telefone em minhas mãos. A dor foi tão grande que, no susto, pulei e 

caí no chão. Parecia que minhas mãos haviam sido cortadas 

(MENDES, 2009, p. 95). 

A presença de crianças no ambiente prisional já se encontra em João do Rio, que 

se comove ao notar um menino de 14 anos na convivência dos assassinos, ladrões e 

estupradores da galeria superior: 

E eu ia deixar esse canto do jardim sinistro quando vi uma pobre 

criancinha, magra, encostada à parede, o olhar já a se encher de 

sombra. 

— Como te chamas? 

— José Bento. 

Tinha catorze anos e era acusado de crime de morte. Fora por acaso, o 

outro dissera-lhe um palavrão... Quem sabe lá? Talvez fosse. E, cheio 

de piedade, perguntei: 

— Vamos lá, diga o que o menino quer. Prometo dar. 

— Eu? Ah! os outros são maus... são valentes sim, senhor... metem 

raiva à gente... Até têm armas escondidas! A gente tem que se 

defender... Eu tinha vontade... de uma faca... 

E cobriu o rosto com as mãos trêmulas (RIO, 2009, p. 146). 
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O narrador se assusta ao perceber que o menino já começava a se contaminar 

com o espaço em que estava, elemento que novamente surge como constante ao longo 

da narrativa prisional. A influência corruptora do espaço carcerário, mais capaz de 

piorar os detentos que corrigir sua conduta, aparece como uma preocupação clara de 

João do Rio, que diz: 

Encontro ao lado de respeitáveis assassinos, de gatunos conhecidos, 

na tropa lamentável dos recidivos, crianças ingênuas, rapazes do 

comércio, vendedores de jornais, uma enorme quantidade de seres que 

o desleixo das pretorias torna criminosos. 

(...) 

E a detenção é a escola de todas as perdições e de todas as 

degenerescências. 

O ócio dos cubículos é preenchido pelas lições de roubo, pelas 

perversões do instinto, pelas histórias exageradas e mentirosas. Um 

negro, assassino e gatuno, pertencente a qualquer quadrilha de ladrões, 

perde um cubículo inteiro, inventando crimes para impressionar, 

imaginando armas de asas de lata, criando jogos, armando rolos. Oito 

dias depois de dar entrada numa dessas prisões, as pobres vítimas da 

justiça, quase sempre espíritos incultos, sabem a técnica e o 

palavreado dos chicanistas de porta de xadrez para iludir o júri, leem 

com avidez as notícias de crimes romantizados pelos repórteres e o 

pavor da pena é o mais intenso sugestionador da reincidência (RIO, 

2009, p. 144). 

O próprio autor retoma a capacidade de influência do ambiente carcerário em 

Memórias de um rato de hotel, no qual, através da reflexão de Dr. Antônio, reforça o 

caráter corruptor desse espaço: 

Temei aquele que esteve na Correção. Não sai homem, sai jaguar. Se 

matou, quererá matar mais; se estuprou, um ódio convulso o 

enrodilhará em malefícios contra os mais; se roubou mais roubará (...). 

É preciso ser bom na Correção. Todos são maus. São maus, porque é 

impossível deixar de o ser. Contra a fúria, a fúria. Contra a violência, 

a violência. Um homem condenado a um tempo enorme, que entra 

moço para sair velho (se sair!), que não vê mais a rua, que não sente 

mais a liberdade, perde o amor à vida e torna-se chacal (RIO, 2000, p. 

180-181). 

A postura se mantém na contemporaneidade. Humberto Rodrigues, em Vidas do 

Carandiru, aponta, após a cena de brutalidade anteriormente narrada, que ―[o]s ruins 
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sairiam de lá piores ainda; os bons sairiam com ódio e rancor do coração, 

transformando-se em iguais aos outros‖ (RODRIGUES, 2002, p. 27). Depois, diante da 

magnitude do Carandiru e a falta de uma forma eficaz de separar os presos de crimes 

menores dos reincidentes e profissionais do crime, conclui que o presídio tornou-se 

―uma escola do crime‖ (RODRIGUES, 2002, p. 31). Em Estação Carandiru, Varella 

ainda salienta como o ambiente também é capaz de afetar os guardas: 

Dadas as condições do presídio, é impossível acabar com as agressões, 

porque no convívio com os ladrões alguns funcionários embrutecem 

de tal modo que não enxergam outra alternativa para impor ordem 

(VARELLA, 1999, p. 115). 

Luiz Alberto Mendes, em Memórias de um sobrevivente traz um outro lado da 

história, apontando como os detentos mais velhos do Recolhimento Provisório de 

Menores eram influenciados negativamente não apenas pelos demais detentos, como 

vemos nos casos anteriores, mas pelas atitudes dos próprios guardas que deveriam 

controlá-los: ―Haviam assimilado o modo de os PMs nos tratarem, até bolos davam nos 

menores‖ (MENDES, 2009, p. 100). 

Sendo a prisão esse espaço de horrores como vemos ao longo de diversas 

narrativas carcerárias – e outras narrativas criminais com sequências carcerárias –, é 

recorrente, no entanto, a representação de um locus horribilis interno a esse espaço.  

Seguindo a característica heterotópica que ressalta a aglutinação de muitos espaços em 

um único – que no presídio, ainda mais que na favela, faz com que dentro dos seus 

muros haja muito mais que apenas celas, mas lojas, igrejas, zonas de prostituição, bocas 

de fumo, cabelereiro, lavanderia entre muitos outros), faz parte da geografia das 

heterotopias prisionais um local – cela, bloco ou mesmo prédio – utilizado como área de 

punição e/ou exílio para aqueles que, já estando em um espaço de punição, precisam ser 

punidos de forma ainda mais drástica, conhecidos como celas-castigo ou celas-punição 

– ainda que cada presídio tenha apelidos próprios para a cela. Escuridão, claustrofobia, 
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podridão e doenças são constantemente ressaltadas como próprias desses espaços, 

intensificando sua caracterização de locus horribilis. 

Novamente, podemos retornar a João do Rio para ver uma das primeiras 

representações desse espaço na narrativa criminal. Em Memórias de um rato de hotel, o 

narrador transmite sua experiência na cela de punição conhecida como O Raio: 

O Raio! Não pensem os senhores no Raio. É uma cela preparada com 

sal nas paredes feita especialmente. É baixa, escura e as paredes 

porejam umidade. Uma bilha d‘água, um pão quando vem a treva – e 

só! Quando se entra e pelo bater das correntes sabe-se que o guarda 

partiu, vem um enorme desespero. Então levantamo-nos a custo, 

apalpamos as paredes que dessoram. Um frio que chamarei de 

abafado, dá-nos a impressão de mergulho num líquido estranho (RIO, 

2000, p. 233). 

Em Capitães de Areia, Pedro Bala durante sua prisão mais longa também sofre 

em uma cela semelhante, A Cafua. A experiência, no entanto, é piorada através da 

tortura por sede, deixando o prisioneiro longos períodos sem água e oferecendo comidas 

muito salgadas como única alimentação: 

Ouviu o bedel Ranulfo fechar o cadeado por fora. Fora atirado dentro 

da cafua. Era um pequeno quarto, por baixo da escada, onde não se 

podia estar em pé, porque não havia altura, nem tampouco estar 

deitado ao comprido, porque não havia comprimento. Ou ficava 

sentado, ou deitado com as pernas voltadas para o corpo numa posição 

mais que incômoda. (...) Era totalmente cerrado o quarto, a escuridão 

era completa. O ar entrava pelas frestas finas e raras dos degraus da 

escada. Pedro Bala, deitado como estava, não podia fazer o menor 

movimento. Por todos os lados as paredes o impediam. Seus membros 

doíam, ele tinha uma vontade doida de esticar as pernas. (...) Senta-se 

como pode. Ratos correm na cafua. (...) A sede é pior que uma cobra 

cascavel. Faz mais medo que a bexiga. Porque vai apertando a 

garganta de um, vai fazendo os pensamentos confusos. Um pouco de 

água. Um pouco de luz também. (...) Esmurra a porta da cafua. Mas 

parece que lá fora não tem ninguém que o ouça (AMADO, 2009, p. 

197-199). 

Outra obra que representa com riqueza de detalhes o ambiente das celas-castigo 

é Lúcio Flávio, passageiro da agonia.  Após a tortura que descrevemos no tópico ―A 

estética do choque‖, o criminoso é posto em um desses espaços abjetos antes de ser 

mandado para o convívio com os demais presos: 
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A cela era minúscula. Mal podia mexer-se. A luz e o ar entravam pelo 

retângulo, do tamanho de um tijolo, aberto na parte inferior da porta. 

Apalpou as paredes semi-escurecidas, examinou os cantos, não 

encontrou a roupa. Estava nu, sentado no cimento. Esticou-se por 

completo no chão, ficou sentindo aquela frieza alastrar-se pelo corpo. 

(...) 

Lúcio Flávio despertou para conclusão que o encheu de medo. Era 

aquilo! Aumentavam a comida maquiavelicamente. E vinha sempre 

feijão com carne de porco, arroz e muito azeite. Era clara a intenção 

deles. Lúcio ficou pensando naquela forma nojenta de tortura e tomou 

uma decisão. Não comeria mais. 

(...) 

Foi a partir de então que se operou terrível modificação na cela. O 

mesmo braço apareceu para depositar uma nova caçarola de feijão, 

arroz e carne de porco, mas logo depois a chapa de ferro tapou a 

claridade. O fato encheu Lúcio Flávio de pavor. Agora, não tinha 

como livrar-se da merda, não tinha como impedir a entrada de mais 

comida, não receberia ventilação. Duas ou três vezes esforçou-se para 

não vomitar, o que aumentaria o mal cheiro reinante, e lá pelas tantas, 

apavorado com as perspectivas do seu fim, teve de aceitar outro 

perigo: a frequência dos ratos, que entravam no cubículo, atraídos pela 

imundície (LOUZEIRO, 1982, p. 48-52). 

Em Estação Carandiru, assim como nas outras narrativas que abordam a prisão 

paulista, a cela punitiva dá lugar a todo um bloco de horror, conhecido entre os 

presidiários como Masmorra. Dessa vez, no entanto, a tortura imposta pela convivência 

nesse espaço não parte da administração do presídio, como nos outros casos, mas da 

própria legislação interna dos presos. Zona de exílio, a Masmorra abriga aqueles que 

seriam mortos se transferidos para outros blocos, fazendo com que, paradoxalmente, os 

presidiários nele alocados desejem permanecer no ambiente insalubre e repulsivo: 

A Masmorra fica em frente à gaiola de entrada do pavilhão. É 

guardada por uma porta maciça, ao lado da qual uma placa avisa que é 

terminantemente proibida a entrada de qualquer pessoa não 

autorizada. São oito celas de um lado da galeria escura e seis do outro, 

úmidas e superlotadas. 

(...) 

Ambiente lúgubre, infestado de sarna, muquirana e baratas que sobem 

pelo esgoto. Durante a noite, ratos cinzentos passeiam pela galeria 

deserta. 
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A janela do xadrez é vedada por uma chapa de ferro fenestrada, que 

impede a entrada de luz. Por falta de ventilação, o cheiro de gente 

aglomerada é forte e a fumaça de cigarro espalha uma bruma 

fantasmagórica no interior da cela (VARELLA, 1999, p. 24). 

O funcionamento da Masmorra nos permite identificar outra característica que se 

associa ao caráter heterotópico do espaço carcerário, sua permeabilidade seletiva. Assim 

como nas narrativas sobre a favela, destaca-se nas narrativas prisionais a existência de 

um código interno, tácito, que controla os mais diversos aspectos da existência dentro 

do presídio. Ainda que subjugados às leis comuns através da instituição, os presos são 

regidos de fato por sua própria lei, capaz de determinar quem vive, quem morre, quem é 

exilado e ganha o respeito dos demais. 

Enquanto algumas dessas leis são quase naturais à vida do criminoso de forma 

geral – como o estupro e a delação serem considerados transgressões imperdoáveis e 

puníveis com penas severas –, outras, principalmente após a ascensão das facções nos 

presídios, adquirem a mesma complexidade que vimos nos tribunais do tráfico, exigindo 

muitas das vezes um processo burocrático para se autorizar um assassinato dentro do 

presídio: 

- Se é como você diz, que ele desrespeitou a honestidade da moça, que 

a mãe dela deu parte na delegacia, deve de existir um boletim de 

ocorrência. É moleza, escreve para a tua vizinha e manda ela trazer 

cópia desse beó, que está liberado. 

Zico seguiu a orientação à risca. O flagrante, de fato, havia sido 

lavrado e o xerox comprovava a versão apresentada ao Bolacha. Foi 

autorizado a matar o estuprador. 

Recebida a autorização, porém, Zico ouviu os amigos e refletiu que 

talvez não fosse aquela a melhor atitude. Não tinha nenhum laranja 

para assumir seu lugar na autoria do futuro crime: certamente seria 

condenado a muitos anos mais, logo agora que estava prestes a 

conseguir transferência para a Colônia, em regime semiaberto. 

Alguns dias depois, Zico foi chamado no xadrez do Bolacha na 

presença de testemunhas: 

- Zico, qual é a tua, meu? Está esperando o que para resolver o caso 

daquele pilantra? 
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- Bolacha, sucedeu-se que subiu meu recurso para a Colônia e eu 

achei melhor deixar quieto por enquanto e acertar ele na rua. 

- Ô, Zico, agora você me desapontou! Pede para matar o cara, traz 

prova do estupro e depois muda as ideias. Arruma tuas coisas e 

atravessa para o Cinco, que o Nove ficou pequeno para você. Você 

não e do Crime, meu (VARELLA, 1999, p. 102). 

Zico, desavisado sobre o complexo modus operandi das vinganças no presídio, 

não percebe que qualquer sinal de fraqueza nesse espaço é mal visto pelos demais. O 

que, fora desse espaço, seria visto como um comportamento razoável, lógico, ali é 

motivo de exílio. Zico é enviado para o quinto pavilhão, passando a gozar do mesmo 

status social de seus demais habitantes: justiceiros, estupradores e travestis não 

casadas
139

. 

Com a ascensão das facções no domínio dos presídios, o regimento interno se 

torna ainda mais burocrático e deixa de ser completamente administrado pelos 

presidiários. Varella mostra, em Prisioneiras, como nos presídios femininos, em que 

raramente encontraremos um líder de facção, homens em sua totalidade, qualquer 

tribunal fica pendente das autorizações externas, em julgamentos que podem demorar 

semanas para se concretizar: 

Se a falta cometida for mais grave, o caso é encaminhado, através de 

um celular clandestino, para a Torre, o tribunal de segunda instância 

formado por irmãos presos em outras cadeias, encarregados de ouvir 

as partes e as testemunhas de ambos os lados, até chegar à conclusão 

final, necessária para a apresentação do Resumo. 

A acusada responde ao interrogatório da Torre, e as testemunhas de 

defesa e de acusação são inquiridas. Muitas vezes a Torre desliga o 

telefone ou sai da linha para deliberar, mas volta para pedir novos 

esclarecimentos e a opinião de todos. É necessário ouvir pessoas em 

liberdade, providência que pode exigir horas ou dias, até retomarem o 

contato para dar o Resumo: inocente ou culpada (VARELLA, 2017, p. 

131). 

                                                 
139

 Prática frequente nos presídios, algumas travestis, geralmente as mais jovens e bonitas, 

podem unir-se a outro criminoso, indo morar em sua cela e, assim, escapando da vida árdua nos espaços 

dos exilados.  As que escolhem esse destino, no entanto, tendem a sofrer uma reprodução magnificada da 

opressão doméstica típica das sociedades patriarcais: deve limpar, cozinhar e estar sempre disposta a 

satisfazer seu marido, sendo terminantemente proibida de até mesmo conversar com outros criminosos ou 

sair da cela desacompanhada. 
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Dependendo da gravidade do crime, a acusada recebe uma pena que varia da 

conscientização verbal ao espancamento, em que até o tempo máximo da punição é 

quantificado: ―Dada a autorização para ‗abrir a arena‘, a ré é levada a uma das celas do 

fundo do pavilhão, onde três ou quatro justiceiras a agridem por quinze minutos e 33 

segundos, tempo que faz referência ao número 15.3.3.
140

‖ (VARELLA, 2017, p. 132). 

Vale ressaltar como curiosamente a presença das facções nos presídios é quase 

completamente representada como um elemento positivo nas narrativas carcerárias. 

Vendo o presídio ao mesmo tempo como um espaço em que qualquer líder de facção 

pode eventualmente acabar e local de grande concentração de consumidores para o 

tráfico, a facção é descrita como uma organização que preza pela ordem do presídio 

acima de tudo, coibindo qualquer atividade que leve a problemas com a administração 

do presídio ou a conflitos entre os próprios presidiários. 

Com isso, as duas maiores ameaças do espaço carcerário são banidas das 

narrativas prisionais após a ascensão das facções: a ameaça sexual e o vício nas drogas 

pesadas. Como vimos em Memórias de um presidiário, a ameaça sexual surge até 

mesmo – e talvez de forma mais intensa, dado as vítimas e os agressores – no espaço 

carcerário dos abrigos de menores. Além da narrativa de Luiz Alberto Mendes, temos 

outros exemplos da ameaça sexual infantil em Infância dos Mortos e Querô: 

Os outros cinco ou seis presos que não participam nem de uma 

iniciativa, nem da outra, limitam-se a rir. O rapaz alourado, de ar 

distante, é o único que não acha graça. Quando o jogaram naquele 

xadrez, há dois meses, passou pelo mesmo sacrifício. Primeiro foi o de 

barriga de fora, depois o índio, o cego de um olho e o negrão, 

transferido da Galeria B. Com o tempo, tornou-se de todos que o 

procuravam. Na primeira semana tentou reagir. Além de acabar 

submetido, ainda apanhava. A marca no rosto foi da dentada que o 

negrão lhe dera. Já não tinha mais esperança de reabilitar-se. Não 

sabia mais, sequer, por que fora parar. Ali. Nem se esforçava em 

recordar. Diariamente, tentava encontrar um meio de matar-se, mas 

sempre alguém o impedia. A maioria se interessava em que 

                                                 
140

 O número, por sua vez, faz referência às letras do alfabeto por sua ordem. A décima quinta 

letra, ―P‖, e a terceira, ―C‖, repetida duas vezes, formam a sigla do Primeiro Comando da Capital, facção 

criminosa de maior prestígio no Estado de São Paulo. 
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permanecesse ali. Cada um que tinha vontade puxava-o pelos cabelos, 

ele se abaixava. Os outros ficavam na frente, para o carcereiro não 

ver. Pelo que podia perceber, iam tentar fazer o mesmo com o garoto 

que chegara e não se cansava de dar socos e pontapés no ar, enquanto 

os tipos de olhos e bocas indecentes arreganhavam-se em risos 

(LOUZEIRO, 1977, p. 40-41).  

Logo a luz se apagou. Eu não tive tempo de me mexer. Todos pularam 

em cima de mim. Me agarraram pelo pescoço e me taparam a boca 

com um travesseiro para eu não gritar. Me deram pontapés e socos. 

Me derrubaram no chão, me rasgaram a calça, nem mexer as pernas eu 

podia. Estava preso pelos braços e pelas pernas. Eles me pisavam. E 

me enrabaram. Quantos foram, não sei. Mas, foram quantos quiseram. 

Eu escutei cochichos abafados: 

- Põe tudo. 

- Não arromba ele. 

- Vai com jeito. 

- Depois sou eu. 

- Apertadinho. Legal (MARCOS, 1977, p. 38). 

Se a ameaça sexual é o grande representante dos horrores que os outros presos 

podem causar a seus iguais, a droga surge para marcar os horrores auto-inflingidos. 

Como vimos anteriormente, desde as casas de ópio exploradas em A alma encantadora 

das ruas, a ameaça das drogas é explorada pela narrativa criminal. A narcoliteratura, 

como o próprio nome indica, tem como eixo central esse elemento e, assim, sua 

presença não é exclusiva à narrativa prisional. No entanto, nesse espaço, por diversos 

motivos, vemos de forma recorrente uma ação mais destrutiva da droga. 

O primeiro ponto a se destacar é o acesso. Numa heterotopia muito menos 

permeável que a própria favela, a entrada das drogas requer complexos estratagemas 

que variam desde o uso das visitas até a corrupção dos carcereiros. No final, isso 

encarece o produto em um espaço cuja economia limita consideravelmente o acesso a 

recursos. Tal fato fará com que os viciados façam de tudo para conseguir mesmo que 

seja pequenas frações da droga:  

Perguntei se a esposa não poderia ajudá-lo a sair daquele lugar e ele 

respondeu:  
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- Doutor, mais do que ela faz por mim? já me trouxe dinheiro cinco 

vezes, para comprar um xadrez
141

. Fumei os cinco no cachimbo 

(VARELLA, 1999, p. 122). 

Presos nessa condição não demoram a se tornar devedores e serem exilados com 

outros viciados nos locus horribilis que antes mencionamos. Nesse espaço qualquer 

chance de recuperação se vê abandonada diante da necessidade de fuga imediata da 

realidade de doença e loucura que os cerca: 

O crack e a tranca impiedosa são um atentado à sanidade mental dos 

ocupantes do Amarelo, como diz Dionísio, um ladrão com tuberculose 

incurável, abandonado pela mulher cansada das promessas de que ele 

abandonaria a droga: 

- Dia e noite preso, no meio de cara chapado e neurótico da mente. O 

senhor dorme do lado de um desconhecido, dá cinco minutos nele e 

ele te voa na sua garganta. 

Não tem descanso, é tortura psicológica para o ser humano, doutor. 

O dia no Amarelo é a mais absoluta ociosidade, os presos jogados nos 

colchonetes, quando os há para todos. 

Ninguém lê ou vê televisão (VARELLA, 1999, p. 122). 

Para aqueles que, por desconhecimento ou erro, acabam infringindo os códigos 

internos dos presidiários, há, no entanto, uma saída: a religião. Enquanto na favela 

podemos ver com clareza uma mudança na relação do espaço com a fé, passando do 

predomínio dos cultos afro para a as igrejas evangélicas, o cristianismo tem, desde as 

primeiras narrativas prisionais, um lugar de destaque na geografia do cárcere. 

João do Rio, ainda em sua série de crônicas sobre a vida nas prisões, destaca, 

confuso pela aparente contradição, como os criminosos eram crentes fervorosos: 

A outra ideia é a crença de Deus — uma verdadeira crise religiosa. 

Rezar, pedir a Deus a sua salvação, trazer bentinhos ao pescoço, ter 
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 Em alguns presídios de maior porte, a diferença entre pavilhões, blocos ou celas pode ser 

drástica, envolvendo acesso à eletricidade através de instalações ilegais, um bom funcionamento da rede 

de esgoto, colchões sem insetos, etc. Ao dar entrada no presídio, o prisioneiro que não se enquadra no 

perfil automático de persona non-grata – justiceiros, estupradores, membros de outra facção etc. –, tem o 

direito de pagar uma quantia aos próprios presos ou aos cercereiros, dependendo da prisão, para ser 

alocado em uma dessas celas relativamente confortáveis. Aqueles que não tem esse dinheiro são 

destinados, geralmente, a celas superlotadas e sem infraestrutura, povoadas por criminosos problemáticos, 

como viciados, devedores, ladrões de cela etc. 
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entre os seus papéis imagens sagradas, não significa, de resto, 

regeneração. 

Homens da espécie do Carlito ou do Cardosinho fazem o sinal da cruz 

ao levantar da cama para matar um homem horas depois; Serafim 

Bueno, um criminoso repugnante, tem uma fé surda no milagre e em 

Nosso Senhor; o Carrasco, gatuno torpe, treme quando se fala no 

castigo do céu — mas nenhum deles se regenera (...). 

Esses pobres entes são o normal. Há, entretanto, verdadeiras crises 

místicas como a desse convulsivo tratante Afonso Coelho. Afonso 

escreve diariamente cartas fervorosas de regeneração; reza, manda 

epístolas insultuosas a outros detentos, verberando-os porque a sua fé 

não é forte. Em todas as cartas há erros de ortografia lamentáveis e um 

sopro de milagre (RIO, 2007, p. 157). 

O que antes era uma manifestação individual torna-se, com o tempo, 

institucionalizada. Para evitar a já mencionada ameaça sexual que aterrorizava os 

prisioneiros recentes no sistema, vemos como em O bandido da chacrete, Joaquim 

Aurélio, preso político, mesmo sendo um ateu convicto, pede asilo na cela dos 

evangélicos, o que lhe concede proteção: 

Os crentes só o aceitaram sob a condição de que orasse com o 

coletivo. Isso era uma tortura psicológica para um marxista, um ateu 

que acreditava no materialismo dialético. Mas foi com satisfação que 

Joaquim passou a orar cerca de três vezes por dia, agarrando-se com 

fervor à Bíblia que lhe foi presenteada. Tinha certeza de que fizera a 

opção certa todas as vezes que acordou com o barulho de presos 

fazendo sexo na cela ao lado (LUDEMIR, 2007, p. 67-68). 

As narrativas prisionais mostram como essa fé mais ou menos comum, difundida 

entre os presidiários desde a época de João do Rio, permite, com o tempo, que os 

evangélicos – grupo cristão mais popular nesses espaços – ganhem território, seja 

simples celas, como no presídio da Ilha Grande em que Joaquim foi preso, ou mesmo 

alas inteiras, como vemos em Estação Carandiru: 

No último andar, à direita, fica a ala da Assembleia de Deus, o grupo 

evangélico de presença mais forte na Casa. São inconfundíveis: jamais 

calçam tênis, sempre de sapato, camisa de manga comprida abotoada 

no colarinho e a Bíblia preta desbotada. Moram na ala mais de 

quinhentas pessoas que rezam dia e noite sob a supervisão de um 

enérgico pastor-chefe e seus auxiliares. É uma igreja e um centro de 

recuperação ao mesmo tempo (VARELLA, 1999, p. 28-29). 
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Sendo parte dessas regras tácitas da prisão que não se deve desrespeitar o grupo 

dos religiosos, esse é o espaço do presídio em que, ao mesmo tempo, é possível fugir 

das ameaças da droga e da violência sexual, e ainda ficar longe dos blocos de exílio, que, 

como vimos, estão entre os espaços mais degradados do presídio. No entanto, o código 

de conduta de tão estrito, faz a prisão, vista como heterotopia reguladora, tornar-se, em 

comparação, uma heterotopia de prazer: 

O código de comportamento é severo, a conduta do crente precisa se 

destacar na massa. Deve largar gíria, mulheres, vestir roupa social, 

andar de sapato engraxado, perder a ginga, tomar banho e pentear o 

cabelo. Pessoas amasiadas não podem morar na galeria da 

Assembleia, apenas os solteiros e os casados legalmente, no papel. 

Homossexuais são aceitos, porém com uma ressalva: 

- Tem que abandonar a vida pecaminosa e voltar a ser cidadão normal. 

Valente diz que os estupradores, odiados por todos, para os crentes 

são pessoas que merecem o perdão do Senhor, porque têm problemas: 

- Problemas mentais e diabólicos. 

Iludem-se, no entanto, os que se juntam aos crentes esperando uma 

vida fácil. São cheios de espinhos os caminhos que conduzem a Deus, 

diz o diácono de olhos piedosos: 

- A rotina da Igreja na cadeia não dá tempo capcioso. 

Às oito horas, assim que destrancam as portas, saem todos para a 

primeira oração, que dura sessenta minutos. Às nove, começa a 

Campanha: oito, dez pessoas reunidas nas celas, orando por mais uma 

hora. Metade da Campanha é oração, quinze minutos são de louvores 

e quinze de Palavra, quando todos falam ao mesmo tempo e as vozes 

se elevam a Deus. Quem passa pela galeria neste momento tem 

impressão de estar na torre de Babel, com aquele falatório simultâneo. 

No final, os irmãos chegam a pingar de suor, afônicos, de tanto elevar-

se ao Criador. 

Depois dessa Campanha, inicia-se outra às dez, na qual um irmão 

mais velho ministra a Palavra até às onze e meia. Aí é hora do banho, 

para almoçar e descer depressa, porque das treze às quinze o culto é ao 

ar livre, para atrair novas vocações. Terminou, é subir rápido porque 

às quatro é a tranca e os crentes não atribulam os funcionários, por 

princípio. 

Trancou, vêm mais orações, louvores e Palavra até às seis e meia. Aí 

se lavam e jantam. Depois, rezam, estudam a Bíblia ou ministram a 

Palavra até a hora de dormir. Cedo, porque televisão é proibido, e nas 
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rádios não se admite pagode, samba, rock, nada, apenas as emissoras 

evangélicas (VARELLA, 1999, p. 119-120). 

Longe de dar conta de toda a complexidade desses cenários recorrentes ao longo 

das três eras da narrativa criminal no Brasil, esperamos que através desses dois tópicos 

tenha sido possível mostrar algumas das temáticas constantes que ganham relevo na 

representação das heterotopias de prazer e regulação típicas de nossa sociedade. 

Voltamos a lembrar que nosso objetivo com esses tópicos é mais narrativo que 

histórico ou sociológico. Ainda que, devido à proximidade com o real, tais textos 

apontem constantemente para elementos próprios de nossa realidade, nosso interesse é 

menos criar um panorama do espaço prisional no país que expor quais são os elementos 

desses espaços que ganham destaque nas narrativas, seja como forma de denúncia social, 

compartilhamento de experiências ou mesmo formas de atrair e chocar o leitor. 

Uma abordagem sociológica das celas de punição, por exemplo, nos levaria a 

levantar discussões de sua validade, eficácia e função dentro do espaço prisional, 

levantando questões muito pertinentes para pensar o mundo penitenciário no Brasil, mas 

pouco necessárias para estudar a narrativa criminal em si. Tendo em vista a natureza 

panorâmica de nosso estudo e o limitado espaço de análise, vemos na exposição da 

caracterização desses espaços ao longo das narrativas criminais um melhor 

aproveitamento para nossos objetivos. 

O mesmo valerá para o nosso próximo tópico. Se os dois primeiros deram conta 

da primeira constante da narrativa criminal elencada por nós no capítulo II, a 

proximidade com o real, e o terceiro e o quarto tópicos abordaram a segunda 

característica, as heterotopias de desvio, os dois últimos serão responsáveis por 

apresentar como a alteridade ameaçadora ganha forma nas narrativas criminais no Brasil 

observando dois de seus monstros mais emblemáticos: o traficante e o policial. 
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Tal afirmativa claramente precisa ser vista a partir da ótica da representação nas 

narrativas criminais para não ser absurda. Não afirmamos, assim, serem monstros os 

indivíduos reais, cujo julgamento está além de nossas competências, mas desejamos 

apresentar como as narrativas construirão tais figuras utilizando processos muito 

semelhantes aos que encontraremos na constituição de monstros mais visivelmente 

dignos dessa categorização, como as criaturas do horror. Para tal, retomaremos as teses 

de Cohen sobre as construções dos monstros já apresentadas no segundo capítulo, 

dialogando, no entanto, com teóricos como Bauman e Carroll, a fim de descrever esses 

personagens típicos da literatura de crime no Brasil. 

4.3. Alteridade monstruosa 

4.3.1. O traficante como monstro 

Noël Carroll, em A filosofia do horror, ou paradoxos do coração (1999), expõe 

uma teoria para o horror artístico, na qual dedica parte de seu estudo à constituição do 

monstro, elemento fundamental para suscitar esse efeito estético em sua proposta. 

Sendo uma das mais sólidas e aprofundadas teorias do gênero de horror dos últimos 

anos, a proposta de Carroll, para alcançar sua precisão, sacrifica a abrangência, 

aceitando dentro do conceito de monstro apenas entidades sobrenaturais – e, dessa 

forma, excluindo qualquer obra baseada em ameaças naturais do escopo do gênero
142

. 

Há, porém, certa lógica na proposta de Carroll que permite um paralelo entre as 

monstruosidades do horror sobrenatural e a alteridade monstruosa representada na 

narrativa criminal. Primeiro, defendemos a ideia de que a função de ambas 

representações na narrativa seja suscitar um efeito estético de medo, ainda que esse 

medo seja visto como uma categoria ampla que poderia abarcar tanto o horror 
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 Uma discussão mais aprofundada tanto na teoria de Carroll quanto em sua utilização fora do 

campo sobrenatural pode ser encontrada na dissertação de mestrado que antecede esta tese, Terror 

finissecular na literatura brasileira (SASSE, 2016). 
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sobrenatural suscitado pelas criaturas fantásticas que Carroll descreve como o terror 

natural às ameaças mais terrenas (cf. SASSE, 2016). 

Isso não significa dizer, contudo, que a figura do traficante – ou qualquer outra 

alteridade monstruosa representada na narrativa criminal – tenha como única função a 

construção desse medo. Se pensarmos nas teses de Cohen, perceberemos que mesmo os 

monstros sobrenaturais têm mais usos que unicamente os estéticos, mas servem para 

representar, discutir e mesmo combater certas ansiedades, medos e desejos presentes no 

imaginário da sociedade que os engendram. 

O que afirmamos, então, é que, na narrativa criminal, há uma tendência que se 

verifica com certa constância de que os criminosos sejam caracterizados como 

monstros e, nesse processo, sejam representados de forma a causar efeitos estéticos de 

medo em seus espectadores. Se nem todo discurso os aborda como monstros, não será 

tampouco uma exclusividade do discurso da narrativa criminal essa caracterização 

monstruosa. Como vimos anteriormente, obras como How the Poor Live and Horrible 

London, de Sims, faziam tais caracterizações em seus supostos estudos sociais. Ainda 

hoje, a mídia, sobretudo, funciona como grande aliada das narrativas criminais nesse 

processo, sendo responsáveis por plasmar no imaginário social uma imagem monstruosa 

desses criminosos marginais. 

Em artigo publicado anteriormente, mostramos como o mesmo processo que 

identificaremos aqui na representação do traficante é encontrado na mídia e narrativa 

norte-americana em relação ao serial killer. Simpson argumenta que o assassino serial 

norteamericano construído pela ficção incorpora os medos e desejos típicos da 

sociedade americana contemporânea – afirmação que poderia ser também estendida ao 

caso do traficante no Brasil: 

[E]m nossa tentativa de entender os serial killers, nós inevitavelmente 

criamos mitos sobre eles – trabalhos de ficção que podem 
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superficialmente retratar o serial killer como o verdadeiro estranho, 

um inimigo da sociedade, mas que, simultaneamente, reflete as 

perversões, medos e desejos assassinos dessa mesma sociedade. Dessa 

forma, o serial killer é um ―psicopata‖ – aberrante e depravado – e, ao 

mesmo tempo, ainda pode ser identificado como um produto da 

cultura americana
143

 (SIMPSON, 2000, p. 1-2. Tradução nossa). 

Carroll menciona como parte do efeito de horror causado pelo monstro se dá por 

sua própria ontologia impossível para as leis naturais, ou seja, o monstro é uma ameaça 

cognitiva, algo que abala nossas convicções sobre o mundo. Diante de um traficante, 

obviamente, não sentimos nenhum abalo em nossas certezas sobre a realidade, mas, ao 

mesmo tempo, podemos sentir um abalo em nossas convicções sobre a forma como o 

mundo funciona. Retomando Bauman e o conceito de estranho antes explorado por nós: 

O estranho despedaça a rocha sobre a qual repousa a segurança da 

vida diária. Ele vem de longe; não partilha as suposições locais – e, 

desse modo, ―torna-se essencialmente o homem que deve colocar em 

questão quase tudo o que parece ser inquestionável para os membros 

do grupo abordado‖ (BAUMAN, 1998, p. 19). 

Relembremos ainda que o último grupo estável de estranhos na pós-

modernidade, em que as identidades de tão fluidas dificultam o trabalho de ordenação 

social, são os excluídos do jogo consumista – os mais pobres –, e, principalmente, 

aqueles que por tal exclusão se tornam os aprendizes mais vorazes desse mesmo jogo, 

ameaçando o seu próprio funcionamento – os ladrões, sequestradores, assaltantes e, no 

Brasil, principalmente os traficantes. 

Bombardeados pela cultura consumista veiculada pelas mídias e, ao mesmo 

tempo, carentes dos meios necessários para integrarem-se a elas, os traficantes 

encontrarão na própria lógica do mercado os meios necessários para superar essa 

barreira. Oferecendo com exclusividade um produto de alta demanda – e cujo consumo 

apenas a faz crescer –, os traficantes representam, como os gângsters na época da Lei 
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 No original: ―in our attempt to understand serial killers, we inevitably create myths about 

them—works of fiction that may superficially portray the serial killer as the ultimate alien outsider or 

enemy of society but which simultaneously reflect back upon society its own perversions, fears, and 

murderous desires. Thus, the serial killer is ―psycho‖—aberrant and depraved—while still remaining a 

recognizable product of American culture‖. 
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Seca, a concretização do empreendedor capitalista. Não é raro ver, assim, representada 

na narcoliteratura, a associação do modus operandi do tráfico com o funcionamento de 

uma grande empresa: 

Os donos das bocas, os pontos-de-venda de pó e de maconha, eram 

essencialmente comerciantes que não pagavam impostos e que 

usavam armas para enfrentar a concorrência e, eventualmente, os 

policias honestos. Tinham vida sedentária, tediosa, burocrática. 

Precisavam entender de contabilidade, a atividade exigia liquidez, ter 

sempre dinheiro à mão para comprar a matéria-prima. E ainda tinham 

que administrar a contratação e demissão de vendedores 

(BARCELLOS, 2009, p. 77). 

O tráfico de drogas funcionava como uma empresa de grande porte. 

Também era dividido em setores e departamentos: a começar pelo 

setor de compras, que negociava os preços, cuidava da qualidade dos 

produtos, selecionava fornecedores e locais de entrega 

(ANDARILHO, 2014, p. 164). 

Agora, por sugestão de Leitor, toda a equipe ―estrutural‖ do tráfico 

usava celulares. Na ―produção‖ (um barracão onde os rapazes se 

dividiam, alguns fazendo a adição de pó de mármore e talco à cocaína, 

outros separando e pesando e embalando a droga), tudo era 

informatizado. O usuário mandava e-mails com pedidos codificados, e 

a droga era entregue em domicílio. É o começo de algo muito novo, 

dizia Leitor. Já foi dito que o capitalismo sempre começa com o 

empreendimento de um contraventor, esses doidos que extraem 

minérios e constroem ferrovias, e depois acabam sendo o pilar da 

economia do país (MELO, 2003, p. 248). 

Os traficantes, mais que todos os demais criminosos no país, através do próprio 

jogo capitalista, quebram a ordem social, enriquecendo e tendo acesso aos bens de 

consumo e serviços próprios da classe alta sem pertencer a ela. Nesse sentido, os 

traficantes são ameaças cognitivas, não à realidade, mas sem dúvida às nossas 

percepções do funcionamento do organismo social, colocando em xeque a crença 

necessária para que o próprio sistema em que vivemos funcione. 

A segunda importante característica para a categorização de um monstro dentro 

da teoria de horror carrolliana é sua representação como uma criatura tanto repulsiva 

quanto letal. Em relação à letalidade, não precisamos de muito esforço argumentativo 

para provar que basta uma guerra do tráfico para que o número de vítimas – policiais, 

traficantes de outras facções ou mesmo moradores – associado a um traficante 
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ultrapasse sem muita dificuldade o número de vítimas de muitos dos monstros 

sobrenaturais do horror
144

. Como já vimos em tópico anterior, a crueldade de muitas 

dessas mortes já aponta para a possibilidade de que eles produzam certo grau de repulsa, 

intensificado ainda pelo choque do real. 

Podemos, no entanto, desenvolver essa segunda característica mais a fundo. 

Obviamente os traficantes não são descritos de forma repulsiva como os monstros 

sobrenaturais e nem nos textos mais preconceituosos a representação de criminosos 

poderia transmitir a repulsa física transmitida por uma criatura de horror. No entanto, 

expandindo a noção de repulsa para além de seu impacto sensorial – e mesmo Carroll 

tem que fazer essa concessão quando aceita monstros como mr. Hyde dentro de seu 

escopo –, podemos encontrá-la de duas formas na figura do traficante: moral e social. 

Retomando novamente o realismo gráfico apresentado em tópico anterior, atos 

como infanticídio, pedofilia, estupros, torturas e execuções com requintes ímpares de 

crueldade são constantemente reprensentados nessas narrativas. Ainda que nem sempre 

sejam relacionadas ao chefe do morro em uma região, sempre há algum soldado do 

tráfico para cometer tais atos na narcoliteratura. Enquanto as baixas em uma guerra de 

facções ou contra a polícia, ainda que abundantes, perdem seu impacto estético diante 

das condições em que ocorrem, esses atos abjetos fazem com que seus agentes se 

tornem intrinsecamente repulsivos ainda que fisicamente não o sejam. Como no horror, 

em que Carroll observa a importância da reação de personagens ao caráter repulsivo do 

monstro como uma pauta dos efeitos esperados no leitor, os personagens da narrativa 

criminal – moradores, presidiários, policiais ou traficantes – abominam aqueles que 

cometem tais atos, não raramente utilizando o próprio termo monstro para classificá-los. 
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 Excluindo talvez os montros de destruição massiva, como algumas criaturas lovecraftianas, os 

kaiju do horror japonês ou ameaças apocalípticas – zumbis, aliens, robôs –, os monstros sobrenaturais 

podem ter números bem baixos de letalidade se comparados com alguns tipos de criminosos. 
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Outra forma de ver a representação dessa repulsa é pelo viés social, como uma 

repulsa criada pelo medo da alteridade. Se a repulsa moral está diretamente ligada aos 

atos dos criminosos, essa repulsa social é mais cruel, porque se espalha não apenas aos 

monstros, mas a todos os que compartilham de sua condição social e de seu espaço 

heterotópico. Como anteriormente mencionamos, esse isolamento geográfico, cultural, 

econômico e mesmo racial da favela reforça as diferenças e alimenta o preconceito 

contra os moradores desses espaços. Não raramente a narcoliteratura apresenta ao leitor 

cenas de racismo, que variam desde uma discriminação em entrevistas de emprego a 

acusações infundadas de crimes cometidos. Em Abusado vemos como essa repulsa pode 

levar até a uma inversão dos papeis de monstruosidade, em que são os cidadãos do 

asfalto que cometem atos monstruosos contra aqueles que são injustamente 

classificados como monstros: 

Os anos de infância vividos nas calçadas de Copacabana deixaram 

cicatrizes no corpo de Luz e ferimentos na alma. As piores marcas 

foram causadas pelos agressores disfarçadas de gente civilizada, que 

se encondiam no estudo dos apartamentos, de onde lançavam pela 

janela o balde com água fervendo sobre o seu corpo e os das outras 

crianças que dormiam no chão (BARCELLOS, 2009, p. 55). 

As reflexões de Cohen, mais flexíveis que a teoria de Carroll, são focadas, como 

vimos, na relação entre os montros e a sociedade que os engendra, baseada em sete 

teses. Sendo a primeira delas a apresentação de sua hipótese e a última uma breve 

conclusão, restam nas cinco teses centrais as características que Cohen atribui ao 

monstro em sua relação com a cultura na qual ele surge. 

Na tese ―O monstro sempre escapa‖, Cohen observa a capacidade das criações 

monstruosas se adaptarem à mudança dos contextos de produção. Monstros modernos, 

dessa forma, seriam releituras de monstros passados, incorporando à sua existência os 

medos, ansiedades e fantasias próprios de seu tempo. Da mesma forma que, hoje, o 

zumbi gerado pelo bioterrorismo tomou o lugar do zumbi filho da radiação, que, por sua 
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vez, suplantara o zumbi da magia negra, a representação monstruosa do traficante nas 

narrativas é o fim de uma linha de ameaças à ordem pública que, como vimos, passará 

pelos meninos de rua, sequestradores, assaltantes de banco e assassinos passionais. 

Essa incapacidade de derrotar o monstro se manifesta ainda de forma mais 

drástica nas narrativas criminais que encontramos de forma geral no horror sobrenatural. 

Se o monstro do horror é caracterizado justamente por sua excepcionalidade, vencê-lo 

significa, ainda que temporariamente, extinguir sua ameaça, trazer o mundo à ordem 

infringida pela existência do ente sobrenatural. O traficante, no entanto, é apenas a 

metonímia de uma ameaça social mais complexa, um sistema que permite a imediata 

reposição de qualquer uma de suas partes, do ladrão de carteiras ao chefe do tráfico. Se 

prender esses monstros, como vemos na narrativa prisional, pode até piorar a sua 

condição monstruosa, exposto à heterotopia corruptora das prisões, matá-los, como 

vemos nos momentos de guerra, cria apenas mais horrores para a cidade. 

Muitas das vezes, a morte de um líder do tráfico pode ter o efeito inverso: em 

vez de abater um mal, de extinguir uma monstruosidade, sua morte, como vimos, pode 

gerar uma disputa sangrenta pelo poder. Tal fato ainda pode culminar na ascensão de 

um novo líder mais monstruoso que o último, como não raramente ocorre na 

narcoliteratura. 

Em Cidade de Deus vemos essa característica muito bem representada na 

transição entre os criminosos centrais na história. A morte de Cabeleira nas mãos do 

detetive Touro é imediatamente seguida pelo capítulo centrado em Bené, que assumirá o 

tráfico ao lado de Zé Pequeno. Da mesma forma, seu funeral inaugura o foco em Zé 

Pequeno, mostrando como as mortes podem ter impactos significativos na ordem da 

favela, mas não afetam em nada a existência dos monstros, salvo, talvez, torná-los 

piores.  A cena final do romance reencena a sucessão cíclica dos monstros, quando 
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Tigrinho e Borboletão, soldados de Zé Pequeno agindo por conta própria enquanto o 

antigo líder estava foragido, executam-no quando o chefe tenta retornar para manter o 

controle das bocas que haviam tomado em sua ausência. O livro termina com a paz 

conseguida justamente após a consolidação de um novo monstro no poder: 

Lá na Treze, Tigrinho, bem cedinho, mandou um menino moer vidro, 

colocá-lo dentro de uma lata com cola de madeira. Depois do cerol 

feito, passou-o na linha 10 esticada de um poste ao outro. Esperou o 

cerol secar na linha, fez o cabresto, a rabiola e colocou uma pipa no 

alto para cruzar com outras no céu. Era tempo de pipa na Cidade de 

Deus (LINS, 1997, p. 548). 

Cohen se aproxima das teorias de Carroll ao pensar o monstro como um arauto 

da crise de categorias. Carroll, para explicar a forma como se constrói a repulsa 

causada por um monstro, resgata a noção de impureza da antropóloga britânica Mary 

Douglas em Pureza e Perigo. Em seu livro, Douglas sustenta a ideia de que a impureza 

não é uma característica natural, mas culturalmente construída e que sua identificação 

está relacionada à transgressão de esquemas de categorização cultural – como, por 

exemplo, a noção de impureza dos animais comestíveis no velho testamento, em que 

seriam impuros aqueles que violassem certos padrões até então vistos como naturais, 

como ter quatro patas e ruminar ou ser animal marinho e ter escamas. Partindo desse 

ponto, Carroll afirma: 

Seguindo Douglas, portanto, inicialmente especulei que um objeto ou 

ser é impuro se for categoricamente intersticial, categoricamente 

contraditório, incompleto ou informe. Essas características parecem 

formar um agrupamento adequado como maneiras eminentes pelas 

quais as classificações podem ser problematizadas. Essa lista pode não 

ser exaustiva, nem fica claro que seus termos sejam mutuamente 

excludentes, mas certamente é útil para analisar os monstros do 

gênero do horror. Pois eles são seres ou criaturas especializadas em 

ausência de forma, em incompletude, em intersticialidade categorial e 

em contradição categórica (CARROLL, 1999, p. 50).  

Como vemos, Carroll está pensando exatamente em uma crise de categorias para 

apontar a repulsa causada pelos monstros. Para ele, obviamente, isso apontava para a 

própria ontologia dos monstros de horror. O próprio corpo monstruoso já seria uma 
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transgressão de fronteiras. Ao estendermos, na proposta culturalista de Cohen, a 

possibilidade de entender essas categorias não apenas na morfologia dos monstros, mas 

também na categorização social, retomamos a noção de Estranho baumaniana, que 

também parte da obra de Douglas, aplicando-a, no entanto, à impureza identificada na 

alteridade social. 

Como vimos na heterotopia da favela, o traficante, mais que qualquer outro, 

representa bem a principal crise de categorias representada pela existência do 

criminoso: ser, ao mesmo tempo, o excluído do jogo consumista, o último impuro da 

pós-modernidade, e o mais voraz aprendiz de sua lição, utilizando com excelência os 

métodos empresariais na condução de seu negócio. Se observarmos bem, boa parte das 

obras da narcoliteratura mostram empresários e políticos tão criminosos quanto os 

traficantes. No entanto, a caracterização monstruosa recai apenas sobre o traficante, uma 

vez que é o único que transgride sua condição de classe, sua categoria dentro da ordem 

social. 

Essa crise de categorias, no entanto, também funciona para a ameaça que o 

traficante representa à própria favela. Se, sendo ao mesmo tempo morador da favela e 

mais rico que boa parte da classe média, o traficante é visto como uma monstruosidade 

pelo asfalto, sua condição dentro da própria favela também é contraditória. Nascido em 

uma condição social desfavorecida, é um oprimido como qualquer morador, mas, dentro 

de sua heterotopia, se torna opressor, subjugando os demais moradores à sua vontade. 

Pensando na favela como espaço homogêneo, o traficante é mais um morador, mas 

observando suas divisões internas – as zonas de comando, endolação e as bocas são 

delimitados – vemos que tais espaços são regulados, alheios aos moradores comuns, 

uma heterotopia dentro da heterotopia. 
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Outro atributo do monstro é a incorporação das diferenças. Nessa tese, Cohen 

aponta para a relação entre a construção dos monstros e a representação da alteridade. 

Seja como resultado da ignorância ou por motivos conscientes de preconceito e 

estigmatização, a criação de um monstro pode ser o resultado direto da idealização de 

um inimigo, da condensação de um Outro que se deseja combater. Por um lado, Cohen 

mostra como a caracterização monstruosa pode ser física, morfológica, como na 

descrição dos aborígenes de Canaã como gigantes ameaçadores (cf. COHEN, 2000, p. 

33). Por outro, essa caracterização pode se dar através de atos monstruosos: 

Nos Estados Unidos, os americanos nativos foram apresentados como 

selvagens irredimíveis para que a poderosa máquina política do 

Destino Manifesto pudesse insensivelmente expulsá-los para o oeste. 

Dispersados pela Europa pela diáspora e recusando-se a serem 

assimilados à sociedade cristã, os judeus têm sido, desde sempre, os 

alvos preferidos da representação xenófoba, pois aqui estava uma 

cultura alienígena que vivia, trabalhava e, em certas épocas, até 

mesmo prosperava no interior de imensas comunidades dispostas a se 

tornar homogêneas e monolíticas. Na Idade Média, os judeus foram 

acusados de crimes que iam desde trazer a peste até sangrar as 

crianças cristãs para fazer as comidas do Pessach. Os nazistas alemães 

simplesmente levaram essas antigas tradições de ódio ao extremo, 

inventando uma Solução Final que diferia das perseguições anteriores 

apenas por sua eficiência tecnológica (COHEN, 2000, p. 34). 

Sendo a alteridade monstruosa uma característica muito explorada pela 

narcoliteratura, dificilmente teremos uma narrativa dessa vertente que não explore esse 

processo de construção de monstruosidade pelos atos dos personagens. Nesse sentido, a 

estética do choque antes estudada se torna uma ferramenta crucial para intensificar esse 

processo de formação do monstro. Quanto mais cenas cruas das violências operadas por 

um criminoso a que o leitor tem acesso, mais clara fica a fronteira que o divide dos 

demais, mais explícitas ficam suas diferenças, mais fácil se justifica seu confronto ou 

mesmo extermínio. 

 Em ―A violência como desafio para a literatura brasileira contemporânea‖, 

Schøllhammer (2013, p. 42-43) ressalta o dilema que a narrativa criminal encontra nessa 

representação monstruosa, entre a espetacularização da violência e a tentativa de uma 
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representação e apropriação da realidade contemporânea. Nesse esforço em discutir, 

interpretar e compreender a violência urbana, muito ligada, hoje, ao narcotráfico, nossas 

narrativas criminais acabam – propositalmente ou por efeito colateral –, através da 

representação recorrente dos atos monstruosos dos criminosos, consolidando esse 

processo de construção de monstros que é apropriado pelos defensores da guerra ao 

tráfico, da violência nas favelas, das intervenções militares etc. 

Ainda que saibamos, dado o perfil dos autores e a própria arquitetura do texto, 

que a construção monstruosa de Zé Pequeno não é motivada por uma estigmatização do 

negro da periferia, a constante representação dos negros da periferia como traficantes 

monstruosos colabora para cristalizar no imaginário essa relação, tornando-os a 

incarnação da alteridade de raça, classe social e práticas culturais que passam a ser 

associadas a essa mesma monstruosidade. 

Quanto mais a mídia e as narrativas criminais estão voltadas para um projeto de 

construção dessa monstruosidade, mais recorrentes são as exposições a esses atos que, 

considerados desumanos, tornam o traficante um mal absoluto a ser combatido. Em 

momentos de crise, em que o medo se dissemina na população, não é raro ocorrer uma 

intensificação desse tipo de discurso por parte da mídia, recorrendo, muitas vezes, a 

metáforas biológicas, que aproximam esse monstro social à fisiologia dos próprios 

monstros de horror. Vera Malaguti Batista, em O medo na cidade do Rio de Janeiro, 

aponta como, diante da onda de criminalidade alardeada pela mídia no começo dos anos 

90, jornalistas, colunistas, leitores e mesmo políticos difundiam discursos que ajudavam 

na construção dessa desumanização da alteridade: 

O locus do mal acaba por se consolidar com o problema de natureza: 

surgem aí as metáforas biológicas e científicas (...). 

As metáforas biológicas são consequência direta da visão de favela 

como lugar natural do mal: ―Elas (favelas) deixaram de ser um tumor 

ingênuo... todos os vícios da civilização se abrigaram nos morros e 

nos loteamentos clandestinos‖, do editorial ―A ameaça das favelas‖, 
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ou: ―Rio (...) vítima da favelização não contida no limite histórico, 

reproduzindo-se como ameba e se expandindo como cogumelo‖ 

(MALAGUTI BATISTA, 2014, p. 113). 

Vemos ainda, em uma ampla seleção de citações de jornais, caracterizações 

como ―Esses bandidos se animalizaram‖, ―estes monstros‖, ―a pequena fera‖, ―Os 

cupins-traficantes‖, ―répteis dessa natureza‖ (MALAGUTI BATISTA, 2014, p. 114-

115), entre outras. 

Vemos, assim, que a recorrência dessa personagem como ameaça central das 

narrativas criminais contemporâneas aponta para um problema complexo, em que 

precisam ser levados em conta tanto uma proposta de reflexão sobre essa personagem 

quanto um reforço de estereótipos negativos já consolidados no imaginário. 

Parte desse processo, como observa Malaguti Batista, está profundamente 

relacionado ao espaço das favelas. Essa talvez seja a aplicação mais prática da tese ―O 

monstro policia as fronteiras do possível‖. Para o morador do asfalto, 

geograficamente, seu livre trânsito se encerra na entrada de qualquer favela, cuja 

permeabilidade é pautada pelas leis do tráfico – ou, mais recentemente, das milícias, o 

que traz novos problemas para a vertente no Brasil. Se a favela, como vimos 

anteriormente, é a heteropia de desvio mais amplamente retratada pela narrativa 

criminal, o traficante funciona como metonímia de toda a ameaça representada por sua 

alteridade. Mais do que para qualquer outro morador, a favela é seu território: 

positivamente, no sentido em que o criminoso determina as leis, o trânsito, as punições, 

em suma, toda a organização daquele espaço; e negativamente porque não raramente se 

vê confinado àquele espaço, único local em que pode evitar sua prisão ou morte. 

Dessa relação de poder e dependência do espaço, vemos frequentemente uma 

caracterização aristocrática, quase feudal da forma como o poder se organiza na favela, 

em que o criminoso, tal como um nobre, no alto de seu castelo, tem audiências para 

receber a plebe, resolvendo todo o tipo de problema dentro de seu território: 



426 

 

No primeiro ano na gerência da boca, além de fiador, Juliano foi uma 

espécie de diplomata. Dialogava com as lideranças do morro, ouvia as 

queixas dos jovens do samba, contava longas histórias para os mais 

idosos, brincava de empinar pipa com as crianças, visitava as creches, 

rezava nas duas igrejas católicas, frequentava terreiros de umbanda, 

participava de algumas mesas de carteado e adorava estar disponível 

para atender aos diversos pedidos da comunidade (BARCELLOS, 

2009, p. 209). 

Tudo é a gente que resolve. Qualquer coisa que robar, até um 

passarinho, vem dar queixa. Mesmo que a gente não descobre, fica 

sabendo (VENTURA, 1994, p. 197). 

Na maior parte das vezes, as pessoas só queriam falar com o patrão, 

que, nesse caso, era ele mesmo. Entre os milhares de assuntos para 

resolver, os mais comuns eram pedidos de botijão de gás, compra de 

remédios e dinheiro de passagem para visitar parentes na cadeia 

(ANDARILHO, 2014, p. 127). 

Temos uma espécie de aristocracia, tão real e ignorada pelo asfalto 

quanto o foram os negros bantos e seus ancestrais milenares 

(LUDEMIR, 2004, p. 71). 

Essa fronteira, no entanto, também é moral. Por um lado, como cautionary tale, 

as ações do monstro apontam para o que está além das fronteiras do possível ao cidadão 

comum. É comum encontrarmos na narcoliteratura uma paulatina transformação do 

traficante em monstro à medida que seus atos ultrapassam as fronteiras do aceito pelo 

próprio mundo do crime: violências desmedidas, mortes de inocentes, estupros, traição, 

desafio aberto à polícia. Em um enredo quase definidor dessa vertente, é através dessa 

hybris que se consolida a metaformose do traficante no mal absoluto, caminho que o 

leva à derrocada, seja pela prisão ou pela morte, agora justificável por seus atos. 

Por outro, dentro de seu território, é, de fato, uma escolha sua determinar o que é 

condenável e o que não, o que é passível de morte ou punição, definindo, literalmente, 

as fronteiras do possível. O poder exercido, dessa forma, pelo traficante, seu caráter 

transgressor, sua intersticialidade e monstruosidade cristalizada no imaginário popular 

colaboram para a última característica apontada por Cohen em sua reflexão sobre os 

monstros: a reação ambígua de medo e atração causada por sua presença. 
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Essa é, talvez, a mais textualmente clara característica que encontramos nas 

narrativas criminais sobre o monstro. Diversos são os textos que apontam como, diante 

da figura do traficante, os mais diversos personagens experimentam a tensão entre a 

repulsa da condição de criminoso e a atração mórbida por sua figura, entre o desejo por 

seu status e o medo de seu destino. Os traficantes ao mesmo tempo são os líderes, 

muitas vezes carismáticos, que ouvem seu povo, resolvem os problemas, promovem 

festas e auxiliam os necessitados, e aqueles que punem os infratores, declaram guerras e 

transformam a favela em um cenário de horror. 

Dentro da favela, a melhor representação dessa característica vem na atração que 

os próprios meninos sentem pela figura do traficante, inspiração e modelo de sucesso 

para aqueles que não conseguem enxergar outra escapatória de seu confinamento 

socioeconômico. Vendo nos traficantes a única uma forma de receber respeito e poder, 

eles desejam sua condição, sem, no entanto, perder de vista a ameaça que representam: 

Só que no morro, por mais classemedianizado que esteja, por mais 

avançado que esteja o processo de emancipação da Rocinha de favela 

para bairro, as fofocas giram em torno dos bandidos, as nossas 

celebridades (LUDEMIR, 2004, p. 67). 

Quis ser bandido para ser temido por todos, assim como foram os 

bandidos do lugar onde morou. Os bichos-soltos botavam tanta moral 

que o medroso do seu pai não tinha a coragem nem de olhar nos olhos 

deles. Gostava do jeito dos malandros falarem, da forma como se 

vestiam (LINS, 1997, p. 29. Grifos nossos). 

Se conseguisse chegar a ser igual a Cabeleira, rapidinho ficaria igual a 

Grande: temido de todos e querido pelas mulheres (LINS, 1997, p. 

59. Grifos nossos). 

Passou a falar que Dadinho havia morrido, que a boca-de-fumo dos 

Blocos Novos agora era de um tal de Pequeno. Outros bandidos o 

observavam com medo e admiração (LINS, 1997, p.213. Grifos 

nossos). 

Reizinho admirava a maneira como Miltão comandava a vida no 

morro, batendo e afagando, ameaçando e facilitando, 

amedrontando e socorrendo (MELO, 2003, p. 104. Grifos nossos). 

Seus sentimentos em relação ao traficante sempre foram paradoxais, 

deslumbramento e aversão (MELO, 2003, p. 104. Grifos nossos). 
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Em última instância, esse sentimento ambivalente é refletido na própria relação 

do público com a narrativa criminal. Ao mesmo tempo em que tememos a criminalidade 

representada nessas obras, como ameaças reais, próprias de nosso contexto, 

consumimos massivamente suas histórias nos mais diversos pontos de vista, estilos e 

graus de proximidade com a realidade. Não sem razão, Schøllhammer descreve através 

desse mesmo par de atração e repulsa a relação do leitor com as narrativas de violência: 

Existe uma dimensão anedótica da violência que circula de forma 

muito mais intensa do que sua presença na mídia. Escutamos com 

atenção esses ―causos‖ violentos em reuniões de amigos e de família, 

e participamos trocando informações sobre o ―assalto do dia‖; 

recebemos e enviamos e-mails de alerta contra uma nova modalidade 

de sequestro sempre com uma mistura de horror e fascinação. 

Desejemos ou não, respiramos violência por todos os poros da cidade. 

É uma realidade terrível e ao mesmo tempo uma densa argamassa 

que aglutina a comunidade, não só pelo medo e pela preocupação 

comuns, mas também por um certo gozo perverso da exposição à qual 

nos submete (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 8. Grifos nossos). 

Nesse sentido, saímos do âmbito específico desse personagem, que é um dos 

mais emblemáticos monstros da narrativa criminal, e passamos a encarar nossa relação 

com o crime de forma geral dentro desse mesmo esquema, fato que reforça o vigor 

desse subgênero no Brasil. Nossa relação com esses monstros sociais será tal que 

mesmo a polícia, símbolo da ordem e herói recorrente na ficção de crime, será vista, em 

nossa tradição, como mais uma ameaça a ser adicionada ao longo inventário de perigos 

urbanos aos quais somos expostos diariamente. 

4.3.2.  O policial como monstro 

Uma das maiores peculiaridades da monstruosidade em nossa narrativa criminal 

se dá na insistente presença da figura policial e, por extensão, das instituições de justiça, 

não como personagens voltados para o combate do crime e estabelecimento da ordem, 

mas como monstros tão cruéis ou piores que os próprios criminosos comuns. 

Se voltarmos às origens da ficção detetivesca, podemos perceber que há, nas 

narrativas de Dupin, Sherlock e Poirot, certa aversão à polícia tradicional, incapaz de 



429 

 

lidar com a criminalidade com a destreza e sofisticação que a burguesia desejava e 

projetava nos detetives amadores. Como Mandel percebe: 

Esses policiais não eram ricos empreendedores ou gente da elite; eles 

não eram membros da classe dominante, mas, geralmente, 

pertencentes à classe média baixa que, não realizando o procurado e 

raramente alcançado sonho burguês, permanece permanentemente 

integrada à camada superior da classe trabalhadora. O real herói das 

histórias detetivescas de crime, então, não pode ser o policial comum, 

e sim um brilhante detetive originário da alta classe
145

 (MANDEL, 

1984, p. 14-15). 

No hard-boiled do século XX a representação da polícia não melhora, unindo-se 

a ineficácia de seus agentes diante dos investigadores à corrupção da instituição pelas 

organizações criminosas. Como bem percebe Knight (2004, p. 153), de Collins a 

Sayers, de Poe a Chandler, a polícia sempre foi vista com, no mínimo, condescendência 

pelos demais investigadores. Apenas nos police procedural essa perspectiva muda, 

trazendo o protagonismo para as agências de investigação do Estado – consequência de 

uma maior petição de realismo. 

No entanto, na ficção detetivesca anglófona de forma geral, podemos dizer que o 

policial, ainda que demore a ocupar a cadeira de protagonista, tampouco ocupa, com 

frequência, a cadeira de antagonista. Os policiais do whodunnit clássico não eram 

brilhantes, mas necessários para cumprir a justiça e prender os culpados identificados 

pelos detetives burgueses
146

. No hardboiled, a corrupção policial surge como um tema, 

mas os dirty cops são problemas secundários, persistindo ainda o papel da polícia em 

cumprir a justiça e prender os criminosos. Com a chegada da police procedural, funde-

                                                 
145

 No original: ―These police were not rich entrepreneurs or gentlefolk; they were not 

themselves members of the ruling class, but generally belonged to the lower middle class, if not to that 

sought after, but scarcely attainable bourgeois dream, the permanently integrated, upper layer of the 

working class. (…) The real hero of the criminal detective story therefore had to be not the plodding cop, 

but a brilliant sleuth of upper-class origins‖. 
146

 Ainda que, em alguns casos, surgissem como protagonistas investigativos de fato, como 

salienta Knight (2004). No entanto, nesses casos, vemos, de forma geral, a representação de um policial 

excepcional, que destoa do desempenho geral dos demais agentes da instituição, resolvendo os crimes 

mais através de procedimentos investigativos pessoais que de fato através do auxílio do aparato estatal. 
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se, então, o papel de investigação e de cumprimento da justiça em um mesmo ponto e os 

policias se tornam os heróis da narrativa. 

Na ficção de crime brasileira chegamos a encontrar a polícia nesse papel. 

Bebendo na tradição francesa, que nos trouxe o roman policier para formarmos nosso 

romance policial, nossos parcos casos de ficção de crime em finais do XIX e ao longo 

do século XX são, muitas vezes, protagonizados por detetives da polícia. É o caso de O 

mistério, com o Major Mello Bandeira, das obras de Luiz Lopes Coelho, com o detetive 

Leite, e mesmo do recente Fogo Fátuo, de Patrícia Melo, com a detetive Azucena. Essas 

representações, no entanto, estão longe de exaltar a instituição policial: nos dois 

primeiros casos temos uma polícia caricata, longe da eficiência que se pode esperar para 

um herói do gênero; e, no romance de Melo, ainda que Azucena seja uma detetive 

exemplar, vemos – como nas demais obras não investigativas da autora – a instituição 

policial como um espaço de corrupção, machismo, violência e ineficácia, modelo mais 

próximo ao que marcará a narrativa criminal no Brasil. 

Se a polícia inglesa, como Mandel aponta, pela diferença de classes, não 

consegue conquistar o apelo necessário para protagonizar a ficção detetivesca, no 

Brasil, a distância entre elite e polícia era ainda mais acentuada. John Luccock, 

diplomata inglês de passagem no Rio de Janeiro, se escandaliza com a falta de estrutura 

de nossas forças policiais: 

Sua aparência geral é tal como se pode esperar de seus miseráveis 

equipamentos, sua ainda mais miserável disciplina e do peso com que 

o dever recai sobre um número tão pequeno de homens, cujo pobre 

salário permite-lhes apenas uma alimentação insuficiente e de má 

qualidade
147

 (LUCCOCK, 1820, p. 80). 

Além disso, a baixa remuneração impedia que se atraíssem bons homens para o 

cargo. A critério de comparação, um patrulheiro civil, em meados do século XIX, 

                                                 
147

 No original: ―Their general appearance is such as might be expected from their miserable 

appointments, their more miserable discipline, and from the weight with which duty falls on so small a 

number of men, whose poor pay affords them only coarse and insufficient food‖. 
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ganhava o mesmo que um carroceiro, menos de um terço do que ganhava um mestre-de-

obra. O salário era tão baixo, que mesmo alguns escravos contratados para obras 

recebiam salário maior: enquanto o salário do policial de rua era de 1$100, o de um 

escravo pedreiro era 1$120 (cf. HOLLOWAY, 1997, p. 160). 

Essa falta de preparo, equipamento e salário, levando à contratação de homens 

de pouca instrução, das camadas mais baixas da população, faz com que a elite veja 

com maus olhos a instituição, o que gera, muitas vezes, demonstrações explícitas de 

hostilidade: 

Dois soldados militares passavam pelo seminário São José quando 

foram insultados por um grupo de estudantes que lhes atiraram pedras 

e gritaram ―cains‖ e ―escravos de Feijó‖ (...). Em incidente semelhante 

envolvendo os filhos da elite, alguns anos mais tarde, o diretor do 

colégio médico contíguo à Santa Casa de Misericórdia recebeu 

instruções para impedir que seus estudantes insultassem os soldados 

de polícia que serviam no local (HOLLOWAY, 1997, p. 136). 

A arbitrariedade e brutalidade desses policiais para com as camadas menos 

favorecidas da população – sobretudo escravos e ex-escravos –, incluindo prisões sem 

julgamento e mesmo açoites públicos, tampouco favorecia sua imagem para com seus 

semelhantes. Mesmo quando as instituições e seus ideais começavam a acompanhar os 

modelos europeus mais humanizados, a práxis policial no país continuava tendo a 

violência como regra: 

Nas últimas duas décadas do império (...) a intimidação e os maus-

tratos infligidos aos suspeitos e a detenção por alguns dias como 

punição para ofensas menores persistiram como prática informal da 

polícia. A hostilidade, o antagonismo e a violência recíproca entre a 

polícia e o público continuavam profundamente arraigados e 

constituíam a regra (HOLLOWAY, 1997, p. 215). 

Se o século XIX foi marcado por essa polícia, um século XX marcado por dois 

longos períodos ditatoriais apenas agravou essa imagem negativa. Zuenir Ventura, na 

primeira parte de Cidade partida, faz uma retrospectiva sobre a violência anterior ao 

momento de sua narrativa, mostrando como os problemas do crime dos anos 90 não 

eram um surto isolado, mas frutos de um processo intensificado ao longo do séc. XX. 
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Começando nos anos 50, Ventura ressalta a violência policial decorrente do Estado 

Novo: 

A violência, quando não era política, era politizada. Em maio de 1954, 

o assassinato de um jornalista numa delegacia de Copacabana 

provocou grande comoção popular e serviu para alimentar a crise 

política que iria explodir três meses depois. 

(...) 

A morte de Nestor Moreira serviu principalmente para um grande 

questionamento da polícia carioca. Espancar presos comuns nas 

delegacias era uma rotina antiga que o Estado Novo apenas estendera 

aos prisioneiros políticos. Ainda estava presente o impacto causado 

um ano antes, em 1953, pela publicação de Memórias de um cárcere, 

uma obra-prima que descrevia um encontro de classes no inferno. 

(VENTURA, 1994, p. 23). 

Ventura vai destacar ainda como, legitimados por uma crise de criminalidade, os 

policias, durante o intervalo democrático, apenas intensificaram sua ação brutal, tendo, 

agora, autorização para o abatimento de criminosos – o que levará, posteriormente, à 

formação do Esquadrão da morte: 

A violência não era prática estranha a uma corporação que mantinha 

em seus quadros os egressos da turma da PE, a truculenta Polícia 

Especial do Estado Novo, terror de prisioneiros políticos. Mas ela 

ganhava agora legitimidade. Tão grave quanto o direito de matar – que 

acabava precisando de álibis como confrontamentos e escaramuças – 

era o direito de julgar. Coberto pela impunidade institucional, cada 

policial passava a acumular várias instâncias: investigação, 

julgamento, decretação da pena e sua execução (VENTURA, 1994, p. 

35). 

No entanto, essa brutalidade herdada do Estado Novo e legitimada no intervalo 

democrático representava apenas metade do problema dessa polícia. O Serviço de 

Diligências Especiais (SDE) criado para agir sob essa liberdade de extermínio ―contava 

com trinta funcionários e tinha em seu quadro vários policiais envolvidos em processos 

de extorsão, subornos e estelionato‖ (VENTURA, 1994, p. 35). Como posteriormente se 

descobre, o general Amauri Kruel, responsável pela formação da SDE, se beneficiava 

de um dos maiores esquemas de corrupção policial existentes no país, envolvendo jogo 

do bicho, lenocínio, abortos e drogas, entre outras atividades ilegais. Dessa forma: 
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Articulando corrupção e violência – um insuperável binômio que iria 

florescer na polícia ao longo das décadas seguintes –, o SDE reuniu 

homens violentos e decididos a exterminar os bandidos do Rio e 

adjacências. Esses Homens de Ouro ou Turma da Pesada, também 

conhecidos como Esquadrão da Morte, subiriam morros, invadiriam 

barracos e desentocariam assaltantes, caçando-os como ratos. 

Limpariam a cidade (VENTURA, 1994, p. 35). 

Caso a narrativa criminal fosse um subgênero produzido majoritariamente por 

certa classe média acomodada, era possível que florescesse, sobretudo nesse período, 

uma literatura que glorificasse a ação desses policiais. Como aponta José Fernando 

Siqueira da Silva em “Justiceiros” e violência urbana (2004), a ação violenta de 

justiceiros amadores e policiais é, muitas vezes, tomada pela população – sobretudo 

aquela que não se torna vítima da arbitrariedade de seus atos – como uma forma visível, 

heroica, de combate ao crime – fato, que, como veremos, transformou a crítica à 

brutalidade policial de Elite da Tropa na exaltação ao extermínio de Tropa de Elite. 

No entanto, nas mãos de jornalistas e intelectuais – e posteriormente, na 

literatura marginal, através das vítimas mais diretas da violência policial – que, graças 

aos períodos de repressão, haviam visto a extensão dessa violência policial contra as 

classes baixas à classe média politizada, a narrativa criminal, longe de elevar a polícia 

violenta ao status de herói, sempre fez o possível para mostrar o lado negativo desse 

tipo de prática. 

Dado que as vítimas da brutalidade policial são majoritariamente jovens negros 

da periferia, e que tais vítimas carecem de uma empatia da classe média e alta, os 

discursos daqueles que apoiam a política de exterminínio é tentar dissociar o problema 

binomial da polícia apresentado por Ventura, corrupção e violência, exaltando esta e 

ignorando que ela é aplicada de acordo com os interesses daquela. 

Para justificar a ação truculenta dos Homens de Ouro do Esquadrão da morte, 

cria-se a narrativa de que esses homens são ―os únicos capazes de resolver os piores 

crimes e prender os mais terríveis criminosos‖ (SILVA, 1976, p. 26) justamente pela 
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liberdade assassina de seus atos. O que o público desconhecia, no entanto, é que boa 

parte das vítimas do esquadrão eram na verdade concorrentes e desafetos dos esquemas 

de corrupção de que os supostamente incorruptíveis policiais faziam parte. 

República dos assassinos, de Aguinaldo Silva, descreve, mascarando os nomes 

por proteção, uma das primeiras narrativas criminais totalmente voltada para essa figura 

do policial monstruoso no país. Focado na vida do ficcional Mateus Romeiro, através de 

diversas perspectivas, Silva expõe de forma precisa a hipocrisia por trás dos atos 

heroicos dos Homens de Ouro – Homens de Ferro no romance – da polícia carioca. A 

crítica é reforçada por Lúcio Flávio, passageiro da agonia, que apresenta, pelo foco no 

criminoso, as ligações dessa polícia com os esquemas de corrupção. 

Essa tentativa de separação entre polícia corrupta e polícia violenta alcança seu 

apogeu no discurso de Elite da tropa e, sobretudo, em sua adaptação cinematográfica 

Tropa de elite – em que a crítica posterior que coloca a violência em xeque é omitida. A 

primeira parte do livro, no formato de diário de um policial do Batalhão de Operações 

Policiais Especiais do Rio de Janeiro, frisa frequentemente a caracterização do BOPE 

em oposição à Polícia Militar, vendo-os como instituições completamente distintas: 

Porrada em vagabundo, execução de marginal, esse departamento é 

com a gente mesmo. Mas não tem negócio, não. Conosco não existe 

essa coisa de arrego. É engraçado – engraçado e triste ao mesmo 

tempo – que até a linguagem dos bandidos e dos policiais corruptos 

vai ficando cada vez mais parecida. No final, a gente vai olhar mais de 

perto, o dinheiro é um só, a motivação é a mesma e tudo acaba sendo 

um único embrulho: a polícia vende as armas para os traficantes, 

vai buscá-las no morro para o espetáculo das exibições políticas na 

mídia. No dia seguinte, devolve todas elas e ainda cobra uma taxa aos 

traficantes. Essas armas são usadas contra a própria polícia, mas essa 

cambada não está nem aí para as consequências (SOARES, 2006, 

p. 25-26. Grifos nossos). 

O livro, no entanto, apresenta, em sua segunda parte, uma visão mais 

amadurecida do narrador protagonista, na qual André, fazendo faculdade de direito na 

PUC, começa a entender que os mecanismos que movem o BOPE a agir defendem 
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interesses tão corruptos quanto aqueles identificados e criticados nos demais policiais. 

Os honrados soldados de preto podem, no máximo, alegar ignorância, nunca exclusão 

dos esquemas de corrupção que envolvem as forças públicas. 

No filme, alteradas as ordens de alguns fatos, não temos essa tomada de 

consciência que leva o narrador a decidir escrever uma obra que denuncie a brutalidade 

policial e a ineficácia desse ilusório código de honra ostentado pela corporação. Matias, 

personagem relacionado ao protagonista do livro, faz o caminho contrário: estudante de 

direito na PUC, começa sua carreira no BOPE com certa reticência em relação a 

algumas práticas, mas rapidamente abandona seu posicionamento crítico e termina o 

filme completamente metamorfoseado no perfeito soldado de extermínio, cumprindo a 

ordem de seu superior para executar a sangue frio um traficante já rendido alvejando-o 

no rosto com um tiro de espingarda calibre 12, a fim de negar-lhe até mesmo o direito 

de um enterro digno. 

Seja pela violência, pela corrupção ou por, mais comumente, uma união entre 

esses dois elementos que caracterizarão a presença da polícia nas narrativas criminais, 

vemos que sua representação, no entanto, não se inicia apenas em finais da segunda era 

desse subgênero, mas já encontramos traços disso no regionalismo urbano no começo 

do século. A ausência de representação marcada em obras anteriores – com exceção 

talvez de alguns trechos da vida na prisão descritos por João do Rio – não se dá, porém, 

por uma ausência de eventos desse tipo, mas pela falta de interesse em levantar, à época, 

tais problemas. É preciso que o indivíduo marginal se torne um elemento de interesse do 

público leitor para que a violência contra ele comece a despontar como um tema nas 

narrativas criminais, fato que só começa a ocorrer no regionalismo urbano, através de 

Carolina Maria de Jesus e Jorge Amado: 

... Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que 

estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que 
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espancou um preto e amarrou numa arvore. O guarda civil é branco. E 

há certos brancos que transforma preto em bode expiatorio (JESUS, 

1993, p. 96). 

Vi um homem chingando os policiais de burros. No clichê, um 

policial expancava um velho. O jornal dizia que era um policial do 

DOPS [Departamento de Ordem Política e Social] (JESUS, 1993, p. 

116). 

Sofreu fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, u‘a mão 

que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer 

daquela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr 

com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava um 

com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas 

desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela 

hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais 

fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha zunia nas 

suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, 

depois, não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu 

mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados 

riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um 

charuto (AMADO, 2009, p. 36). 

Durante o século XIX, a violência cometida contra um negro, escravo ou ex-

escravo, pelas mãos de um soldado, não seria capaz de alarmar o público como ato de 

violência e injustiça, tão entranhado estava em nossa sociedade e cultura o racismo 

deixado pela escravidão. Luccock (1820, p. 136-137), no entanto, através de sua 

perspectiva externa, é capaz de notar o absurdo do funcionamento de nossa justiça 

contra os menos favorecidos em episódio que narra em sua obra. Tendo alguns móveis 

roubados e com eles alguns documentos importantes, inicia uma investigação própria e 

chega a um possível suspeito: um negro que trabalhava no local. Levando à polícia suas 

hipóteses, se espanta, no entanto, com a forma de apuração do caso. Ao encontrar o 

suspeito, torturam-no em busca de uma confissão e, não a conseguindo nem sob tortura, 

prendem o suspeito de qualquer forma, sem oferecer um julgamento justo ou dar 

qualquer satisfação à família, deixando-o detido por tempo indeterminado. Diante do 

fato, Luccock, assustado com a arbitrariedade e violência como o caso foi resolvido, 

conclui que, aqui ―as leis eram tão imperfeitas, ou tão imperfeitamente executadas, que 



437 

 

as pessoas brancas pareciam ter sido gradualmente convencidas de que elas estavam 

acima de sua influência‖
148

 (LUCCOCK, 1820, p. 137. Tradução nossa). 

Dois fatores, no entanto, são necessários para que esse perfil se concretize na 

narrativa criminal: por um lado, o crescimento desmedido da violência e da corrupção 

policial, ambos consequências de dois conturbados períodos ditatoriais que deram à 

instituição incentivos para a brutalidade e possibilidade de ação sem fiscalização; e, por 

outro, a sensibilização dos escritores da época para o assunto, resultado de um 

deslocamento da repressão unicamente nas camadas mais pobres para os grupos 

intelectuais anti-governo. 

Das obras a partir do realismo feroz e romance-reportagem até a narcoliteratura 

contemporânea, são raríssimas as obras em que não vemos ao menos uma sequência que 

envolva corrupção, assassinato ou tortura por parte dos agentes policiais – já 

amplamente retratada em tópico anterior. 

Dessa forma, se configura, nessas narrativas, uma segunda figura monstruosa. Se, 

para a perspectiva do asfalto, o traficante é o principal monstro da narrativa criminal, 

não podemos deixar de ressaltar a representação monstruosa dos policiais, monstros não 

tanto para o asfalto, quanto para o indivíduo marginal representado nessas obras. 

Pensando em Carroll, não deixamos de ver, assim como no caso dos traficantes, 

o par letalidade e repulsa presentes em sua representação, sendo a letalidade 

contemplada por esses grupos de extermínio e a repulsa através da corrupção e do 

sadismo das torturas desses agentes da justiça. 

Novamente, essa repulsa ainda entra em diálogo com a crise de categorias 

apontada por Cohen como uma característica monstruosa. Sendo a intersticialidade um 

atributo próprio do que é categorizado como impuro culturalmente, a contradição 
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 No original: ―The laws were so imperfect, or so imperfectly executed, that white people 

seemed to have been gradually confirmed in the persuasion, that they were above their influence‖. 
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existente na condição do policial criminoso, ao mesmo tempo agente e infrator da 

justiça, intensifica o horror de seus atos, transmitindo uma profunda falta de esperança 

na capacidade do Estado de oferecer proteção ao cidadão. 

Não é raro, nesse sentido, que tais policiais sejam capazes de horrorizar, com seu 

comportamento, mesmo os próprios criminosos, acostumados aos atos monstruosos 

oriundos de seu próprio meio. Não fosse a tortura monstruosa suficiente por si só, é 

frequente nas narrativas criminais a representação de policiais extremamente sádicos, 

que não cometem o ato pelo extremismo de sua justiça, mas pelo prazer do sofrimento 

de suas vítimas: 

 As cargas brutais de choque provocaram espasmos em todos os 

músculos. Durante as convulsões Juliano perdeu o controle da urina e 

das fezes. Fase em que os torturadores ainda não estavam interessados 

em ouvir qualquer confissão, mas sim em exercitar ao máximo a 

crueldade (BARCELLOS, 2009, p. 160. Grifos nossos).  

Deitado quase de bruços, dominado por dois homens, os braços quase 

vergando do avesso e passando por sobre a cabeça, com uma cadeira 

ainda atada aos membros – e Juarez passa a lhe aplicar as descargas 

nos lugares mais improváveis, de maneira sádica: por entre as pernas 

do torturado, no ânus, no escroto e no períneo, não podendo causar 

outra reação mais natural do que a defecação (NOGUEIRA, 2013, p. 

532. Grifos nossos). 

Um modo de adaptar a ambiguidade ao terreno do combate é divertir-

se com a dor alheia. Desconfio das nossas risadas. Até hoje escuto 

aquelas gargalhadas que a gente dava e elas me soam um pouco 

estranhas. Não sei mais com tanta certeza se a gente gostava daquilo e 

achava mesmo tanta graça. Mas a gente ria, ia fazer o quê? E 

procurava curtir as tarefas práticas com o máximo de criatividade. 

Eu, por exemplo, me orgulhava de inventar modalidades novas. 

Tinha noite de gala, com estréia e tudo (SOARES, 2006, p. 38. Grifos 

nossos). 

Outra característica relacionada à repulsa causada pelos monstros é sua 

alteridade. É importante perceber como, aqui, historicamente, a imagem do policial 

cristalizada no imaginário representa um Outro tanto para o asfalto quanto para a favela. 

Oriundos, normalmente, das camadas mais pobres – sobretudo os soldados de menor 

patente, responsáveis pela parte visível do sistema de corrupção e violência que também 
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inclui comandantes, políticos e secretários de segurança –, esses policiais não gozam da 

simpatia da classe média e alta, sendo, na melhor das hipóteses, vistos como um mal 

necessário. Por outro lado, ao perseguir e oprimir as classes marginalizadas, com a 

brutalidade descrita nessas narrativas, sua imagem gera mais medo e repulsa que 

qualquer sentimento positivo, e muitas vezes são postos no mesmo patamar dos 

criminosos pelos moradores, como sintetizado pela mãe de Felipe ao expulsar o filho de 

casa: ―Aqui em casa não tem lugar pra polícia, muito menos pra bandido‖ 

(ANDARILHO, 2014, p. 107). 

Em Elite da tropa – e talvez de forma mais explícita, em Tropa de elite –, vemos, 

através da perspectiva de André, como os jovens da elite carioca se opõem às práticas 

policiais, fazendo passeatas contra a violência e como esse sentimento de hostilidade é 

recíproco por parte do narrador: 

Meu propósito era mandar aquele bando de veadinhos e garotas 

histéricas sair da rua. Porra, aqueles filhos-da-puta têm casa própria, 

roupa lavada, futuro garantido, universidade privada de primeira 

qualidade e ainda querem encher o saco de quem precisa trabalhar, 

interrompendo o trânsito, se esgoelando para ecoar os slogans mais 

ridículos (SOARES, 2006, p. 92). 

Se os traficantes determinam os limites do possível ao ditar as ordens e regular 

as fronteiras dentro da favela, os policiais o farão em relação aos próprios traficantes. 

Podemos, inclusive, considerar a transgressão desses limites por parte dos traficantes e 

o consequente confronto que geralmente culmina na morte ou prisão do chefe do morro, 

enredo recorrente nas narrativas criminais. Poucas são as narrativas centradas em 

grandes criminosos em que seu fim não é pautado por uma hybris contra as forças 

policiais: Cabeleira em Cidade de Deus, Reizinho em Inferno, Juliano em Abusado, 

Felipe em Fiel. Em O dono do morro, Glenny chega a intitular Húbris o segundo 

capítulo de sua obra, em que narra a chacina de Vigário Geral como resposta ao 

assassinato dos policiais por criminosos supostamente ligados a Flávio Negrão – então 
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líder do tráfico em Vigário Geral – e a morte de Lulu, o chefe do tráfico na Rocinha nos 

anos 90, pelo BOPE. 

Como vimos, na narcoliteratura a favela é uma heterotopia regida – muitas vezes 

de forma feudal – pelos traficantes. No entanto, diante da hybris contra as forças 

policiais ocorre nela a transformação em zona de guerra, em que esse espaço 

heterotópico se reestrutura sob novas regras, novos microespaços e novas 

permeabilidades. Enquanto a favela estável é o território do traficante, a zona de guerra 

é o espaço heterotópico próprio dos policiais, sobretudo de grupos como o BOPE e 

outros batalhões especiais semelhantes. 

Em Elite da tropa, fica clara a associação entre essa polícia e a guerra. Como 

vimos, a primeira parte da obra intitula-se diário de guerra e, durante essa parte, surge 

de forma recorrente um discurso que reforça a lógica da guerra na mentalidade e nos 

atos dos soldados do BOPE, começando pelo próprio prefácio da obra: 

O BOPE não foi preparado para enfrentar os desafios da segurança 

pública. Foi concebido e adestrado para ser máquina de guerra. Não 

foi treinado para lidar com cidadãos e controlar infratores, mas para 

invadir territórios inimigos.  Tropas similares servem-se de 

profissionais maduros. O BOPE acelerava meninos de 20 e poucos 

anos até a velocidade de cruzeiro do combate bélico. Vamos cobrar a 

loucura da guerra a quem foi treinado para matar? (SOARES, 2006, p. 

8). 

Para o narrador, ao vestir o uniforme negro dos soldados de elite, o policial 

deixa de ser um ―cidadão comum‖, um ―simples mortal‖ (SOARES, 2006, p. 41) e é 

transportado para ―outra dimensão, onde a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 

saía de cena e era substituída pelo inferno da guerra. A faixa de Gaza convivia conosco; 

Bagdá era aqui: 18 mortos por dia, há vinte anos‖ (SOARES, 2006, p. 42). 

Para ilustrar a última característica de Cohen, o sentimento ambíguo de atração e 

repulsa inspirado pelos monstros, vale analisarmos o que, talvez, tenha sido o caso mais 

explícito e disseminado de exaltação das políticas de extermínio pelo Estado nos 
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últimos anos. Ainda que a narrativa criminal seja popular no país e, em determinados 

momentos, tenha circulado amplamente entre a população, a literatura ainda encontra 

certas limitações de público quando comparada com outras mídias mais populares hoje, 

como o cinema. Dessa forma, obras importantes da narcoliteratura como Cidade de 

Deus, Carandiru e Elite da tropa foram facilmente ofuscadas por suas adaptações 

cinematográficas – e o mesmo já se podia dizer de casos anteriores como Infância dos 

mortos ou República dos assassinos. 

Sendo assim, ainda que Elite da tropa, sobretudo a primeira parte, tenha um 

discurso sedutor, foi apenas após o sucesso estrondoso do filme que identificamos um 

curioso fenômeno de recepção. Vazado meses antes de sua estreia, Tropa de elite se 

difundiu rapidamente entre a população através da pirataria, tendo um alcance 

inesperado pelos produtores. Mantendo envolvidos no projeto de confecção do roteiro e 

na produção os autores do livro, o filme, no entanto, gerou um efeito aparentemente 

inesperado: arquitetado como uma crítica à brutalidade policial, à tortura e à lógica de 

guerra envolvida na ação do BOPE, o filme, através do icônico Capitão Nascimento, fez 

com que o público aderisse ao discurso que deveria ver de forma crítica. Não suficiente, 

a própria revista Veja, na edição 2190, escolhe como capa o icônico personagem, 

chamando-o de herói. Tais consequências levaram Rodrigo Pimentel – além de Padilha 

e o próprio Wagner Moura, entre outros – a ir a público frisando que o personagem não 

deveria ser visto dessa forma (cf. CASTRO, 2007), tentativa pouco eficaz de mudar a 

forma como o filme foi recebido. 

Como já apontamos antes, narrativamente, o filme cria uma inversão que parece 

indicar certa inclinação à mensagem captada pelo grande público. Como talvez a 

própria inversão do título já prenuncie, o livro apresenta a metamorfose de André do 

guerreiro sanguinário no policial com senso crítico, convertido graças à oportunidade de 
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estudos de uma bolsa integral de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio, 

passando uma mensagem de redenção através da educação: 

O namorado de Alice tem-se descoberto, aliás, a cada dia, mais 

estudante de Direito e menos caveira, menos caveira cega. O policial 

caveira, quer dizer, do BOPE, em geral acredita que faz justiça pelas 

próprias mãos e tende a separar a justiça das leis. Na PUC e no mundo 

do Direito, a visão é outra, bem diferente (...). O oficial do BOPE, 

estudante de Direito da PUC, não se reconhece no espelho do ―Diário 

da Guerra‖, que escreveu há dois anos. Ele hesitou muito até autorizar 

sua publicação como primeira parte desde livro. (SOARES, 2006, p. 

258-259). 

O que o filme de Padilha faz é justamente o contrário. Para a narrativa de Matias, 

personagem inspirado no protagonista de Elite da tropa, o curso de Direito não é o fim 

redentor. As cenas na faculdade, na verdade, apenas expõem o contato com a elite que o 

enoja pela hipocrisia e privilégio. Após a morte de seu parceiro, Matias intensifica seu 

lado policial violento e cruel e o filme termina com a emblemática cena de sua 

metaforfose: o narrador no filme, Capitão Nascimento, indica que o único que lhe 

faltava era conquistar o coração de Matias, preparado para ser seu sucessor. Pede uma 

escopeta de calibre 12 e oferece ao soldado, indicando que ele deveria executar o 

traficante já plenamente rendido com um tiro capaz de deformá-lo irreparavelmente 

para o enterro. Se o livro termina com a decisão de André em publicar o Elite da tropa e 

expor os problemas envolvidos na formação e atuação da polícia no Rio de Janeiro, o 

filme termina com o disparo e a ascensão de um novo Capitão Nascimento, perpetuando 

o ciclo de violência. 

Podemos aproximar o tipo de atração criado pelo personagem ao modelo 

narrativo das revenge stories que se popularizaram no cinema norteamericano, em que o 

protagonista inicia a história no papel de vítima de um ato hediondo cometido por 

criminosos e, posteriormente, assume o papel de monstro ao caçar e assassinar de forma 

brutal os culpados. Nesse tipo de história, o ato monstruoso cometido pelo protagonista 

– como vemos, por exemplo, em Doce vingança – é consideravelmente mais cruel que 
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os atos cometidos pelos criminosos. No entanto, escudado pela ideia de retribuição, a 

mesma cena que, em outra situação, causaria repulsa e horror, é responsável, agora, por 

uma catarse sádica por parte dos espectadores. 

Capitão Nascimento, dessa forma, incorpora o mesmo perigoso desejo de 

vingança da população contra a criminalidade que legitimou no passado os esquadrões 

da morte. Tropa de elite foi capaz de nos mostrar, ainda que a contragosto, como não é 

preciso um grande esforço para que o grande público se veja seduzido pelo poder que 

esse policial guarda sobre a vida e a morte
149

. 

Partindo do ponto de que os primeiros traços da presença desse personagem na 

narrativa criminal remontam, pelo menos, ao começo do século XX, e tendo em vista 

que, mesmo nas narrativas em que o traficante surge como monstro, esse tipo de policial 

também será encontrado exercendo papel semelhante, tanto por tempo quanto por 

abundância, podemos ver que, paradoxalmente, um dos mais sólidos e frequentes 

personagens monstruosos da narrativa criminal é justamente o responsável por zelar 

pela justiça, outro argumento que reforça a escassez do subgênero investigativo no país: 

com uma confiança tão fragilizada nas instituições da segurança pública, como pode 

florescer aqui uma narrativa que exalta a eficácia da lei? 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em tempos nos quais a circulação da informação encontra uma rapidez 

incomparável através de aplicativos de comunicação instantânea, podemos ver com 

muita clareza como igualmente se disseminam, de tempos em tempos, correntes de 

boatos sobre crimes. Em alguns casos tais informações são de fato pertinentes, sobre 
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 Anos após a publicação do filme, a eleição de 2018, marcada pelo sucesso estrondoso de 

candidatos defensores da redução de direitos humanos, ampliação da liberdade de ação policial e 

liberação do porte de armas para a população confirma o que já aparecia em germe na recepção do filme, 

culminando na própria eleição de um presidente cujo discurso foi marcado por fortes associações com 

essa violência policial. 
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regiões com ondas de assalto ou novas modalidades de roubo e fraude; em outros, no 

entanto, tais mensagens dão espaço para narrativas resultantes de um imaginário já 

abalado pelos medos urbanos, culminando, muitas vezes, em histórias mirabolantes, 

como o caso do ―tarado do perfume‖: circulando em forma de áudio, hoje, mas presente 

há anos no imaginário popular, o criminoso se passaria por um vendedor e ofereceria a 

possibilidade de o cliente provar o perfume na pele; o perfume, no entanto, estaria 

impregnado por uma droga absorvida topicamente, levando a vítima à letargia e, assim, 

possibilitando a ação do criminoso. Dependendo das versões, o perfume dá lugar à água 

ou mesmo a um cartão com a substância impregnada e transmitida pelo simples toque 

nos dedos, e o crime varia entre o roubo dos documentos, do veículo, estupro e venda de 

órgãos. 

Iniciar essa conclusão mencionando esse fenômeno popular pode parecer 

deslocado, mas é um sintoma muito explícito de uma mesma prática cultural que nos faz, 

hoje, ter uma produção tão rica em narrativas criminais como vimos ao longo desta tese. 

Karl Eric Schøllhammer, em seu Cena do crime, observa bem como, no Brasil, 

sobretudo em grandes metrópoles como o Rio de Janeiro: 

Todos temos um repertório de histórias mais ou menos absurdas em 

que a violência irrompe no cenário urbano, algumas mais traumáticas 

do que outras, algumas vividas por nós, outras vividas por parentes, 

amigos ou conhecidos. Existe uma dimensão anedótica da violência 

que circula de forma muito mais intensa do que sua persença na mídia. 

Escutamos com atenção esses ―causos‖ violentos em reuniões de 

amigos e de família, e participamos trocando informações sobre o 

―assalto do dia‖; recebemos e enviamos e-mails de alerta contra uma 

nova modalidade de sequestro sempre com uma mistura de horror e 

fascinação (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 8). 

Substituindo, hoje, o e-mail, ferramenta já obsoleta, pelas mensagens pelo 

celular, e levando em conta a existência das redes sociais, essas reuniões de amigos e 

família mencionadas por Schøllhammer são, de forma virtual, parte do nosso cotidiano, 

assim como a transmissão anedótica dessas histórias de violência. Como ressaltamos em 
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nossas reflexões sobre os fins da narrativa criminal – que, como o horror, pode ser 

inserida no escopo de histórias cujos efeitos estéticos seriam, a princípio, negativos, 

logo de paradoxal relação com o público que as consome –, tanto a leitura de obras de 

crime quanto a transmissão desses ―causos‖ de violência atende não a um único e 

definível fim, mas a uma ampla gama de possibilidades. Pode assumir um tom 

pedagógico nas narrativas de brutalidade policial, tentando manter a juventude longe do 

tráfico; podem ser contos de advertência sobre os perigos de algum lugar, atividade ou 

perfil de criminoso; pode ser catártico ao relembrar ao espectador sua posição de 

segurança enquanto ouvinte em relação à situação da vítima; e pode até mesmo oferecer 

uma forma de atração mórbida, de inversão de papéis, permitindo que por um momento 

nos projetemos nos criminosos e, tornando-os predadores e não presas, escapemos por 

breves momentos do medo que subjaz à própria rotina do cidadão metropolitano 

contemporâneo. 

Os boatos de crime, tais como as narrativas mais formais, não são exclusividade 

brasileira, apenas surgem aqui, dada a ubiquidade do crime, com mais frequência e 

variedade. Em alguns casos, tal é o vigor dessas narrativas, que elas se tornam mitos 

urbanos, sendo incorporadas a certo saber tácito da população de determinado local. 

Sejam histórias de criminosos célebres, heterotopias de desvio famosas, ou certas 

modalidades de crime, esses mitos urbanos, retomando a citação de Simpson em Psycho 

Paths, são formas, ainda, de lidar não só com o crime, mas com uma série de questões 

próprias da cultura que os engendra. No caso americano, parte desses mitos aponta para 

a figura do serial killer, criminoso que ecoa as ansiedades próprias de seu espaço: 

em nossa tentativa de entender os serial killers, nós inevitavelmente 

criamos mitos sobre eles – trabalhos de ficção que podem 

superficialmente retratar o serial killer como o verdadeiro estranho, 

um inimigo da sociedade, mas que, simultaneamente, reflete as 

perversões, medos e desejos assassinos dessa mesma sociedade. Dessa 

forma, o serial killer é um ―psicopata‖ – aberrante e depravado – e, ao 
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mesmo tempo, ainda pode ser identificado como um produto da 

cultura americana
150

 (SIMPSON, 2000, p. 1-2. Tradução nossa). 

Se, para os EUA, o serial killer surge como uma fonte para a criação de mitos 

urbanos adaptados à realidade cultural americana, aqui, buscaremos em nossos próprios 

criminosos o material para lidar com a cultura brasileira. Lúcio Flávio, o ladrão de 

bancos de olhos verdes e suas mirabolantes fugas da prisão; Tenório Cavalcanti, o 

―Homem da capa preta‖, com sua inseparável submetralhadora chamada ―Lurdinha‖, 

mistura peculiar de político e mafioso; Zé Pequeno e Mané Galinha, em sua sangrenta 

disputa pela Cidade de Deus televisionada para todo o Rio de Janeiro. Mesmo entre os 

serial killers, encontramos em Febrônio Índio do Brasil uma figura que foi alçada a 

mito urbano, representada na literatura, no cinema e no teatro. 

Como nos mitos clássicos, uma mesma matriz de histórias pode gerar diversas 

narrativas, expandindo, completando ou mesmo recontando a vida de personagens 

consolidados no imaginário popular e, dessa forma, auxiliando na reconstrução da 

história que possibilitou a cristalização nesse imaginário. Assim como a leitura das 

tragédias e epopeias são peças para um mesmo quebra-cabeça do imaginário mitológico 

grecorromano, a leitura das narrativas criminais, em vez de nos oferecer apenas histórias 

isoladas sobre crime e violência no país, vai completando um panorama sobre a 

complexa trama que forma a criminalidade brasileira hoje. O protagonista de Lúcio 

Flávio, passageiro da agonia é citado como aliado do Mateus, criminoso central de 

República dos assassinos. Diversos de seus companheiros dividem cela no presídio 

Hélio Gomes com Paulo César, protagonista de O bandido da chacrete. O mesmo Paulo 

César é um dos fundadores do Comando Vermelho, facção de Flávio Negão, elementro 
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 No original: ―in our attempt to understand serial killers, we inevitably create myths about 

them—works of fiction that may superficially portray the serial killer as the ultimate alien outsider or 

enemy of society but which simultaneously reflect back upon society its own perversions, fears, and 

murder ous desires. Thus, the serial killer is ‗psycho‘—aberrant and depraved—while still remaining a 

recognizable product of American culture‖. 
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central de Cidade Partida, e inimiga declarada do mesmo Terceiro Comando enfrentado 

por Marcinho VP (Juliano no livro) em Abusado. Orlando Jogador, mentor de Marcinho, 

líder do Comando Vermelho na década de 90, aparecerá não só em Abusado, mas 

também em O dono do morro e Sorria, você está na Rocinha, entre outros. Sua morte, 

retratada em algumas das obras, é o estopim para o surgimento da terceira facção do Rio 

de Janeiro, o Amigos dos Amigos, ou ADA, facção de Nem, personagem central de O 

dono do morro e líder do tráfico na favela que já pertencera a Naldo (Pará, no livro), 

marido de Raquel, em A número um. 

Ainda que tenhamos algumas vertentes dedicadas a histórias isoladas dessa 

complexa trama do crime organizado, nossa narrativa criminal majoritariamente aponta 

para esse pano de fundo comum ao cidadão metropolitano contemporâneo, que, 

vivenciando ele mesmo muitos dos eventos que servem de base para tais narrativas – 

como o ainda fresco episódio do sequestro do ônibus 174, amplamente coberto pela 

mídia à época e posteriormente adaptado aos cinemas –, é uma peça a mais desse 

quebra-cabeça. Ler as narrativas criminais, dessa forma, não nos ajuda apenas a 

conhecer sobre o crime em si e seu funcionamento, mas a conhecer a própria história 

que permeia nossa realidade. 

Dessa forma, esperamos que esta tese seja uma pequena, mas importante, 

colaboração para um campo de estudos ainda muito tímido no Brasil e cuja relevância é 

ímpar para uma reflexão dessas práticas culturais de consumo e compartilhamento de 

histórias de crime. Ainda que tenhamos ressaltado, ao longo das conclusões de cada 

capítulo, alguns dos objetivos buscados, gostaríamos, agora, de recapitular como cada 

um dos capítulos pode, de forma independente, ser utilizado como apoio para os estudos 

desse subgênero no Brasil. 
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Nosso primeiro capítulo, intitulado ―A narrativa criminal: crítica e história‖ e 

voltado para uma revisão crítica da bibliografia sobre o subgênero criminal nos 

compêndios mais recentes da ficção de crime, pode parecer, incialmente, apenas uma 

retomada das ideias de outros críticos. Subjaz, no entanto, a esse processo, um trabalho 

de reflexão sobre as aborgens a esse subgênero e de comparação e seleção das vertentes 

mais frequentes que o compõem, oferecendo, assim, ao leitor, não apenas um resumo do 

que há na crítica internacional, mas o resultado de um processo analítico que dá relevo a 

partes na maioria das vezes secundárias nesses mesmos compêndios. Com a 

disponibilização desta pesquisa ao público, o trabalho empreendido no capítulo I será, 

ainda, um dos poucos acessos ao tema em língua portuguesa, uma vez que mesmo no 

campo da narrativa investigativa há pouco material de revisão bibliográfica disponível 

no Brasil. Esperamos, com isso, poder servir de incentivo a que mesmo pesquisadores 

sem acesso ao idioma inglês possam ter uma base do que a crítica inglesa e americana 

vêm refletindo sobre a narrativa criminal. 

Já o nosso segundo capítulo, intitulado ―A narrativa criminal: limites e 

características‖, surge para preencher uma carência presente mesmo na crítica 

estrangeira. Como vimos, a ausência de uma reflexão aprofundada e uma resultante 

conceituação detalhada do subgênero criminal fez com que fosse necessário dedicar um 

capítulo a tentar esboçar certas fronteiras para o subgênero aqui trabalhado. Como todo 

processo de demarcação de limites na literatura, nossa reflexão e conceituação não tem 

a ambição de abarcar toda a heterogeneidade possível das narrativas de crime, mas 

trabalhar com um termo que dê conta, com o máximo de precisão possível, da maioria 

das obras de alguma forma associadas ao tema. Além desses limites, buscamos levantar 

algumas características que, se não definem o subgênero em si, são elementos 

constantes nas obras que aqui analisamos. Dessa forma, esse capítulo permite, por um 
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lado, que futuros pesquisadores do tema possam ter um apoio na classificação das obras 

que lhes sirvam de corpus, e que possam, em sua leitura, perceber se tais obras 

encontraram características consoantes com a maior parte do subgênero criminal. 

O terceiro capítulo, ―Vertentes da narrativa criminal no Brasil‖, apresenta um 

longo panorama que tenta dar conta, como nos compêndios anglófonos, das principais 

vertentes do subgênero no país, desde meados do século XIX até a contemporaneidade. 

Tal opção, voltamos a frisar, obviamente sacrifica tanto a variedade de obras 

mencionadas – optamos por trazer apenas as mais exemplares para definir a vertente – 

quanto o aprofundamento analítico nelas – optamos por apenas ressaltar os aspectos que 

caracterizam a vertente em si. Mesmo assim, esse panorama dá uma boa noção histórica 

de como a tradição da narrativa criminal não só foi e é muito popular no Brasil, como 

também apresenta até hoje uma grande variedade de formas e temáticas, dialogando 

com as ansiedades de seus contextos de produção. Esse capítulo serve não só aos 

pesquisadores da narrativa criminal em si, que encontrarão nele diversos caminhos de 

pesquisa possíveis nesse campo, como a outros pesquisadores da literatura brasileira, 

que encontrarão nele tanto obras pouco conhecidas pela crítica atual, quanto novas 

relações estabelecidas entre obras mais consagradas, vistas agora sob um novo ângulo. 

O quarto e último capítulo, ―Aspectos da narrativa criminal no Brasil‖, fica, 

então, como uma junção entre o segundo e terceiro capítulos dessa pesquisa, oferecendo 

um aprofundamento analítico nas narrativas criminais brasileiras tendo como base as 

características típicas da narrativa criminal. Dessa forma não só reforçamos a 

pertinência das narrativas ao subgênero, alinhando nossa produção à ficção de crime 

internacional, como também ressaltamos as peculiaridades da narrativa criminal no 

Brasil, mostrando nossa autonomia em relação ao que é produzido dentro desse 

subgênero lá fora. 
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Longe de ser o resultado final de uma pesquisa, esse ambicioso trabalho serve de 

primeiro passo para um projeto maior, não pensado para se esgotar no esforço de um 

único pesquisador, mas para apoiar pesquisas futuras em prol da valorização e 

recuperação de uma tradição cultural hoje ofuscada pela crítica acadêmica, 

principalmente no Brasil. Tendo como base este trabalho, pretendemos dar continuidade 

a esse ambicioso projeto, nos dedicando nos próximos passos a cobrir as lacunas 

deixadas por este trabalho, como a limitação do levantamento bibliográfico e escassez 

de análises mais detidas em algumas obras que compõem essa vertente. Com isso, 

esperamos que um dia seja possível mudar a perspectiva negativa de que no Brasil não 

há romance policial para uma que apresente o país como um grande produtor e 

consumidor de narrativas criminais. 
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