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RESUMO 
 

 
 
 

A presente dissertação examina a série "A Inspetora", do escritor paulista 
Ganymédes José Santos de Oliveira, que produziu para a editora carioca Ediouro, 

entre 1974 e 1988, quase 40 livros de bolso de mistério para jovens leitores em 
torno de uma turma de crianças moradoras de uma fazenda (a "Patota da Coruja de 
Papelão"). Além de coligir um detalhado perfil editorial e histórico da série junto aos 

arquivos da editora, que inclui tanto informações relativas a tiragens, formatos e 
reedições quanto investigações em torno do mistério envolvendo um dos livros do 

corpus, possivelmente silenciado pela própria editora durante os anos 70 (O Caso 
do Rei da Casa Preta), buscamos comparar também as narrativas com os 
parâmetros, regras e lógica próprios do gênero policial, no entendimento de teóricos 

como W. H. Auden, Todorov, Boileau-Narcejac, Otto Maria Carpeaux, Medeiros e 
Albuquerque e Sandra Reimão, entre outros. Ao redigirmos uma biografia do autor 

com base em entrevistas pouco divulgadas e correspondência ativa e passiva 
inédita descoberta durante a pesquisa no Arquivo Municipal de Casa Branca, 
procuramos ainda sugerir novas inflexões de leitura para o entendimento da carreira 

e obra de Ganymédes José, bem como chamar atenção para a relevância de seu 
trabalho no contexto da literatura infantojuvenil brasileira. Finalmente, tomando como 

base o primeiro volume da série, O Caso da Mula-sem-cabeça, oferecemos uma 
análise crítica e leitura do corpus destacando o que ele tem de mais curioso: 1) seu 
caráter tanto de literatura policial (onde se privilegia a razão e o intelecto como forma 

de desvendar crimes e mistérios) quanto de literatura de massa (os livros eram 
assinados de forma diferenciada pela autor e feitos por encomenda para a editora); 

2) o curioso deslocamento do palco de suas narrativas de combate ao crime da 
cidade – que é o berço e quase mesmo a raison d' être do romance policial – para o 
campo; 3) um personagem principal (a Inspetora, a menina Eloísa) que alia a razão 

de um Sherlock Holmes à tradição clássica e um respeito às instituições (igreja, 
família, figuras de autoridade): diferentemente da prima Malu, vinda da capital São 

Paulo, Eloísa está sempre atenta às obrigatórias orações, ao respeito a pais e 
professores, à superioridade da cultura erudita e, finalmente, às vantagens da vida no 
campo contra todo o tumulto, violência e poluição das grandes cidades. Transparece, 

ao final de nosso trabalho, um autor que viveu para seus livros e que, na “Inspetora”, 
parecia resgatar o típico embate oitocentista entre a vida rural, a vida da tradição e dos 

valores cristãos e clássicos, e a vida urbana, a vida da velocidade e da tecnologia, dos 
valores modernos e menos humanistas. 
 
Palavras-chave: Ganymédes José Santos de Oliveira, literatura infantojuvenil 

brasileira, literatura policial, literatura de massa 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The present dissertation examines the "A Inspetora" series, by Brazilian writer 
Ganymédes José Santos de Oliveira, who produced for publishing house Ediouro 

between 1974 and 1988 almost 40 crime pocket books aimed at young readers 
about a group of detective kids living at the countryside (the "Cardboard Owl Gang"). 
Apart from compiling an extensive and detailed profile on the historical and editorial 

aspects of the series using data prospected at Ediouro´s archives, which include 
information regarding pressing runs, formats and reissues as much as forays into the 

mystery around one of the books of the corpus, kept unpublished by the editor during 
the 70’s (O Caso do Rei da Casa Preta), we also aim at comparing the “Inspetora” 
narratives with the crime fiction parameters, logic and rules, as seen by scholars 

such as W. H. Auden, Todorov, Boileau-Narcejac, Otto Maria Carpeaux, Medeiros e 
Albuquerque and Sandra Reimão, among others. By presenting a biography of the 

author based on rare interviews and recently found epistolar material unearthed 
during our research at the Casa Branca’s City Archive, we propose new angles for 
approaching Ganymédes José and his work, as well as raising a flag that should 

draw more attention to the relevance of his writing in the context of Brazilian child-
young adult literature. Finally, taking as starting point the inaugural volume of the 

series, O Caso da Mula-sem-cabeça, we offer a critical and analytical reading of the 
corpus bringing forth what is most peculiar in it: 1) its double aspect as crime fiction 
(in which one favours reason and intellect as the way to solve crimes and enigmas) 

and mass literature (being the books signed with pseudonym and produced as work-
by-hire); 2) the curious displacement of the “stage” where the law-upholding stories 

take place, from the city – the craddle and even the raison d' être of the detective 
novel – to the countryside; 3) a main character (the Inspetora, the girl Eloísa) who 
allies the reasoning of a Sherlock Holmes to classic traditions and a respect to 

hegemonic institutions (church, family, figures of authority): very different from her 
cousin Malu, from capital São Paulo, Eloísa is always very careful with the mandatory 

prayers, with the respect due to parents and teachers, with the superiority of the 
erudite culture and, finally, with the advantages of the life in the countryside 
compared to all the turmoil, violence and pollution of the big cities. By the end of our 

work, shines through an author who lived for his books and who, in the “Inspetora” 
series, brings to life the typical 19th Century clash between rural life, tradition and 

Christian values and a urban life too fast and modern and technological, too devoid 
of humanist principles. 
 

 
Keywords: Ganymédes José Santos de Oliveira, Brazilian child and young adult 

literature, crime fiction, mass literature 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
 Ganymédes José Santos de Oliveira (ou Santos de Oliveira, como assinava 

os volumes da série "A Inspetora") nasceu em Casa Branca, no interior de São 

Paulo, em 15 de maio de 1936. Professor, tradutor, artista plástico e escritor 

extremamente versátil, antes de falecer precocemente, em 9 de julho de 1990, aos 

54 anos, deixou uma vasta obra − ainda pouco estudada − de mais de 150 títulos, a 

quase totalidade deles para jovens leitores.  

 Ainda que tenha recebido algum reconhecimento crítico por seu trabalho, na 

forma de premiações de maior ou menor relevo, como o Troféu Jabuticaba, concedido 

pela Câmara Municipal de Casa Branca (SP), em 1973, e o Troféu Jabuti, em 1985, o 

nome do autor sempre esteve associado a uma produção dita de menor qualidade: 

Ganymédes José, para a crítica literária que o acompanhou em vida, era visto como um 

autor menor, encarado com desconfiança pelo volume de sua produção (COELHO, 

2006). Como informa o próprio autor em nota autobiográfica ao final do livro Boçoroca 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1985a, p. 95), foram 132 livros lançados nos primeiros 13 

anos de carreira. Por ter demorado a se ver editado (sua estreia se dá em 1972, 

quando já contava com 36 anos), Ganymédes José dizia não poder perder mais tempo. 

E, efetivamente, sua importância inicial no cenário da literatura brasileira não se 

evidencia por uma prosa refinada e inatacável do ponto de vista estilístico, e sim pelo 

gigantismo de sua produção e tiragens, que por vezes estiveram na casa das centenas 

de milhares de exemplares. No trecho da matéria reproduzida abaixo, intitulada 

“Autores e editoras descobrem o jovem”, publicada no Estado de S. Paulo em 9 de 

setembro de 1992, os repórteres Geraldo Galvão Ferraz e Moacir Amâncio documentam 

a presença de Ganymédes entre os autores com vendagens na casa dos milhões. 

As editoras especializadas no gênero parecem não se preocupar muito com a 

fama de seus escritores, mas sobretudo com a adequação dos textos aos 
temas do cotidiano e ao público. Se Lygia Fagundes Telles, Ignacio de Loyola 
Brandão, João Antônio, Ricardo Ramos ou Julieta Godoy Ladeira estão nos 

seus catálogos, é porque se adaptaram à nova linha. Porém, é notório o 
número de escritores especializados em livros para jovens. Eles não precisam 
ser famosos como aqueles, mas funcionam. [Henrique] Felix,  [, editor de 

literatura infantojuvenil da Editora Atual,] lembra o caso de Ganymédes José, 
um já falecido campeão de vendas, que produzia profissionalmente suas 
histórias e que só na Atual vendeu até agora 2 milhões de exemplares de 

livros como O Solar Mal Assombrado.  (FERRAZ; AMÂNCIO, 1992, p. 1) 
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 Também impressionava sua proposta artística multifacetada: de sua 

máquina de escrever saíram desde biografias e livros didáticos ou inspirados na 

história do Brasil a peças de teatro e praticamente todos os gêneros da literatura de 

massa, como o suspense, a ficção científica, a aventura e, claro, a ficção policial. 

Seu alcance e influência foram ainda mais além ao ter alguns de seus livros 

adotados pelo MEC, o que fez dele, nos anos 80, um dos autores mais lidos no 

Brasil, segundo pesquisa conduzida então pela prefeitura de São Paulo (SANTOS 

DE OLIVEIRA, 1985a, p. 95).  

 Embora tenha escrito alguns romances para adultos (ou jovens adultos), a 

produção literária de Ganymédes José manteve-se praticamente toda dentro da 

seara do livro para crianças e adolescentes. A série "A Inspetora", de que nos 

ocupamos em nossa pesquisa, possui um lugar especial na obra do autor tanto 

pelos seus impressionantes milhares de páginas e pela sua relevância como leitura 

de formação de um vasto número de jovens leitores durante sua permanência em 

catálogo, quanto pela sua combinação de literatura infantojuvenil e ficção policial em um 

cenário rural que propositadamente evita o próprio berço deste gênero que nasce com 

Edgar Allan Poe e sua Rua Morgue: a cidade, a grande cidade, a metrópole poluída e 

absurda que, para Ganymédes José, encarnaria muitos dos males modernos.  

 Em seus pequenos livros de mistério protagonizados por crianças, o autor, 

em plena década de 70, nas páginas da "Inspetora", travava uma batalha digna do 

séc. XIX, na qual, se por um lado abraçava o positivismo que está no âmago do 

romance de enigma, ao fazer da menina Eloísa a sua detetive guiada pela razão e 

pela lógica, por outro o rechaçava, com veemência, por ver certo efeito negativo da 

ciência e do que chamava de "tecnocracia" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1987a), da 

industrialização e da sociedade de consumo, na vida moderna, em particular nas 

cidades, que para ele, a julgar pelos pensamentos da personagem Malu em O Caso 

da Mula-sem-cabeça, eram um "manicômio" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a).  

 Embora não devesse ser mais necessário desfiar grandes defesas à validade 

da literatura de massa como fenômeno cultural digno de estudo e, como afirma Muniz 

Sodré em seu livro Best-Seller: a literatura de mercado (1988), "com regras distintas 

de produção e consumo" (SODRÉ, 1988, p. 6), parece-nos contudo evidente que tal 

campo ainda se ressente, no Brasil, de maiores investigações sérias pela persistência 
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de um preconceito generalizado para com as ditas formas de literatura popular. Álvaro 

Lins, em seu pioneiro No mundo do romance policial, resgata a separação de gêneros 

e estilos que havia na literatura clássica de gregos e romanos − "uns [gêneros] para a 

expressão de situações nobres e elevadas, outros para a expressão de situações 

baixas e feias" (LINS, 1953, p. 6) − para explicar essa dicotomia que perdura até hoje 

entre a forma literária “alta”, aristocrática, de elite, e a forma literária “baixa”, plebeia, 

popular. O romance, mesmo em suas manifestações pontuais ao longo da história 

(como o Satiricon, de Petrônio), bem antes de sua ascensão e consolidação como 

gênero literário dominante no séc. XIX, sempre deu voz a temas mais mundanos e 

comuns: a vida em seu real, em seu cru cotidiano plebeu. Quando, porém, passa a 

ser considerado uma forma literária legítima e mesmo preferível às demais, como a 

poesia, o romance, agora associado ao mais elevado fazer artístico, vê-se no outro 

lado da gangorra: malditas agora são outras formas de romance, a maioria delas 

nascendo ao mesmo tempo – e pelos mesmos motivos – em que o romance fincava 

suas raízes na cultura ocidental: o romance gótico, o romance científico, o romance de 

aventura, o romance policial; todos eles surgem em meio a uma nascente sociedade 

burguesa industrial, cada vez mais urbana, cada mais fascinada pela técnica e pela 

ciência, na qual multiplicam-se os leitores e seus anseios imediatistas, multiplicam-se 

os agentes da indústria livreira e seus mecanismos de produção. Ou seja, as condições 

que firmavam o romance como gênero eram as mesmas que faziam amadurecer os 

ditos subgêneros do romance e a literatura de massa da indústria cultural.  

 Se muitos teóricos, porém, pura e simplesmente descartaram ao longo de 

décadas essas formas ficcionais mais populares como objeto válido de estudo, 

verdade é também que há os que, como Lins, Eco e Sodré, conseguiram enxergar 

além do antigo filtro estético greco-romano. Sobre o romance policial, 

particularmente, vale acompanhar mais um trecho do ensaio de Lins: 

O certo é que a ficção do romance policial e a ficção do romance literário 
são realidades diversas. Não se julgue, porém, que o romance policial seja 

uma degradação da literatura, como a história romanceada em face da 
verdadeira história, ou que seja uma desprezível subliteratura. Ele tem a 
sua existência autônoma, com a sua técnica, com os seus processos, com 

as suas regras próprias. (LINS, 1953, p. 11) 

 Uma outra exposição bastante elucidativa sobre a problemática da literatura 

de massa como objeto de estudo nos dá Regina Zilberman em seu texto de 
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apresentação para o volume Os preferidos do público, coletânea de ensaios que 

organizou para a editora Vozes em 1987: 

Numa sociedade em que (...) as pessoas leem pouco, a literatura de massa 
parece ser, simultaneamente, a causa e a solução do problema. (...) 

Atraindo o leitor para um tipo de obra considerada menor, impede-o de 
voltar-se àqueles livros efetivamente relevantes para sua formação cultural 
e, ao mesmo tempo, convidativos ao prazer superior oferecido pela grande 

arte literária. (...) Pela mesma razão, paradoxalmente, ela é julgada uma 
saída positiva: cria o hábito de ler, atrai novos adeptos para o livro, ajuda a 
crescer a indústria livreira e propicia uma infraestrutura de circulação para 

as obras sem a qual uma literatura nacional de país subdesenvolvido, como 
é o Brasil, não seria possível. Converte-se num mal menor, tolerável diante 
da hipótese de que pior seria sem ela e qualquer tipo de leitura. 

(ZILBERMAN, 1987, p. 7. Grifo nosso) 

 

 Se hoje em dia, principalmente após o avanço dos chamados Estudos 

Culturais, é mais difícil nos alinharmos sem restrições à ideia de um “prazer superior” 

oferecido unicamente pelos “livros efetivamente relevantes” da “grande arte literária” 

(o que deixaria de lado o universo da literatura dita de entretenimento), é muito fácil, 

porém, concordar com Zilberman de que qualquer leitura é melhor do que nenhuma. 

 As dezenas de volumes da série aqui em estudo, iniciada em 1974 com a 

publicação de O Caso da Mula-sem-cabeça, eram assinadas com pseudônimo pelo 

autor (Santos de Oliveira, em vez de Ganymédes José), no que talvez pudesse ser visto 

como o desejo de certa distância entre sua produção dita séria e os livros da "Inspetora", 

escritos sob encomenda para a Ediouro e (provavelmente) com menor cuidado.  

 E é de literatura de massa, realmente, que se trata a série "Inspetora"? Ora, 

como pequenos entrechos de aventura e mistério urdidos mais com a velocidade de 

um Dumas (Ganymédes José escrevia estes livros em questão de 5 a 7 dias) que a 

de um Balzac, seus numerosos volumes inscrevem-se perfeitamente na tradição 

folhetinesca iniciada no séc. XIX na França com Os mistérios de Paris, de Eugène 

Sue, e apresentam inclusive os mesmos aspectos principais elencados por Sodré 

para falar desta obra que ele considera “o paradigma da literatura de massa futura”: 

1 – O aspecto mítico das narrativas, seja nas personagens arquetípicas transformadas 

em “verdadeiros tipos modelares” (SODRÉ, 1988, p. 8), seja nos grandes perigos 

físicos vencidos com facilidade, segundo um inconfundível e nunca frustrado modelo 

de peripécias. Na “Inspetora”, a intelectual menina Eloísa, líder do grupo de crianças 
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investigadoras, personifica as virtudes do intelecto e da astúcia, enquanto que a 

negra Bortolina, neta de escravos, é o canal para que superstições e sistemas de 

crenças não tão positivistas sejam colocados em xeque ao longo das histórias.  

2 – A atualidade informativo-jornalística das tramas, nas quais o autor procura “pôr o 

leitor ao corrente de grandes fatos, teorias e doutrinas (...) de uma maneira fácil e 

acessível” (SODRÉ, 1988, p. 8). Na “Inspetora”, dado seu caráter de literatura de 

entretenimento, de consumo, é visível o esforço de Santos de Oliveira em situar no 

presente, o máximo possível, as ações narradas, sem aparente preocupação com 

sua perenidade. Por isso, há uma veia de atualidade em suas páginas, atualidade 

tanto mais datada hoje quanto procurava ser atual na época de sua redação. Aqui 

entram as gírias incorporadas pelo autor à fala das crianças e do próprio narrador e 

referências a fatos históricos da época, dignos da pauta de um telejornal.  

 3 – O pedagogismo explícito, a intenção evidente de ensinar algo ao leitor. Na 

“Inspetora”, o recurso ora deixa vislumbrar as autênticas preocupações de 

Ganymédes José com o incentivo à leitura (por exemplo, é costumeiro que as 

personagens estejam lendo, mesmo que a série quase toda se passe em uma 

fazenda cheia de possibilidades menos contemplativas), ora revela o pouco cuidado 

e a pressa com que os originais deviam nascer de sua máquina de escrever (trechos 

do volume O Caso do Tesouro do Diabo Velho, por exemplo, parecem citações 

quase literais de verbetes enciclopédicos – quando a menina Eloísa explica aos 

colegas quem era o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva). 

 Esse pedagogismo evidente na série, que por vezes toma ares ufanistas em 

seus primeiros volumes (as cores dos distintivos usados pelas crianças, os membros 

da Patota da Coruja de Papelão, são justamente as cores da bandeira nacional) é 

típico do modelo de literatura infantojuvenil brasileira em seus princípios, no final do 

séc. XIX, modelo que ainda tem em comum com Santos de Oliveira a defesa do 

positivismo/intelectualismo e de certos valores burgueses e cristãos. Além disso 

tudo, sua história de publicação superposta à boa parte da época da ditadura militar, 

mas também do período de abertura, anistia e redemocratização, faz da “Inspetora” 

um objeto de investigação extremamente rico, repleto de informações a se levantar e 

perguntas a se tentar responder.  
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 Provavelmente, milhões de crianças e adolescentes brasileiros, durante as 

décadas de 70 e 80, considerando-se os números de tiragem descobertos por nós 

durante esta pesquisa, cristalizaram seu gosto pela leitura ou viram-se atraídos para 

o mundo dos livros graças à literatura de massa produzida por Ganymédes José nas 

páginas das histórias policiais campestres da Patota da Coruja de Papelão. O único 

enigma inexplicável, a nosso ver, seria não dar a essa obra a atenção que sua 

relevância no cenário cultural e editorial brasileiro merece. 

 Procuramos, portanto, ao longo desta investigação, traçar um perfil temático, 

histórico e editorial da série, não descuidando do delicado cenário político (Ditadura 

pós-AI-5 e Abertura) de que foi testemunha. Para isso, com base tanto na análise 

crítica dos livros quanto na garimpagem dos arquivos da Ediouro e no acervo do 

autor constante do Museu de Casa Branca, coligimos dados editoriais relacionados 

à coleção, como datas de publicação, tiragens totais dos volumes, formatos, 

estratégias promocionais e de distribuição e possíveis interferências nos textos 

originais que possam ser relevantes para estes e futuros estudos.  

 Além disso, oferecemos uma leitura e análise do volume inaugural da série, 

O Caso da Mula-sem-cabeça, no qual a mitologia da coleção e suas personagens 

são apresentadas, buscando explicitar a apologia feita pelo autor à vida no campo e 

a valores tradicionalistas, em oposição à modernidade e à velocidade da vida nas 

grandes cidades, ressaltando a curiosíssima escolha feita para essa cruzada 

ideológica: ao mesclar literatura infantojuvenil com literatura policial no formato de 

livros de bolso de estilo folhetinesco, Santos de Oliveira assume os riscos de 

legitimação destes três gêneros em uma massa crítica cuja explosão ele evita, 

primeiramente, ao mudar o cenário de suas narrativas criminais da cidade para o 

campo. Essa mudança, aliada ao projeto maior que transparece em toda a série (a 

já citada apologia da vida no campo e de seus valores), revela um autor que parece 

reviver o típico embate oitocentista entre a vida rural, a vida da tradição e dos 

valores cristãos e clássicos, e a vida urbana, a vida da velocidade e da tecnologia, 

dos valores modernos e menos humanistas. É nesse primeiro volume da coleção 

que Ganymédes José Santos de Oliveira nos apresentará Eloísa, a Inspetora, uma 

detetive de apenas 10 anos que concilia o racionalismo instrumental positivista tão 

essencial à ficção policial com moralidade, religiosidade e até mesmo patriotismo. 
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 Roberto Acízelo de Souza, em seu ótimo volume Teoria da Literatura (2004), 

para a série Princípios, da Ática, discorre sobre as origens da disciplina como 

ciência e argumenta, com muita propriedade, que mais adequado seria falar-se de 

“Teorias da Literatura”, no plural, tamanha a diversidade de abordagens para o tema  

desde o séc. XIX. E se, no decorrer do século passado, adotar determinada visão 

(como o New Criticism norte-americano, que buscava estudar o texto em sua 

imanência interna, desconsiderando pressões e influências de meio e sociedade 

para a feitura da obra) significava desconsiderar todas as outras (como a Estilística, 

que buscava ligar o texto literário a seu contexto ideológico e social), tal pureza de 

abordagem não é mais necessária. Por isso, podemos não só tentar entender as 

narrativas da “Inspetora” circunscrevendo nossa análise apenas ao texto em si, sua 

lógica interna e sua sustentação como objeto acabado, como também recorrer ao 

estudo de outros fatores ou, como diz Acízelo, "ampliando [nossas] análises às 

conexões entre o texto literário e outros processos sociais − ideológicos, históricos, 

culturais, econômicos etc." (SOUZA, 2004, p. 54). Por exemplo: como desprezar o 

fato de que Ganymédes José era um fervoroso e engajado católico? E que essa fé 

ia se depositar em seus textos, como um dos valores que sua literatura pretendia 

defender e propagar? Não é à toa que a menina Eloísa, a Inspetora, mesmo sendo 

uma decifradora de enigmas na melhor tradição do romance policial, louvadora das 

proezas do intelecto e da observação, seja também uma respeitosa cristã, tal qual 

seu autor-criador. E o texto, por si só, não nos traria esse diamante de significação 

para se entender tanto a obra quanto o seu processo (e projeto) de criação.   

 Por isso, foi uma grande satisfação termos conseguido, com base no 

levantamento e pesquisa de novas e inéditas fontes primárias, como 

correspondências e manuscritos conservados no acervo doado pela família ao 

Museu Histórico e Pedagógico Alfredo e Afonso de Taunay, em Casa Branca, 

oferecer uma breve biografia que apresenta facetas pouco conhecidas de 

Ganymédes José e sugere novas inflexões para a leitura de sua obra (e não só dos 

volumes compreendidos na série "Inspetora"). 

 Não nos rendemos também (sem solução) ao que a "Inspetora" parecia ter 

de mais misterioso quanto a sua trajetória editorial: apesar dos numerosos títulos 

publicados, a série possui pelo menos mais um original escrito pelo autor (O Caso do 

Rei da Casa Preta), cujo lançamento aparecia previsto nas edições originais dos 
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primeiros volumes. Se parecia certo que o manuscrito deste livro perdido existia e teria 

sido inclusive repassado à editora, o que teria motivado o cancelamento de sua 

publicação? Alguma disputa contratual ou, quem sabe, um episódio de autocensura por 

conta de um tema que, à época, pode ter parecido perigoso para o editor? Dizemos 

autocensura porque O Caso do Rei da Casa Preta não aparece entre os mais de 500 

livros censurados oficialmente pelo regime militar no Brasil, entre 1964 e 1985, listados 

por Deonísio da Silva em seu Nos Bastidores da Censura (1989), mas pode muito bem 

ser exemplo do que Sandra Reimão descreve em Repressão e Resistência: Censura a 

Livros na Ditadura Militar (2011) como sendo a autocensura de “artistas e intelectuais 

(...) conscientes do rigor da atividade censória (...) durante o governo Médici (1969-

1974), evitando produzir obras que pudessem ser censuradas” (REIMÃO, 2011, p. 57). 

 Esperamos, finalmente, que as páginas seguintes, o corpo desta dissertação, 

contribuam para dar maior visibilidade acadêmica a Ganymédes José por meio de um 

olhar que se fixará no que sua obra teve de mais associado à indústria cultural e à 

literatura de mercado: livros de bolso de ficção policial infantojuvenil nos quais o autor 

anseia por um retorno a um mundo com menos consumo (de massa), menos 

aceleração, menos metrópole, menos crime, menos tecnocracia. E também para a 

produção infantojuvenil da Ediouro nos anos 70, já que, tratando-se de uma casa 

editorial de sua envergadura e resiliência, surpreende, como indica Labanca (2009), 

que a maioria dos trabalhos sobre o mercado livreiro e sua história, no Brasil, sequer 

citem a editora ou, quando o façam, não dediquem a ela mais que algumas linhas.  

  

  

 

   

   

  

 

. 
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CAPÍTULO 1. GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA: PEQUENA 

BIOGRAFIA DE UM ESCRITOR-AVALANCHE 

 

 
 
1.1. Rejeição, obsessão e perseverança: fazendo de Casa Branca "um romance 

universal" 

  

 Prezado Ganymédes 

 Creia-me que li integralmente seu conto assim como a novela. Não fora 
a louvável insistência sua em receber uma crítica objetiva, jamais o faria,  
pois difícil é encontrar um pretendente às letras que possua coragem e 

necessária resignação perante as razões que o editor aduz na devolução do 
original. 

 Os seus originais (novela e conto) têm imaginação além de certa fluência 
de estilo. Mas, como você mesmo escreve no prefácio da novela, estão 
incompletos, não foram burilados. Não lhe vou dizer que essa seja a lacuna 

maior de que os seus originais se ressentem. Diria antes que ela se acha 
em outro período do prefácio: "Esta não é uma obra de arte". Isso, porém, 
não é ainda motivo para desistir das letras. Muitos literatos, hoje imortais, 

viram suas primeiras experiências sucessivamente rejeitadas pelos editores.  

 Mas se você não tem realmente pretensão de fazer arte, segundo 

confessou no prefácio, então a melhor coisa é desistir de fazer romance. A 
arte literária não poupa os laureados nem os gênios. Joyce levava oito 
horas em algumas linhas; Hemingway leu e releu setenta e tantas vezes o 
seu O velho e o mar, antes de dá-lo à imprensa; La Fontaine fazia e refazia 

dezenas de vezes as suas fábulas; Flaubert virava louco em casa quando não 
conseguia o termo exato, e assim todos, com rara exceção. É por isso que dos 
muitos que aspiram às letras, poucos perseveram. Espero que você persevere.  

Meu abraço, 
Avelino Antônio Corrêa 

EDITORA ÁTICA LTDA. 
(Carta inédita de 26 de março de 1971. Grifos nossos.) 

 

 Ganymédes José Santos de Oliveira, o Dei, filho de João de Oliveira e Rita 

Conceição Santos Oliveira, perseverou. Do alto de seus trinta e cinco anos quase 

completos quando do provável recebimento da carta acima, que reproduzimos na 

íntegra, uma das poucas de interesse que sobrevivem no acervo do Arquivo 

Municipal de Casa Branca, o professor normalista, bacharel em Direito e aluno do 

curso de Letras da Faculdade de São José do Rio Pardo era a essa altura um 

veterano em cartas de rejeição e obstáculos os mais variados nessa cruzada de 

"pretendente às letras", como disse o editor Avelino Corrêa; e nem seria a última que 

receberia da Ática, que, pouco tempo depois, em carta de 18 de maio de 1972 

assinada pelo mesmo "algoz", recusaria os originais de Quando florescem os ipês, 
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alegando que estes "se ressentem bastante da falta de maturidade literária no 

enredo, diálogos e trato dos personagens". E, de fato, o livro teria que esperar até 

que seu autor estivesse consagrado, com obras publicadas às dezenas, em diversas 

editoras, para finalmente sair pela Brasiliense, em 1976, onde se manteve à venda 

pelo menos até 1994, quando já alcançava a 26a edição.  

 Mas "o que faz [você] em Casa Branca?", perguntava já a Ganymédes, em 

carta de 23 de janeiro de 1961, o renomado e libertário ator e diretor teatral Francarlos 

Reis − falecido aos 67 anos em 2009 com quase 70 espetáculos teatrais no currículo −, 

então um estudante de dezenove anos em Campinas que, após formar-se bacharel em 

Direito e prestes a encaminhar-se a uma carreira como diplomata no Rio de Janeiro, 

alteraria planos e trajetórias ao abraçar o teatro em 1970, data de sua estreia na 

montagem brasileira de Hair. Francarlos Reis, desde sempre um inconformado com a 

estética e moralidade de sua época e dotado de grande sensibilidade ("Eu nasci para 

ser artista", diz ele em sua segunda carta ao amigo Ganymédes, em 19 de janeiro), 

características que o empurravam mais para as artes (cinema, teatro, dança, pintura, 

música, poesia) que para as sabatinas "de Constitucional, Internacional Público, 

Religião" (REIS, 1962a), já então arriscava alguns poemas nos jornais locais (como o 

Diário de São Paulo), produção que interessa a Ganymédes e leva ambos a uma 

correspondência que começa pouco antes de 14 de janeiro de 1961 (data da primeira 

carta de Francarlos a Ganymédes) e vai minimamente até 8 de novembro de 1962 

(data da carta mais recente encontrada no Arquivo Municipal). 

 "Deve ser horrível e terrivelmente monótono morar aí, não?", continua 

Francarlos em sua missiva de 23 de janeiro. "Pois se eu acho que em Campinas não 

há o que fazer (de novidade), imagine aí [em Casa Branca]. É esta a opinião de 

alguém que detesta estar parado e não ter o que fazer. De alguém que detesta 

rotina, que vive à procura de coisas novas e emoções que cheiram a novidade". Na 

mesma linha, Francarlos (como assinava as cartas) segue trocando poemas e 

impressões mais ou menos no mesmo tom com o (ainda frustrado) escritor, como na 

correspondência de 11 de fevereiro de 1961, quando escreve: 

"Você sabe qual é o meu maior sonho? Qual a coisa que eu penso até 

quando durmo? Viajar para o exterior, para a Europa, principalmente: 
França, Espanha, Itália, Portugal, Suécia, Inglaterra, Áustria, tudo, tudo, 
tudo. Eu já nasci pensando nisso. É a minha obceção (sic). Qual a sua 

[obsessão]? Se é que a tem." (REIS, 1961e, p. 2. Grifos nossos.)    
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 Não nos é possível responder objetivamente (e com o mesmo e investigativo 

prazer vicário) às perguntas colocadas nessa correspondência passiva do autor da 

série "A Inspetora", por motivos óbvios: caso tenham sobrevivido, as respostas a elas 

se encontram não em Casa Branca, mas no espólio e papéis de Francarlos Reis. 

Podemos, contudo, afirmar que, diferentemente de Francarlos, que em 1969 já 

realizava os anunciados sonhos em viagem a Londres (viagem transformadora que o 

faria desistir definitivamente da carreira de advogado), Ganymédes José não precisaria 

dos mesmos malabarismos geográficos para fazer florescer sua veia artística. Tendo 

vivido quase toda a vida em Casa Branca, inclusive nascendo (no dia 15 de maio de 

1936) e morrendo (no dia 9 de julho de 1990) na mesmíssima casa situada na Rua Luís 

Piza, 342, Ganymédes tinha seguramente um sonho. E, mais que uma obsessão, uma 

missão: o menino que, aos oito anos, como nos informa Sérgio Scacabarrozzi no artigo 

“Ganymédes José – um menino e um sonho”, publicado em 8 de maio de 2010 em 

edição especial do Jornal Casa Branca, já respondia à professora Anita que, ao crescer, 

seria "escritor, para trabalhar por minha terra", é o mesmo homem agora maduro que, 

aos 45 anos de idade, persevera em seu ofício e confessa a uma correspondente, 

identificada como "Dona Mimi", em carta datada de 3 de fevereiro de 1982, que, 

"conforme me prometi em criança, estou tentando transformar esta cidade em um 

grande romance universal. Porque Casa Branca é mesmo um universo".   

 E é isso o que Ganymédes José faz em Casa Branca, se nos é dado 

responder à pergunta de seu amigo Francarlos Reis nos idos de 1961. Ganymédes 

José, qual um Balzac do interior de São Paulo, sonha em fazer universal a crônica 

de sua cidadezinha, persegue obsessivamente as letras e, a despeito das cartas de 

rejeição, das barreiras dos estreitos círculos literários e de todas as dificuldades 

inerentes à sua distância dos grandes centros culturais como Rio, Belo Horizonte e 

São Paulo; a despeito de tudo isso, ele persevera. Persevera como esperava 

Avelino Antônio Corrêa, o já citado editor da Ática para quem era certo que 

Ganymédes, mesmo contrariado, achava "a franqueza [das recusas] preferível a 

uma resposta evasiva ou ambígua" (CORRÊA, 1972, p. 1). Ele provavelmente 

estava correto quanto a essa assunção.  
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1.2. Música, artes plásticas, carnaval e televisão: a renascença paulistana  de 

um homem só 
 

 Ganymédes José estreia profissionalmente em 1972, embora já se 

destacasse no mundo interiorano paulista por conta de diversas atividades nos mais 

variados campos das artes. Se com a literatura ganha o primeiro prêmio aos 16 anos, 

em 1952, em São Paulo, no concurso Galeão Coutinho, concedido pela União 

Paulista de Educação e promovido pelo Jornal de Notícias, nos anos seguintes vence 

um concurso municipal para a criação do novo brasão de Casa Branca (1958), recebe 

a medalha de prata pela peça teatral Juana Maria dos Presentes, encenada no 

Segundo Festival Universitário de Campinas sob direção de Milton Andrade (1959), e 

destaca-se como organizador e participante do Festival Casabranquense de Música 

Popular, cuja primeira edição se dá entre os dias 23 e 27 de junho de 1968. Nestes 

festivais, Ganymédes José inscreve músicas de sua autoria (na fig. 1, pode-se ver 

detalhe da contracapa de LP registrado na época, onde aparecem duas delas), como 

Petitinha, João de Jesus, Poeta, Faz, Faz, Faz Bem, Universo de Amor, Rosa Azul, 

Ave Maria e Mensagem, entre outras, sendo que esta última tira o primeiro lugar na 

edição inaugural do evento (fig. 2). Mais curiosa seria sua participação no programa 

televisivo Cidade contra Cidade, apresentado por Silvio Santos, no qual Ganymédes e 

seu único irmão e artista plástico Clístenes, o Tenê de Casa Branca, ficariam 

 

Figura 1 - Contracapa de LP com composições de Ganymédes José 
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responsáveis por boa parte dos cenários e produção envolvida na disputa, que trouxe 

a vitória à Casa Branca no embate contra a cidade adversária de Rancharia. É nesse 

episódio que começa uma colaboração entre os dois irmãos que se estenderia primeiro 

para a criação de fantasias e blocos carnavalescos em Casa Branca e depois para a 

ilustração, por Tenê, de capas e livros do irmão mais velho escritor. 

 

 

Figura 2 -  Matéria na revista Intervalo sobre vitória de Ganymédes José como compositor 
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 Não era só nas letras e na música que Ganymédes José dava asas à sua 

criatividade. Qual um verdadeiro homem renascentista, ele não parecia reconhecer 

limites para seus campos de atuação artística: bordava (ele mesmo fez o brasão com 

que ganhou o concurso de 1958), pintava, esculpia! Um anúncio que localizamos no 

jornal O Estado de S. Paulo, de 22 de junho de 1980 (fig. 3), oferece "imagens de 

gesso, recobertas de tecidos, fios, pedras e flores de cera, (...) criações de 

Ganymédes José, que aceita encomendas com 20 dias de antecedência". Ou seja, 

oito anos depois de se tornar escritor publicado, Ganymédes nem por isso 

abandonava suas outras aptidões. 

Escrevo biografias, páginas da história do Brasil, teatro para crianças e jovens, 
suspense, livros de humor, ficção científica, livros didáticos (...) e tenho um projeto 
sobre romances bíblicos, há muito sonhado. (...) Nas horas vagas, pinto imagens 

de santo, tecido, desenho, curto música e, presentemente, estamos trabalhando 
no término da pintura interna de nossa igreja. Sou pau para muitas obras e, 
enquanto o pescoço aguentar, quero ficar nesta. (SANTOS DE OLIVEIRA, 

1985a, p. 96. Grifo nosso.) 

 

 Em depoimento registrado 

no vídeo Biografia Ganymédes 

José, produzido pela Voyter 

Produções para a prefeitura de 

Casa Branca em 2010, sua prima 

Elmisa Maria da Silva, que com ele 

conviveu desde os 11 anos de 

idade, afirma que o apartamento 

do escritor, construído como anexo 

nos fundos da casa dos pais, já 

surpreendia ao revelar todas essas 

frentes por onde se movia o artista: 

em seu interior, objetos e objetos 

davam conta do Ganymédes 

escultor, do Ganymédes pintor, do 

Ganymédes artista plástico 

(RONCHI, 2010).   

Figura 3 - Ganymédes José anuncia esculturas no Estado de S. Paulo 
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1.3. "Pistolões" no céu e na terra: religiosidade, amigos fiéis e as portas da 

literatura 
 

 E tudo isso aliado, desde sempre, a uma forte atividade junto à comunidade 

católica de Casa Branca, para quem o criador da Patota da Coruja de Papelão teria 

sido um grande defensor das "tradições religiosas" da cidade, nas palavras do 

diácono do Santuário Nossa Senhora do Desterro, Fernando Antônio de Siqueira 

(RONCHI, 2010). Além de atuar como restaurador de imagens sacras e afrescos 

tanto na igreja da Matriz quanto na igreja do Desterro (é dele o belíssimo mosaico 

colorido da fachada), Ganymédes José, ainda na década de 60, seria parcialmente 

responsável por um avivamento da fé cristã na região, ao promover e resgatar 

celebrações como o Canto da Verônica, a Procissão do Encontro e a Procissão do 

Enterro, entre outras (RONCHI, 2010). Esse ativismo, esse deslumbramento com os 

ritos católicos (e sua plasticidade), ele levaria por toda a vida, como se pode notar 

mesmo em algumas de suas últimas cartas: 

Vou vivendo. Ontem, comecei a enxugar um livro escrito há alguns anos. 
Tenho trabalhado menos, passei a quaresma toda trabalhando para a igreja 

e, no fim, fizemos uma Semana Santa à antiga. Sabe o que inventei? Cores 
na noite. E compramos faixas para grupos de pessoas que portavam lanternas 
coloridas, à vela. Cortamos o fundo de garrafas brancas, pusemos papel 

celofane, desenhamos uma planta orientando as turmas roxa, amarela, verde, 
azul, alaranjada... e saiu todo mundo em oração pelas ruas numa piedade e 
disciplina há muito não vistas por aqui. Comoveu a procissão do encontro, 

impressionou a procissão do enterro e foi linda a procissão da ressurreição, a 
chuva caindo, as pessoas caminhando lentamente, sem guarda-chuva, orando, o 
Cristo se distanciando na perspectiva da rua enquanto o sol começava a surgir 

para afastar as nuvens e a noite, o sino alegremente saudando como um cântico 
de aleluia que, este ano, Casa Branca cantou... Foi bonito, tudo muito bonito, 
acredite. Vale a pena trabalhar para as coisas de Deus, muito embora a maioria 

pense o contrário. (SANTOS DE OLIVEIRA, 29 de março de 1989a. Carta inédita 
a Peter O'Sagae. Grifo nosso.) 

 

 Não parece ser à toa que seu primeiro trabalho como autor profissional, 

descontadas aí as publicações e artigos para jornais locais − como a Folha de Casa 

Branca, cuja primeira edição de 25 de outubro de 1970 trazia artigo de Ganymédes 

intitulado Casa Branca, Meu Vício −, fosse ser justamente um A Vida de Cristo     

(fig. 4), editado originalmente em vinte fascículos pela Editora Três, a convite do 

amigo Ignácio de Loyola Brandão. 
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Essa promessa [de ser escritor] ficou dentro de mim (...) até que pintou uma 

oportunidade, que eu considero um presente de aniversário, porque o 
convite aconteceu dois dias antes de fazer trinta e seis anos. Veio um 
telegrama de São Paulo: experimente fazer o primeiro capítulo de uma 

história, como se você fosse amigo de Cristo, pra ver o que vai acontecer. A 
partir daí, fui contratado pela Editora Três. Fiz um livro sobre a vida de Cristo 
e abriram-se as portas da literatura. (SANTOS DE OLIVEIRA, 2010, p. 5)      

 

 Esta será uma época de trabalho entusiasmado e incansável para 

Ganymédes José que, já bacharel em Direito pela PUC de Campinas e cursando 

Letras na Universidade de São José do Rio Pardo, divide-se entre o magistério em 

Casa Branca, os estudos, o trabalho no Cartório do pai João (o 2o Ofício de Notas, 

que funcionava ao lado da casa da família), a farta correspondência e a sonhada 

realidade de escritor publicado, para quem novas oportunidades começavam a surgir. 

Parece-me que continuarei a trabalhar para a TRÊS e, em minha volta, já 

trouxe uma porção de incumbências. (...) Creia-me, minha senhora, que [o 
CRISTO] foi um trabalho puxadíssimo − de maio a setembro [de 1972], 
quando, finalmente, no dia 28 pude entregar os 20 capítulos e debaixo do 

maior sigilo. Porque a Editora Abril, se tivesse tido conhecimento de nosso 
trabalho, teria publicado uma obra semelhante, antes. São coisas da 
imprensa! (SANTOS DE OLIVEIRA, 1973b, p.1. Grifo nosso.) 

 

 Como se vê, conquistada a 

aura da publicação oficial, outros 

trabalhos se seguiriam, fosse para a 

Três, fosse para dezenas de outras 

casas editoriais, fosse para a Ediouro, 

editora dos livros de nosso corpus e 

que acolheu mais de um terço da 

produção total de Ganymédes José. 

Mas é interessante que o autor tenha 

sempre frisado esse bloqueio brasileiro 

ao acesso às artes literárias, ou ao 

menos à publicação. Ao longo da vida, 

ele não se cansou (em prefácios, 

biografias e apresentações de seus 

livros) de agradecer a Loyola por sua 
 

Figura 4 - Capa do primeiro fascículo de A Vida de Cristo, 

da editora Três 
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indicação e de dizer que no Brasil escritor "sem pistolão" dificilmente conseguia ser 

editado. Em uma de suas primeiras cartas à Dona Mimi, de 6 de janeiro de 1969, pouco 

tempo depois de ganhar alguma notoriedade local com a composição vencedora no 

Festival de Música Popular, Ganymédes diria que 

Com relação a minha música (sic), tudo não passou de uma coincidência (o 
fato de ter ganho o prêmio), pois até à presente data, não me considero 
musicista. Gosto, sim, de escrever; entretanto são escritos de caráter 

particular, sendo raríssimos os que consegui publicar. Ainda que já tenha 
ganho prêmio em Campinas, com uma peça de teatro, não pude levá-la à 
televisão, conquanto muito tentasse. Infelizmente em nosso Brasil existe 

uma espécie de monopólio no campo das letras e, quem não consegue 
transpor a barreira, jamais terá alguma coisa publicada ou conhecida.  
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1969, p. 1. Grifos nossos.) 

 

 É por isso que Ganymédes José poderia ter incorporado a palavra 

"Perseverança" ao próprio nome. Porque, mesmo escrevendo à amiga e colega 

escritora, resignado, que "o que importa não é editar. O que importa é escrever. É 

deixar sua mensagem de paz, de coração ao mundo insatisfeito do dia de hoje" 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1969, p. 4); mesmo com esse aparente conformismo, o escritor 

não largaria (quase) nunca a pena, ou, melhor dizendo, a velha máquina de escrever. 

Aos 8 anos eu já queria ser escritor, mas levei 28 anos para conseguir. E, 
se consegui, foi porque alguém acreditou em mim: Ignácio de Loyola 
Brandão, que me deu uma oportunidade. Do contrário, eu jamais teria sido 

escritor, porque, sem um "cartão", dificilmente você vence nesta terra. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1991, p. V) 

  

1.4. Early attempts e algumas revelações: tentando a sorte na terra do Tio Sam 
enquanto o editor brasileiro não vem 

 

 Vale aqui registrar, aproveitando a referência que o autor faz, na carta de 

1969, à sua tentativa de levar a peça Juana Maria dos Presentes à televisão, que esta 

foi uma faceta inédita descoberta durante nossa pesquisa nos papéis do autor no 

acervo do Arquivo Municipal de Casa Branca: se por um lado Ganymédes terá 

sempre um papel muito crítico com relação à tevê e à invasão cultural norte-

americana, particularmente nas décadas de 70 e 80, por outro lado ele parecia não ter 

as mesmas restrições para com o cinema ou com a indústria livreira dos Estados 

Unidos – são numerosas as cartas que encontramos em meio à sua correspondência 

passiva dando conta de: 
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 a) submissões de textos a agentes literários (como  Flora Roberts, de Nova 

York; carta-resposta de 12 de março de 1971) ou editoras (como a Houghton Mifflin 

Company, de Boston; carta-resposta de 1o de novembro de 1961); 

 b) pedidos de informações sobre os protocolos do meio editorial estadunidense 

(como o feito à Little, Brown & Company; carta-resposta de 22 de março de 1961); 

 c) produção e envio de roteiros baseados em temas nacionais a empresas 

cinematográficas (como a Triton Pictures Corporation, de Nova York, que, em carta-

resposta de 20 de maio de 1963, rejeita − reclamando da qualidade da "tradução" − 

o roteiro inédito Thundering Pampas). 

  Graças a esses documentos, foi possível determinar que o autor, mais de 

uma década antes de sua publicação de estreia em terras brasileiras, procurava 

como alternativa o mercado editorial norte-americano. Dona de Pensão, por 

exemplo, lançado no Brasil apenas em 1981 pela Editora Salesiana Dom Bosco, já 

existia em alguma versão minimamente desde 1962, uma vez que aparece rejeitado 

(fig. 5) pela Alfred A. Knopf Inc. em carta datada de 28 de janeiro de 1963 (originais, 

que fique claro, vertidos pelo próprio autor para o inglês). Ou seja... Resiliência, seu 

nome é Ganymédes José! 

 

Figura 5 - Carta de rejeição a Dona de Pensão 
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1.5. A Época (das Edições) de Ouro e a criação da Inspetora: livros às dezenas 

e a conquista do mercado editorial 
 

 O ano de 1973 veria nova realização do escritor-escultor-tradutor-professor-

pintor-compositor-advogado: a monografia Uma vez, Casa Branca... (fig. 6), pesquisa 

histórica vencedora de concurso promovido 

por sua cidade natal, é publicada pela 

Câmara Municipal.  

 Pouco depois, Ganymédes José 

finalmente desabrocharia como ficcionista. 

"Trabalhador inveterado", conforme diz a (auto?) 

biografia na terceira capa do livro O rio traz... o 

rio leva (SANTOS DE OLIVEIRA, 1985b), a partir 

de 1974 o escritor casabranquense "jorra o que 

escreve − na pequena cidade onde ainda reside 

− como fonte inexaurível de arte, sensibilidade e 

beleza". Depois do romance Classe Média, 

editado com o 

apoio do Centro do Professorado Paulista, nada 

menos que 10 volumes são publicados pela Ediouro, 

começando por A noite dos grandes pedidos, seguido 

pelos títulos A Viagem da Canção Mágica, A Terra dos 

Benebons Amarelos, Júlia Pata e Os Homens de 

Papel. Curiosamente, todos esses primeiros livros 

lançados pela Ediouro em 1974 são assinados pelo 

autor como Dr. Ganymédes (fig. 7). Meu nome é 

esperança!, do mesmo ano (provavelmente o último 

dessa leva), já é assinado como Ganymédes José. 

 Vêm a público ainda os primeiros episódios 

de nosso corpus − os quatro livros iniciais da série "A 

Inspetora", que seria integralmente assinada como 

Santos de Oliveira (ou seja, não exatamente um 

pseudônimo, como seria praxe na Ediouro e 

 

Figura 6 - Capa de Uma vez, Casa Branca... 

 

 

Figura 7 - Capa de A noite dos grandes pedidos 
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especificamente na Coleção Mister Olho, da qual "A Inspetora" fazia parte): O Caso 

da Mula-sem-cabeça, O Caso do Fantasma Dançarino, O Caso das Luzes no Morro 

das Borboletas e O Caso do Bang-

Bang (fig. 8) apresentam às crianças e 

jovens brasileiros os pequenos detetives 

Eloísa, Malu, Orelhão e Bortolina, que 

acompanhariam o escritor em 

praticamente toda a sua carreira, uma 

vez que o último episódio, de número 

38, sai em 1988, apenas dois anos 

antes de sua morte. Em carta de 13 de 

setembro de 1984 ao fã e futuro colega 

escritor Peter O'Sagae, ele faz breve 

referência aos livros de nosso corpus: 

"Tenho, pela [Edições de] Ouro, a série 

Inspetora, onde assino Santos de 

Oliveira, a turma da Coruja de Papelão" 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1984c, p. 1). 

 A produção de Ganymédes 

José realmente impressiona, pelos 

números e pela velocidade com que as 

laudas brotam de sua máquina de 

escrever. Em 1975, são publicados nada menos que 22 novos livros, entre eles oito 

novas aventuras da Inspetora, vários títulos inaugurando outras séries para a 

Ediouro, como Goiabinha e Vivi Pimenta, e o independente Viagem, lançado em 

dezembro com ilustrações do irmão Tenê. No verbete dedicado ao autor, no 

Dicionário Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira (2006), Nelly Novaes 

Coelho especula que  

Talvez com certa intuição de que partiria cedo, Ganymédes escreveu em 
ritmo de avalanche. O que fez com que a "crítica oficial" o considerasse, 
durante muitos anos, como um escritor menor. O que estava longe de ser 

verdade e o tempo se encarregou de prová-lo. (COELHO, 2006, p. 277. 
Grifo nosso.) 

 

 

Figura 8 - Capa original de O Caso do Bang-Bang 
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  O escritor-avalanche Ganymédes José, espécie de Da Vinci multitalentos de 

Casa Branca, qual um Balzac de uma Comédia Humana infantojuvenil alimentada 

pela vida e história de uma cidadezinha do interior de São Paulo, seguiria escrevendo 

para públicos cada vez maiores, diversificando editoras, temas e público alvo: Moderna, 

Atual, Nova Fronteira, Brasiliense, FTD, Pioneira, Salamandra... todas acolheriam obras 

do artista, cuja bibliografia, quando de sua morte, era no mínimo difícil de acompanhar. 

Seriam quase 160 livros, reunidos os de ficção adulta, ficção infantojuvenil, não-ficção e 

romances cristãos (o texto que apresenta o autor quando da publicação do conto As 

lições, no suplemento O Estadinho de 14 de fevereiro de 1988, citava 149 obras 

publicadas; já a autobiografia incluída no volume Maria Pidoncha, de fevereiro de 1990, 

dava conta de 156 livros em português, dois em inglês e um em japonês!).  

 Como o único registro sério de seu trabalho na literatura especializada − 

justamente, o já citado verbete de Nelly Novaes Coelho − mostrou-se insatisfatório, com 

algumas omissões (caso de Pra enxergar apertadinho e de A Inspetora e o Enigma do 

Faraó, ambos de 1988) e inconsistências (inclusão de títulos inexistentes, como O Caso 

do Tesouro da Diaba Velha, aparente confusão com aventura da série "A Inspetora") e 

confusão geral quanto à data das publicações, optamos por coligir e oferecer uma 

bibliografia aperfeiçoada do literato paulista (ver Anexo A), muito embora tal 

levantamento certamente ainda possa oferecer surpresas.  

 Registre-se que, em 1978, o autor decide mudar-se para São Paulo para 

dedicar-se exclusivamente à carreira de escritor, mas retorna à sua cidade natal 

pouco depois, em 1980. Nas palavras de Adolpho Legnaro Filho, curador do Museu 

Histórico de Casa Branca, tal mudança de planos se dá "por aconselhamento 

médico, (...) para que ele tenha um pouco mais de calma, de repouso, num lugar 

mais tranquilo para ele viver" (RONCHI, 2010). Ganymédes, ao que parece, não se 

dera bem com o ritmo frenético da megalópole... 

 Mais ou menos nessa mesma época, fins da década de 70 e início da década 

de 80, Ganymédes trabalharia como colaborador dos suplementos infantis da Folha de 

S. Paulo e (em menor escala) do Estadão, publicando diversos textos ficcionais e não-

ficcionais que permanecem inéditos em livro, mas que lhe trariam grande visibilidade. 

Alguns exemplos que pudemos levantar (todos da Folha de S. Paulo), com as 

respectivas datas de quando foram publicados, são: Ninguém é tão pobre (27/01/1980), 

Os ovolates (03/04/80), A ilha grande do sul (13/04/80), A terra do Divino Espírito Santo 
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(04/05/1980), A cidade de Estácio de Sá (11/05/1980), Bahia de São Salvador 

(25/05/1980), A cidade porto-de-rio (08/06/80), Ela não sabia onde ficava (22/06/80), 

Em honra à Imperatriz (29/06/80), Num dia especial (20/07/80), Nasceu de uma estrada 

de ferro (03/08/80), A capital na rocha (17/08/80), A mais jovem (07/09/80), A terra das 

lendas (21/09/1980), A fortaleza de Santo Antônio (09/11/80), Era teatro no sertão 

(16/11/1980), Nasceu de um sonho de ouro (23/11/80), Ali viviam os índios guaiases 

(30/11/1980), Ponto final (21/12/80), No coração da floresta (28/12/80), O começo da 

terra (11/01/81), Bem no interior (18/01/81) e O papelzinho (28/11/82). Diga-se de 

passagem que a maioria desses textos para a Folhinha eram parte de uma História das 

Capitais, cuja capa é oferecida aos leitores na edição de 18 de janeiro de 1981 (fig. 9). 

 Durante o tempo de trabalho dedicado a esta pesquisa, não foi possível 

levantar a produção de Ganymédes José como cronista, que é provavelmente 

extensa, mas de difícil estudo, por envolver jornais locais que não se encontram 

mais em atividade (como a Folha de Casa Branca e o jornal Casa Branca Hoje).  

 

 

Figura 9 - Capa de História das Capitais, publicada na Folhinha durante 1980 e 1981 
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1.6. O cidadão Ganymédes José em cartas à Folha e ao Estado de S. Paulo: 

ironias, reclamações e desabafos nem ficcionais nem juvenis  
 

 Outra faceta curiosa do escritor paulista é que ele era um prolífico missivista 

que, além de manter correspondências com colegas, fãs e amigos (como pudemos ver 

pelas páginas a que tivemos acesso, trocadas com Francarlos Reis, Peter O'Sagae e 

Dona Mimi), ainda conseguia tempo para escrever cartas a jornais como a Folha de S. 

Paulo sobre os assuntos mais variados: desde prosaicas reclamações a respeito do 

barulhento restaurante sob seu apartamento na Avenida São João, que não o deixava 

dormir (carta publicada em 02/02/79), ou sobre a ineficiência do serviço expresso dos 

Correios (Sedex), que o fez perder um prazo importante (carta publicada em 

27/09/86), a protestos veementes sobre temas que lhe eram caros, como a crueldade 

com os animais, a ecologia e os desmandos e descalabros de governantes e políticos. 

 Em carta de 24 de dezembro de 1981, intitulada "Irracionais são os 

animais?", Ganymédes comentava matéria lida no jornal sobre a matança cruel de 

animais e se oferecia para lutar por seus direitos.  

Louvo a luta da sra. Ana Gutemberg, diretora da União Internacional de  
Proteção aos Animais, e me ponho na fileira de sua luta pela humanização 
no abate. Já é tempo de tomarmos providências humanizantes neste país. 

Esse negócio de dizer que Deus é brasileiro deve deixar o Criador vermelho 
de vergonha, pois não vejo nenhum elogio em comparar o Senhor a seres 
frios, brutos, insensíveis, de coração de pedra e raciocínio calculista. São as 

baleias, são os dóceis jegues, são os cavalos que dão sua vida ao 
trabalhador do campo... e esse é o fim que lhes oferecemos? (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1981d) 

 

  Anos depois, em 21 de junho de 1986, o “Painel do Leitor” trazia o registro 

de seu incômodo com a greve no zoológico de São Paulo, que levava os animais a 

sofrerem com maus tratos.  

Fiquei revoltado não com a greve dos trabalhadores da Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo, mas com o sofrimento dos pobres animais, 
castigados injustamente pela desumanidade do dito ser humano. Incrível! 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1986a) 

 

   E mesmo já perto de falecer, em carta de 27 de julho de 1989, ele voltava à 

carga em defesa do meio ambiente, denunciando o que chamava "crime ecológico". 

O que está acontecendo entre o quilômetro 131 até à ponte do rio 
Camanducaia da rodovia Ademar de Barros, onde as árvores estão sendo 
derrubadas e os troncos jazem abandonados no chão? Por que mais esse 

crime ecológico? (SANTOS DE OLIVEIRA, 1989b) 
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  Ou seja, sua luta para trazer "um pouco de sensibilidade, amor e fantasia − o 

que ainda é indispensável à formação da criança − a este mundo tecnológico, 

científico e violento de hoje" (conforme diz o texto de apresentação da obra Os 

Homens de Papel, de 1973) não se limitava ao que colocava em suas obras e 

criações. Ganymédes perseverava militando dentro e fora de sua literatura. 

 E ácidas e contundentes eram suas cartas quando o tema era reclamar de 

políticas públicas (de Casa Branca ou do país), privilégios de algumas classes em 

detrimento de outras e o que ele via como verdadeiros atentados à nação. Em 19 de 

março de 1984, reclama das tarifas de iluminação pública e do IPTU de Casa 

Branca; já em 27 de julho de 1987, aponta a pena ferina e debochada contra 

deputados, juízes e militares, ao saber que eram isentos de imposto de renda ("Por 

que esses cidadãos, igualíssimos a nós, continuam nadando por cima?"); em 14 de 

fevereiro de 1988 (ao Estado de S. Paulo), parece fora de si ao criticar a adoção do 

horário de verão, que via como mais uma das "manipulações da Nova República" 

("Será que nem as horas, baseadas em fenômenos naturais, não poderão escapar 

ilesas da chuva de desatinos que cai sobre o Brasil?"). Seu nacionalismo e seu 

senso crítico, afrontados pelos políticos e pelos governantes da época, ficam 

patentes em cartas como as de 17 de março de 1983 ("Perguntas de quem já pensa 

no holocausto") e de 3 de janeiro de 1988 ("Valores"), que − por sua ironia e 

surpreendente atualidade − reproduzimos abaixo: 

Eu gostaria de saber: com qual direito se fecham em escritórios e nos vendem 
em suaves prestações ao estrangeiro e depois falam em "defesa do patrimônio 

nacional"? Eu gostaria de saber o que mais esperam de nós, se persistem em 
seus erros, crucificando-nos cada vez mais. Eu gostaria finalmente de saber 
onde eles estarão no dia do holocausto final de um país agonizante: conosco 

ou tomando refrigerante em canudinhos em um outro país que não usa o 
verde-amarelo como brasão? (SANTOS DE OLIVEIRA, 1983g) 

 

Honesto é o governo que manipula dados para, no fim do mês, apresentar 

uma inflação simpática; equilibrado, feliz e justo é o ministro que, na cátedra 
de Montezuma, coroado pelo sol, enforca proprietários para que paguem 
aluguéis das casas próprias onde vivem; liberal, legítimo e democrático é o 

Executivo que se impõe à força de decretos, cobrando taxas absurdas, até 
sobre o mais elementar de todos os direitos; bem-intencionado o fisco que 
desestimula o autônomo, sugando, sob mira de metralhadora, o suor da 

livre iniciativa para saldar as dívidas somadas de sua incompetência; 
inteligentes e magnânimos os homens que governam ainda que o poder 
não lhes tenha sido atribuído por competência, vontade das massas e nem 

mesmo por lampejos de sua brilhante inteligência. A história − e não a 
habitual cantilena que eles regurgitam − fará justiça aos seus nomes . 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1988b)   
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1.7. Colaboração, tradução, adaptação: mais trabalhos para a Ouro e um 

celebrado Jabuti 
 

 Em meio a toda essa atividade de livros e cartas, que denotava um espírito 

inquieto e inconformado, ainda que sempre combativo, Ganymédes teve fôlego 

ainda, na década de 80, para algumas colaborações de grande sucesso, como as 

que escreveu com Giselda Nicolelis (A Toca do Edu e a Copa, Awankana e Tudo 

vale a pena), Stella Carr (A morte tem 7 herdeiros) e Teresa Noronha (O Príncipe 

Fantasma e Bang-Bang na Italiana). Seu maior prêmio literário, inclusive, o Jabuti 

recebido em 1985, foi fruto de uma dessas parcerias: Awankana, publicado em 1984 

pela Pioneira. Na figura 10, pode-se ver o telegrama em que o autor recebe a 

notícia, descoberto no Arquivo Municipal de Casa Branca. 

 Uma parte de sua obra pouquíssimo documentada, seja na literatura, seja na 

própria areia movediça da rede mundial de computadores, é sua produção como 

tradutor/adaptador de clássicos da literatura e da mitologia. Junto a apenas duas 

editoras, foi possível rastrear preliminarmente, creditadas a Ganymédes José, as 

versões em português de Volpone ou A Raposa, de Ben Jonson (Ediouro, 1989), O 

Príncipe e o Mendigo, de Mark Twain (Tempo Cultural, 1989), Viagem ao Centro da 

Terra, de Jules Verne (Tempo Cultural, 1989), Tarzã dos Macacos, de Edgar Rice 

Burroughs (Tempo Cultural, 1989), O Rei do Mar, de Emilio Salgari (Tempo Cutural, 

1989), El Cid (Ediouro, 1988), O grande amor de Abelardo e Heloísa (Ediouro, 

1992), Os Doze Trabalhos de Hércules (Ediouro, 1985), Romeu e Julieta, de 

Shakespeare (Ediouro, 1989), e Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll (Ediouro, 

 

Figura 10 - Detalhe do telegrama informando prêmio Jabuti a Ganymédes José 
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1984) − repetindo neste último, de certa forma, os passos de Monteiro Lobato, que  

já o traduzira para sua Companhia Editora Nacional em 1931.  

 Para a Ediouro, em meados da década de 80, Ganymédes José produziu 

ainda numerosos volumes para a Coleção Mitologia Grega, traduzindo livros dos 

irmãos Stephanides: Prometeu (1984), Palas-Atena (1984), O Mito de Perséfone 

(1984), O Trono de Ouro (1984), Orfeu e Eurídice (1984), Dédalo e Ícaro (1984), 

Europa (1984), O Deucalião (1984), Faetonte (1984), A Batalha dos Titãs (1984), 

Apolo e sua lira (1984) e A música dos deuses (1984), ou seja, doze títulos. Vale 

registrar que a coleção teve uma segunda edição em 1998 pela mesma editora. 

Curiosamente, esse trabalho o leva a escrever um livro sobre mitos afro-brasileiros, 

a despeito de todo o seu envolvimento com a fé católica, como se pode ver no 

trecho abaixo, pinçado de carta da época: 

Quanto à mitologia grega, traduzi-a para a [Edições de] Ouro (de um tal 
Stephanides, trabalho muito bom) e que me inspirou a fazer a mitologia 

iorubá. (...) [Com isso], também fiz Os Orixás (...), mas até hoje não 
encontrei uma editora interessada na edição. Incrível, é um livro sobre a 
mitologia negra, mas cadê o editor? (SANTOS DE OLIVEIRA, 1984e, p. 1) 

 

1.8. A "Ladeira da Desilusão" aparece no horizonte: desapontamentos e 

decepções com críticos, editoras e o ofício de escrever 
 

 Ganymédes José registraria seu desapontamento com o meio editorial em 

outras ocasiões, como na entrevista que concede ao radialista Pedro Osório 

Schweter (provavelmente referindo-se a seu livro A Ladeira da Saudade) no dia 24 

de junho de 1989. Aqui, o autor expressa claramente seu incômodo com os limites 

do mercado e das pressões editoriais. Diz ele, ao ser perguntando sobre "como é 

esse relacionamento com as editoras", que 

Em dois anos tive 18 livros rejeitados. Você vê que é quase um livro por 

mês. Eu não fico escrevendo, por exemplo, somente livro policial, ou só livro 
biográfico, ou geográfico. A gente parte para uma série de linhas e cada 
editora tem a sua linha. Então, se você não fez o livro que a editora gosta 

ou que ela publica, dificilmente ela vai para outra linha de edição. Por 
exemplo, a Editora Moderna, que é a editora que mais vende, que mais 
promove, não queria publicar um livro que tinha um pouco de Ouro Preto, 

que é história do Brasil. Tive que insistir com a diretoria. [E hoje] é um dos 
livros que mais vendem. É um livro que, quem lê, automaticamente, está 
conhecendo a história do Brasil. Mas foi uma briga muito grande com a 

editora que não queria aceitar. Então, se você não faz exatamente o que a 
editora quer, o livro não é publicado. Você não pode ser muito renovador, 
arrojado, porque eles ficam dentro de uma linha, e outra coisa, o livro jovem 
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tem um limite de páginas. Você não pode fazer um livro mais grosso, mais 

profundo, entendeu? Tudo isso vai desanimando a gente que quer fazer 
coisas inéditas. (SANTOS DE OLIVEIRA, 2010, p. 5) 

  

 Pode-se dizer que esse depoimento é o ápice (público, pelo menos) de um 

processo de desencantamento para com o próprio ofício que vem se agravando 

desde a metade dos anos 80. Ironia das ironias, ao realizar seu sonho de se ver 

publicado, Ganymédes José passou a lidar com as dificuldades (materiais e não só) 

inerentes à arte literária, bem como com uma crescente insatisfação quanto ao ser 

humano, que o levavam por vezes a desencorajar novos "aspirantes às letras" e a 

registrar verdadeiros desabafos sombrios, que pouco lembram o otimista da 

juventude. Em carta de 8 de outubro de 1984 a Peter O'Sagae, ele já deixaria 

entrever esse novo ânimo para com a literatura: "Parabéns por estar querendo 

escrever e desenhar. Prepare-se, porém, para duas chatices-mores: ganhar pouco e 

ser pichado pelos invejosos" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1984d, p. 1). Em nova carta 

do mesmo ano, datada de 19 de novembro, tal humor ficaria ainda mais explícito: 

Tô chato hoje. Acho que é um pouco do velho cansaço que me persegue já 
há algum tempo. Sabe, escrever é o tipo de profissão para a qual ninguém 
dá o menor valor, nem mesmo cifronário, procê receber precisa brigar com as 

editoras (...) e, enfim, você fica chateado porque ninguém te leva a sério 
nessa carreira de tentar levar paz às gerações futuras. No desenho que você 
fez, do rapaz olhando pela janela e perguntando, deveria ter escrito embaixo:  

"Serei tudo, menos escritor". (SANTOS DE OLIVEIRA, 1984f, p. 1) 

 

 Certo ressentimento (e talvez semente de frustração) do escritor com relação ao 

mundo dos livros começa igualmente a ser percebido em registros que extrapolam as 

entrevistas e cartas, como a autobiografia incluída na terceira capa do romance Larissa 

(Brasiliense, 1983), na qual ele diz "Tenho recebido poucos prêmios" (SANTOS DE 

OLIVEIRA, 1983f), antes de listar suas condecorações, começando por aquela recebida 

aos 16 anos de idade. A essa falta de maior reconhecimento da crítica especializada (sua 

maior glória então era o João de Barro em 1982, dado pela prefeitura de Belo Horizonte), 

Ganymédes José contrapunha sua popularidade (mencionando a já citada pesquisa do 

Departamento de Bibliotecas Infantojuvenis da Prefeitura de São Paulo), sua vendagem 

e sua produção: "um outro grande prêmio é haver editado neste Brasil, num período de 

dez anos, um total de 104 livros. Foi o júri espontâneo de crianças e jovens brasileiros 

que me concedeu estes prêmios do mais inestimável valor" (SANTOS DE OLIVEIRA, 
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1983f, p. 105). E, claro, as homenagens que recebera ainda em vida, como, por exemplo, 

as bibliotecas batizadas com seu nome (como a de Itapecerica da Serra). 

 Em “Às Magistrandas”: A Difícil Arte de Escrever Fácil (Editora do Brasil, 1987), 

Ganymédes daria outra demonstração de se sentir injustiçado pela crítica 

contemporânea, mostrando que nem mesmo o Jabuti de 1985 por Awankana, ou o 

prêmio de melhor livro infantil do ano, por A Galinha Nanduca (1975), ou ainda o convite 

para ser membro fundador da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil, em 

1979, o deixavam satisfeito quanto ao tratamento dispensado às suas obras: 

Crítica honesta, bem estruturada e sensata é bom. Faz crescer. Mas 
palpites chochos de sapos metidos a dono da verdade é dose! (...) A 
verdade é que existe uma minoria de críticos realmente capazes de dominar 

o assunto e são bem intencionados. A grande maioria é mesmo composta 
de espinafradores subjetivistas e frustrados que, aproveitando-se de algum 
espaço, despejam − às vezes metidos num humor lamentável − seus 

complexos, sua inferioridade, sua falta de talento e sua descrença no ser 
humano, acreditando que, através de sua verborragia são capazes de inspirar 
respeito ou medo. Pregam contra a intolerância, mas são os que mais 

empunham a bandeira do preconceito. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1987a, p. 115)  

 

1.9. Um "Coração que não era de pedra": saúde e nervos montanha-russa, 

vontades de isolamento e o começo do fim  
   

 Paralelamente a esta crise de fé na missão criadora que tomara para si desde 

os oito anos de idade, Ganymédes via-se ainda atormentado por problemas de saúde 

que lhe atacavam coração e nervos. "Amanhã," diz ele em carta de 12 de dezembro 

de 1984, "sigo para SP, vou a um cardiologista pra ver se dou um jeito na pressão 

arterial que sobe e desce, parece montanha-russa" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1984g, 

p. 1). "Andei peregrinando de médico em médico", explica o escritor, em nova carta de 

13 de janeiro de 1985, "pra saber o que eu já sabia: minha pressão arterial oscila 

porque sou muito emotivo... e contra isso não existe remédio" (SANTOS DE 

OLIVEIRA, 1985c, p. 1). O ritmo de trabalho intenso, aliado a outros problemas de 

ordem pessoal (como o câncer que acomete a mãe Rita, em 1986), vão fazendo com 

que Ganymédes sucumba a novas crises, que inclusive o fazem diminuir a produção e 

até mesmo buscar o isolamento de tudo e de todos. "O segundo semestre foi muito 

difícil. Principalmente o fim", relata ele a O'Sagae em carta de 26 de dezembro de 1987. 

 



30 
 

Estive muito nervoso, um médico atrás do outro, agora é que estou 

começando a me sentir mais firme, mais animado até para conversar. O 
médico me encheu de calmante, era só dormir o dia inteiro, não ter vontade 
de fazer nada... Tomara que em 88 eu não tenha desses xiricoticos de 

novo, que são uma chatice. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1987c, p. 1).  

 

 Em uma de suas últimas cartas, escrita em 16 de novembro de 1988, 

Ganymédes José volta a relatar as doenças nervosas que o debilitavam:  

Andei doente, irritado, mal-humorado, só tinha sono, sono, sono. Agora, parece 

que diagnosticaram algo de errado em mim, estou na base de uns 
medicamentos e, pouco a pouco, volta-me o ânimo de escrever. Porque tudo o 
que escrevi neste ano foi tirado a ferrão. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1988d, p. 1)    

 

 O criador da Patota da Coruja de Papelão e de tantos outros personagens e 

enredos memoráveis parecia começar a se despedir de Casa Branca e de todas as 

outras cidades onde morassem seus livros. A amargura que se depreendia de seu 

discurso parecia anunciar um apagar de luzes, um caminho sem volta... 

Eu não entendo por que não se pode tornar o povo mais culto em vez de 
baixar o nível cultural! Baixaram o nível do ensino em vez de dar condições 

de desenvolver o QI de nossa gente; agora, em toda a sociedade, começa o 
rebaixamento de valores até que nos tornemos todos aqueles mansos 
cordeiros que admitem tudo − inclusive a morte da religião e do direito de 
propriedade. (...) Francamente, meu querido, eu não quero mais me meter 

em nada. Continuarei escrevendo os meus livrinhos porque preciso viver, 
vou tentar ganhar o mais dinheiro que eu puder e tratar de fazer por mim o 
que eu nunca fiz, porque só pensava em fazer para os outros; quero que o 

país se arda, que a cidade se arda, que o governo se arda.  O egoísmo 
nunca foi meu forte, mas a vida está me tornando solitário, ressentido e 
interesseiro. 

(...) 
Como vê, não há mais novos sonhos e muito menos esperanças.  O que 
desejo é um isolamento o mais amplo possível, se possível iria viver numa 

vila de dez pessoas e num lugar onde não chegasse nem televisão e nem 
jornal. O vento do deserto está quente demais. E eu desejo dormir. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1988d, p. 1. Grifos nossos.) 
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1.10. Morte prematura, originais descobertos e um legado inesgotável: vida 

longa a Ganymédes José!  
 

 Ganymédes dormiu seu último e desejado sono no dia 9 de julho de 1990, 

do alto de uma obra de mais de uma centena e meia de títulos e milhares e milhares 

de páginas que encantavam e encantam crianças e adultos de todas as idades. 

A vida vai nos lapidando, massacrando uns, enternecendo outros... E 
parece que quanto mais envelhecemos menos espaço nos sobra para os 
outros. Não acho que seja egoísmo, mas sim uma retirada lenta e 

preparatória para uma partida final sem deixarmos muita saudade. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1989a, p. 1) 

 

 Ele estava errado apenas quanto a não deixar saudade. Após sua morte, 

levado pelo mesmo coração de onde verteram tantas histórias, Ganymédes José 

vem pouco a pouco sendo redescoberto e valorizado. Em sua cidade natal, Casa 

Branca, onde o autor dizia não ser possível encontrar suas obras à venda nas 

livrarias (SANTOS DE OLIVEIRA, 2010, p. 5), foi instituída em 1993 a Semana 

Ganymédes José, onde anualmente seu legado é celebrado em saraus, 

encenações, debates e palestras. Em 1990, o município ganhou rua e escola com o 

nome do escritor, e, em 2010, a prefeitura produziu um documentário contando a 

vida daquele que, nas palavras do prefeito Roberto Munchillo, teria sido o "maior 

artista de Casa Branca" (RONCHI, 2010). 

 Com sua morte (fig. 11), muitos de seus papéis (originais, cartas, etc) iriam 

se dispersar, conforme iam sendo dados pela mãe D. Rita a admiradores e amigos 

do artista. O pouco que resta do que acumulou em vida encontra-se preservado no 

Arquivo Municipal de Casa Branca, após ter sido doado pela família à prefeitura em 

2002. Registre-se que se trata de material rico para novas pesquisas (que estão em 

nossos planos), e que incluem até mesmo manuscritos inéditos (completos!) como 

os livros Chacuruta! (1988), O gato e o menino (1988), O jogo do darodó (1987), Os 

jovens namorados do Brasil (1989), A noite dos reis escravos (1988), A verdadeira 

história de Sandra Williams (1981), Do estranho fundo do mar (1987), Posto-de-

escuta (1970) e A Festa do Centenário (1978), entre outros. 
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 Sem nunca ter se casado, Ganymédes não teve filhos fora das páginas de 

seus livros, mas deixou marca incontestável na história da literatura infantojuvenil 

brasileira. O mergulho (inicial) 

que pudemos dar em sua 

obra, particularmente nos 

volumes da série "A 

Inspetora", deixou-nos a 

certeza de um artista que 

merece maiores estudos, 

maiores explorações e uma 

crítica que não "empunhe a 

bandeira do preconceito" − 

seja pela literatura infantil, 

seja pela literatura policial que 

era frequente em suas 

histórias, seja pela literatura 

de massa onde parecem se 

encaixar as séries que 

produziu para a Ediouro. 

 Em entrevista dada a 

Álvaro Alves de Faria, em 

1976, Ganymédes procurava 

explicar essa produção massiva, de escritor-avalanche que era, de alma criadora 

que não queria deixar folhas em branco por desperdiçar. 

...durante mil anos fui represado. Agora rompe-se o dique; a minha 
imaginação tem dois mil anos ainda para produzir. Eu não quero perder 
tempo porque tenho medo de pecar por omissão. As pessoas são como 

poço; quanto mais você exigir delas, mais elas conseguirão dar. (SANTOS 
DE OLIVEIRA apud COELHO, 2006, p. 277)  

  

 

 

 

 

 

Figura 11 - Detalhe de notícia sobre a morte de Ganymédes José 
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 Acadêmica e artisticamente falando, o escritor, tradutor, pintor, professor e 

músico Ganymédes José Santos de Oliveira, o Dei (fig. 12), segue vivo como um 

poço cujas águas estão ainda muito, muito, muito longe de secar. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 12 - Caricatura de Ganymédes José por Nanuka Andrade 
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CAPÍTULO 2. PROVAS E CONTRAPROVAS À PROVA: "A INSPETORA" É 

REALMENTE LITERATURA POLICIAL? 
 

 
 
2.1. Marramaque, mortes e mistério: o romance policial clássico de Auden e a 

ausência da "ameaça vermelha" nas histórias da "Inspetora" 

 

 Em um dos capítulos finais de Clara dos Anjos, romance de Lima Barreto 

publicado em 1948, 26 anos após sua morte, o narrador aproveita o assassinato do 

padrinho da jovem Clara para discorrer sobre o fascínio que tais crimes exerciam 

sobre o imaginário popular. Escreve Lima Barreto que 

Um crime, revestido das circunstâncias misteriosas e da atrocidade de que 
se revestiu o assassinato de Marramaque, faz sempre trabalhar todas as 

imaginações de uma cidade. Um homicídio banal em que se conheceu a 
causa, o autor, capturado ou não, e outros pormenores, deixa de oferecer 
interesse, para ser um acontecimento banal da vida urbana, fatal a ela, 

como os nascimentos, os desastres e os enterros; mas o assassinato de 
um pobre velho, aleijado, inofensivo, pobre, a pauladas, faz parecer a toda 
a gente que há, soltos e esbarrando conosco nas ruas, nas praças, nos 

bondes, nas lojas, nos trens, matadores, que só o são por prazer de 
matar, sem nenhum interesse e sem nenhuma causa. Então, todos 
acrescentam, aos inúmeros e insidiosos inimigos que têm a nossa vida, 

mais este do assassínio por divertimento, por passatempo, por esporte. 
(BARRETO, s.d., p. 113)  

  

 Perceba-se que, para Lima Barreto, nem é tanto o homicídio o fator a 

despertar interesses; pessoas a se matarem, para o escritor, parece ser algo 

inerente à vida nas cidades, mesmo "banal". Mas o assassinato misterioso, 

aparentemente sem motivos, com requintes de crueldade, esse, sim, merece a 

atenção de todos, pelo que parece ter de aleatório − o que o coloca como risco a toda e 

qualquer pessoa. É no mistério, então, na ausência de identidade do agressor (que 

nos remete ao Homem na Multidão de Poe e mesmo ao flâneur de Benjamin), mais do 

que no crime onde se tira a vida, que reside a ameaça maior à ordem e à paz social. 

 A literatura policial, ao surgir no séc. XIX, ocupa-se de duas frentes 

intimamente ligadas às filosofias burguesas e positivistas de então: preservar o 

direito de propriedade (sendo a vida, em última instância, o bem maior que qualquer 

pessoa possui) e eliminar o direito à indeterminação. Ainda que muito da sua 

atmosfera e dos seus cenários lidem com as sombras, com a noite, com o obscuro, 
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a ficção policialesca reflete o desejo de uma sociedade que não tolera mais 

perguntas sem respostas (embalada pela crença de que a razão e o pensamento 

explicam tudo), que não tolera mais os anonimatos de quaisquer espécies, e é com 

base neste par − situações misteriosas envolvendo crimes contra a vida − que se 

consolidará o que muitos autores chamam de romance policial clássico. 

 Há mesmo os teóricos que consideram estes, os livros policiais que tratam 

de crimes de morte, como sendo os únicos exemplos verdadeiros desse tipo de 

ficção. W. H. Auden, em seu famoso ensaio "The Guilty Vicarage", ao examinar o 

romance policial e suas características, classifica os crimes em três categorias: (a) 

aqueles que ofendem a Deus e as pessoas próximas ao criminoso; (b) aqueles que 

ofendem a Deus e a sociedade como um todo; (c) e, finalmente, aqueles que 

ofendem somente a Deus (o suicídio, por exemplo). Segundo Auden, o assassinato 

seria o único delito que se enquadraria na segunda categoria, de crimes contra a 

sociedade, já que aqui não é possível se fazer nenhum tipo de reparação à vítima 

(como no caso, digamos, de um furto, onde objetos podem ser ressarcidos ou 

devolvidos); nele, tampouco, existe a possibilidade da redenção do criminoso pelo 

perdão da parte ofendida (seja o crime um mero roubo ou algo grave como um 

estupro). Decorre, então, que "o assassinato é único na medida em que elimina a 

parte afetada pelo crime, de forma que a sociedade deve assumir o lugar da vítima 

e, em seu nome, exigir punição ou oferecer absolvição; é o único crime no qual a 

sociedade tem interesse direto" (AUDEN, 1988, p. 17. Nossa tradução.). 

 Tomando Auden (para quem, aliás, ler histórias de detetives era uma 

espécie de vício − como "o tabaco ou o álcool" − sem nenhuma relação com obras 

de arte ou sua fruição) como referência, dificilmente poderíamos considerar os livros 

da Inspetora como algo sequer próximo de um romance policial, uma vez que seus 

enredos, destinados ao público infantil, jamais abordam o crime par excellence: 

Santos de Oliveira, em nenhuma das 38 histórias publicadas, coloca seus leitores 

em contato com assassinatos ou qualquer tipo de violência física mais séria, muito 

embora suas personagens se defrontem, sim, vez por outra, com oponentes 

teoricamente capazes de tais crimes. O terceiro volume da coleção, por exemplo, O 

Caso das Luzes no Morro das Borboletas (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974c), mistério 

que, resolvido, trouxe notoriedade à Patota da Coruja de Papelão em sua cidade, 

terá sido talvez o mais perigoso enfrentado pelos detetives mirins. Descartada a 
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explicação fantástica para as luzes misteriosas, que todos tomavam por discos 

voadores e marcianos, Eloísa e seus companheiros se veem de repente muito 

próximos do perigo de um romance policial clássico: 

Quando a Inspetora conseguiu arrancar a máscara do homem, todos viram 

a humaníssima cara de um sujeito barbudo. Ele respirava ofegante e fazia a 
cara mais feia do mundo. 
− Ele é gente como nós! − observou Pega-Pega, desapontado. 

− Claro que é! − respondeu a Inspetora. − Está na cara que essa roupa 
bordada com lantejoulas é a fantasia mais cafona que já vi em minha vida! 
Essa turma não tem nada de marciano! Eles simplesmente estavam falando 

de trás para frente! 
− Ah, é? − perguntou Orelhão criando alma nova. − Então, quem é você? 
Por que você prendeu a gente? 

(...) 
Orelhão olhou para trás e imediatamente perdeu a valentia: perto do painel, 
estava um homem baixo, gordo, de cabelo comprido e rosto muito pálido. 

Parecia feito de louça. (...) O baixinho apontava com um revólver de 
verdade e não parecia nada disposto a brincadeiras.  (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1974c, p. 107-108. Grifo nosso.) 

  

 Apesar de nunca deixar de lado o tom humorístico, evidente no uso das 

fantasias "cafonas" de marciano usadas pelos bandidos ou mesmo no nome do chefe da 

quadrilha, Chicão Banana, Santos de Oliveira nunca colocou sua série infantil tão 

próxima deste elemento essencial ao romance policial clássico (para Auden, é bom 

lembrar) quanto neste Caso das Luzes no Morro das Borboletas.  Além da arma de fogo 

que acabamos de citar, perigo real para as personagens, todos são finalmente 

condenados à morte pelo mesmo Chicão Banana, poucas páginas depois. 

− Rato, essas pestinhas são suas para você dar nelas o fim que desejar! 

− Sim, senhor! 
− Espere, Rato... − observou Chicão Banana coçando a testa − acho melhor 
você usar o esquema número seis. É mais seguro...  

− Sim, Chefe! − repetiu o Rato, prontamente. 
(...) 
Nandão acendeu o cigarro. 

− Agora, faremos como manda o figurino − explicou Rato com toda calma 
do mundo. − As crianças adoram novidades e brincadeiras, não adoram? 
Pois bem, vocês vão se divertir à beça... 

Ninguém respondeu. Rato apanhou uma vela grossa, acendeu-a e colocou-
a pertinho da corda que segurava as cadeiras penduradas sobre a lagoa.  
− O negócio é muito simples, meus queridos: a chama vai derretendo a 

vela. Quando a chama chegar na altura da corda, o fogo vai queimar a 
corda e (...) vocês... tiguuuuuum, caem direitinho na lagoa. (...) Só que não 
é lagoa: É AREIA MOVEDIÇA! (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974c, p. 113, 

116-117. Grifo nosso.) 
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 Chicão Banana e sua gangue, porém, são uma espécie de exceção extrema 

dentro da mitologia da série "Inspetora". Santos de Oliveira, dificilmente, flertaria de 

novo com ameaças de morte em suas tramas. Auden, como se vê, nem com muita 

boa vontade conseguiria aplacar seu vício por histórias de detetive lendo as 

aventuras da Patota da Coruja de Papelão que, como vimos, não se apropria nunca 

do assassinato como tema; assassinato que, nas palavras do Sherlock Holmes de 

Doyle, é qual uma "ameaça vermelha (...) correndo pela trama desbotada da vida", 

sendo dever do detetive "detê-la, isolando e expondo cada centímetro dela" (DOYLE, 

2011, p. 78). Embora entrevisto muito de longe, nas ameaças de um ou outro Chicão 

Banana, esse vermelho próprio do sangue e de uma violência adulta demais não 

colorirá nenhuma das milhares de páginas da saga de nossos investigadores mirins. 

 
 

2.2. Knox, Fosca, Van Dine e mais regras e receitas: a ficção policial entre 
rótulos, salsichas e outras satisfações garantidas 

 

 Mas Auden não é, como se poderia imaginar, o único a traçar rígidos limites 

para o que se deve ou não considerar como literatura policial (e, sentimos dizer, a 

"Inspetora" também não passaria nos critérios destes outros teóricos e entusiastas 

do gênero...). Ronald Knox, no prefácio de Best Detective Stories 1928-1929, 

coletânea por ele editada, descreve uma série de regras que praticamente reduzem o 

romance policial a enigmas meramente intelectuais: agentes sobrenaturais são 

proibidos, bem como a ajuda do acaso na solução do mistério; venenos desconhecidos 

também não são aceitáveis, muito menos aparelhos que exijam longas explicações 

científicas. E, claro, nada de passagens e quartos secretos em profusão: apenas um 

por história, diz Knox, que também não aconselhava o uso de gêmeos e sósias nas 

tramas ou ainda quaisquer tipos de... chineses! (JAMES, 2012, p. 54) 

 François Fosca (1937) é outro que também sugere regras básicas para a 

ficção policial, tomando por referência os cinco contos pioneiros de Poe1: não só o 

caso apresentado deve parecer inexplicável, como sua solução deve ser 

completamente imprevista; o raciocínio, a observação e o método devem triunfar 

sobre quaisquer teorias apressadas ou adivinhações, e uma vez descartadas as 

                                                                 
1 São eles "Os Assassinatos da Rua Morgue / The Murders in the Rue Morgue" (1841), "O Mistério de Marie 
Rogêt /  The Mystery of Marie Rogêt" (1842), "O Escaravelho de Ouro / The Gold Bug" (1843), "A Carta Roubada / 

The Purloined Letter" (1844) e "Tu és o homem / Thou Art The Man" (1844).  
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impossibilidades, aí estará a solução do caso, por mais incrível que pareça. E há, 

claro, o exemplo mais pitoresco de S. S. Van Dine, pseudônimo do escri tor Willard 

Huntington Wright, que concebeu − e publicou − nada menos que vinte regras para 

se escrever histórias policiais (MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1979, p. 19, 23).  

Embora não se dê, em geral, muita importância a esse tipo de exercício, que acaba 

sendo apenas uma curiosidade datada, ele é interessante porque denota o caráter 

para muitos necessariamente formulístico da ficção policial. Sim, porque, para boa 

parte de seus fãs, como Auden (que dizia que Raymond Chandler escrevia "literatura", 

e não "ficção policial", justamente pelo americano não se ater às fórmulas e regras 

do romance policial clássico),  

a história policial é uma espécie de torneio intelectual (...) e o autor tem de 

comportar-se corretamente com o leitor. Não pode recorrer a truques e 
escamoteações, sem comprometer sua sinceridade, assim como não pode 
usar tapeação num jogo de bridge. Tem que superar intelectualmente o 

leitor e prender o interesse do mesmo, usando seu engenho. Existem leis 
definidas na feitura de entrechos policiais − leis que não foram escritas, 
talvez, mas ainda assim imperativas; e todo autor de mistérios literários 

atende a essas leis, se for respeitado e respeitar a si próprio. (VAN DINE 
apud MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1979, p. 24)   

  

 Toda essa busca aparentemente exagerada pelos limites do gênero policial, 

com a fixação de regras e mais regras para se fazer o julgamento de uma obra, tem 

a ver com o próprio conceito literário de gênero e também com um mecanismo de 

cunho mercadológico, onde consumidores de determinado produto (artístico?) 

querem ter a certeza de encontrarem mais do mesmo ao fazerem compras guiados 

por rótulos, etiquetas e outros sistemas de classificação generalizante. Latas de 

salsichas, assim indicadas nos invólucros de seus recipientes, devem conter 

salsichas; histórias de detetives, assim descritas nas capas dos livros ou por seus 

autores e editores, devem possuir estas e aquelas características, estas e aquelas 

garantias de satisfação e "consolação" (ECO) − e daí todo o debate em torno das 

regras dos Knox, dos Fosca, dos Van Dine. 
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2.3. Macieiras, cânones, enxertos e a busca (artística) da identidade: Todorov, 

Boileau-Narcejac, Khéde e os gêneros na literatura 

 

 Mas é importante ressaltar que a questão dos gêneros não é recente, nem 

específica do romance policial (ou de qualquer outra literatura de massa), e que ela 

remonta a muitos séculos na história da literatura ocidental, como ensina Todorov. 

Falar-se em gêneros literários sempre foi assunto incômodo e polêmico,  porque 

existe uma convenção tácita segundo a qual enquadrar várias obras num 

gênero é desvalorizá-las. Essa atitude tem uma boa explicação histórica: a 
reflexão literária da época clássica, que tratava mais dos gêneros que das 
obras, manifestava também uma lamentável tendência: a obra era 

considerada má se não obedecia suficientemente às regras do gênero. 
Essa crítica procurava, pois, não só descrever os gêneros, mas prescrevê-
los; o quadro dos gêneros precedia à criação literária, ao invés de segui-la. 

(TODOROV, 2003, p. 94) 

 

  E a obra-prima, isto é, a grande e canônica obra, literária ou não, seria 

justamente aquela que  

cria, de certo modo, um novo gênero, e ao mesmo tempo transgride as 
regras até então aceitas. (...) Todo grande livro [,  então,] estabelece a 

existência de dois gêneros, a realidade de duas normas; a do gênero que 
ele transgride, que dominava a literatura precedente; a do gênero que ele 
cria. (TODOROV, 2003, p. 94-95) 

 
 

 Ora, essa necessária ruptura, essa contradição dialética entre uma obra e o 

gênero a que pertence (ou pertencia), não existiria nas literaturas de massa, que 

seriam, para Todorov, uma espécie de "domínio feliz". O crítico franco-búlgaro 

parece, então, se alinhar a tantos outros apreciadores da ficção policial ao defender 

que tais obras respeitem, sim, suas (cinco, seis, vinte...) regrinhas de produção. 

A obra-prima habitual não entra em nenhum gênero senão o seu próprio; 

mas a obra-prima da literatura de massa é precisamente o livro que melhor 
se inscreve no seu gênero. O romance policial tem suas normas; fazer 
"melhor" do que elas pedem é ao mesmo tempo fazer "pior": quem quer 

"embelezar" o romance policial faz "literatura", não romance policial. 
(TODOROV, 2003, p. 95)  

 

 Isso, todavia, não significa dizer que Todorov negue ao gênero "qualquer 

possibilidade de estatuto artístico" por "ver nas características formais do romance 

policial a camisa de força de toda obra da indústria cultural" (KHÉDE, 1987, p. 47), 
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como sugere Sônia Salomão Khéde, de quem aqui pontualmente discordamos, em 

seu ensaio "A quem interessa o crime? Ou: O romance policial à procura de sua 

identidade". Todorov parece ver a literatura de massa mais pelo prisma "domínio 

feliz" (expressão que usa em seu texto) e menos pelo viés "camisa de força" (termo, 

esse, sim, de Khéde) e deixa em aberto a própria questão do "embelezamento" 

(contaminação?) do gênero ao dizer, no parágrafo final de seu “Tipologia do 

romance policial”, que romances como Mr. Ripley, de Patricia Highsmith, "uma forma 

intermediária entre o romance policial e o romance tout court", "julgados 

habitualmente pelo leitor como situados à margem do gênero", podem entretanto "se 

tornar o germe de um novo gênero de livros policiais" (TODOROV, 2003, p. 104).  

 Muito mais contundente e intransigente, nos parece, é a posição dos autores 

Pierre Boileau e Thomas Narcejac que falam, esses sim, de certo modo, em camisas de 

força formais; para eles, o romance policial é um gênero estático, do qual não cabe falar em 

evolução. "Aonde vai o romance policial?", perguntam (e respondem) Boileau-Narcejac: 

Ele não vai a lugar nenhum. É uma macieira que dá diferentes variedades 
de frutas, mas sempre são maçãs. O erro, precisamente, é querer modificar 

sua essência por enxertos que ele suporta sempre mal. (.. .) O domínio do 
imaginário, que é o do romance, é ilimitado. Mas o romance policial, porque 
se propõe ir do imaginário ao racional por meio da lógica, impõe a si mesmo 

limites que não pode transpor. (...) É à força de rigor que o romance policial 
se salvará. É preciso escolher entre Jorge Luis Borges e Carter Brown.  
(BOILEAU-NARCEJAC, 1991, p. 88-89. Grifo nosso.)    

 

 Definir o que seja literatura policial, como se pode ver, está longe de ser 

questão pacífica ou mesmo superficial. Sobrevoos sobre tal campo literário parecem 

proporcionar mais frutos que as análises por demais detalhadas (ou apaixonadas?); 

deles se depreendem características mais gerais, às quais podemos ver alinhadas, 

sem maiores temores, as narrativas da Patota da Coruja de Papelão. Sônia Khéde, 

por exemplo, no ensaio já citado, é muito feliz ao chamar a atenção para a 

preocupação do romance policial com o problema da identidade.  

Essa busca da identidade é proposta seja pelo enigma a ser decifrado a 

partir do crime de morte (identidade do assassino), seja pela homologia com 
os valores jurídico-institucionais que permitem o relacionamento do detetive 
(lei) com o criminoso (fora da lei), seja pelo desejo algo nostálgico de captar 

e registrar um perfil histórico para uma civilização multifacetada e 
camaleônica, onde as multidões são como uma nebulosa, como nos 
mostram os contos de Edgar Allan Poe, um dos iniciadores do gênero. 

(KHÉDE, 1987, p. 44) 
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 Embora ela, a figura da morte (que, já vimos, não tem lugar nas histórias de 

Santos de Oliveira), volte a aparecer nesse trecho de Khéde, podemos generalizar a 

citação também para crimes como um todo, para a identidade do criminoso, não apenas 

do criminoso-assassino. Eloísa, Malu, Orelhão e Bortolina atenderão, sim, a esse 

chamado próprio das histórias de detetive e procurarão sempre erguer o véu, desvelar o 

mistério da identidade de seus ladrões de galinhas (como veremos no Capítulo 4, ao 

analisarmos O Caso da Mula-sem-cabeça) ou contrabandistas travestidos de marcianos 

(como no já mencionado Caso das Luzes no Morro das Borboletas), de seus ofensores 

em maior ou menor grau, para que eles não possam, como alerta Holmes, referindo-se à 

sua Londres do século XIX e seus próprios bandidos, "mudar de nome e desaparecer 

entre os (...) milhões de habitantes desta grande cidade" (DOYLE, 2011, p. 125).   

 
2.4. Celebrações do mistério pós-gótico ou homéricas peripécias 

detetivescas? Medeiros e Albuquerque e Carpeaux duelam sobre o romance 
policial e o de aventuras 

 

 Outra questão que se sobressai, ao seguirmos tentando determinar se a 

"Inspetora" merece ou não estar na companhia do célebre residente da Baker Street 

221-B e tantos outros investigadores ficcionais, é que um número considerável das 

histórias da série se aproxima muito mais do romance de aventuras do que do 

romance policial. Se neste "temos um problema no coração do romance, que é 

resolvido não por sorte ou por intervenção divina, mas pela inteligência, coragem e 

engenho humanos" (JAMES, 2012, p. 152), em verdadeiros tributos à razão e ao 

raciocínio onde não raro o detetive faz toda sua dedução dentro de quatro paredes, 

como é o caso do Dupin de Poe em O Mistério de Marie Rogêt (1842) ou do 

barbeiro-presidiário de Borges e Casares em Seis problemas para Don Isidro Parodi 

(1942), sem nenhum tipo de ação ou saída a campo, naquele teremos "o perigo, a 

perseguição, a luta" (TODOROV, 2003, p. 100), a exaltação da força física, das 

habilidades atléticas e mesmo da violência e das armas como solução.  

 Para definirmos "romance de aventuras", talvez fosse mais fácil citar "os 

títulos de obras famosas do gênero, como A Ilha do tesouro, de Robert Louis 

Stevenson, ou As minas do rei Salomão, de Henry Rider Haggard" (PAES, 2001, p. 

12), do que tentarmos chegar a suas origens ou delimitações. Sim, porque não são 

poucos os que entendem que a aurora do gênero de aventuras se confunde com a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mist%C3%A9rio_de_Marie_Rog%C3%AAt
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da própria prosa em geral. Afinal, o que seria "a Odisseia [de Homero] senão uma 

enfiada de episódios aventurescos centrados no astucioso herói que lhe dá nome?" 

(PAES, 2001, p. 10). Interessante para nós é frisar que esse tipo de narrativa de 

aventuras, mais preocupada com uma trama "consecutiva e progressiva" (FRYE 

apud PAES, 2001, p. 14), em tempo real, concentrar-se-á menos no desvendar de 

mistérios e mais nas peripécias em torno deles; menos em celebrar o intelecto e sua 

capacidade de ordenar o mundo e mais em "converter o fabuloso em simplesmente 

exótico e transportar imaginativamente o leitor, da segurança do seu dia-a-dia, para 

os terrores da selva africana ou a desolação dos gelos polares" (PAES, 2001, p. 12). 

  E faz realmente mais sentido um autor de literatura infantojuvenil lançar seus 

personagens mirins em aventuras − em vez de gincanas intelectuais − onde seus 

corpos e espíritos em desenvolvimento (como os de seus leitores) possam ser testados 

contra um mundo de terra, ar, fogo e água que ainda estão descobrindo. Por isso, a 

Patota da Coruja de Papelão raras vezes resolverá seus casos de dentro da biblioteca 

de Tio Clóvis, pai de Eloísa, sem suar camisas ou enlamear calçados; Santos de 

Oliveira fará da fazenda onde se passam as histórias e de seus arredores (a pequena 

cidade nunca nomeada, entre eles) o palco no qual tramas de aventura se misturarão à 

roupagem e à boa parte das características do entrecho detetivesco e de seu cânone e 

tradição. Por esse olhar, a "Inspetora", mais uma vez, não se enquadraria nos critérios 

puristas do que deva ser o romance de enigma; aventuras de mistério, então, talvez?  

 Não custa mencionar que há autores, como Paulo de Medeiros e 

Albuquerque, que, ao falarem das origens do romance policial, dão tamanha 

importância à história de aventuras que citam apenas de passagem o romance gótico 

(para eles mera fase de transição) e consideram o livro de detetives uma espécie de 

"evolução" desta, um desdobramento direto, no qual "interveio, pela primeira vez, 

suplantando a força e a ação, o raciocínio lógico" (MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 

1979, p. 3). Preferimos, contudo (por muito que isso aparentemente enfraqueça a 

defesa do caso da "Inspetora"), nos ater à corrente majoritária de teóricos que, como 

Otto Maria Carpeaux, dá preponderância ao papel do romance gótico na formação do 

romance policial ou, como preferem os franceses, roman de mystère (alcunha que, 

como já sugerimos, talvez se aplique melhor à série aqui em estudo). Em seu 

eminente ensaio "Destino do romance policial" (1946), Carpeaux não só implica com 

Poe (os estudiosos, diz ele, deveriam procurar o surgimento do gênero não nele, mas 
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sim em outros nomes, como seu conterrâneo Charles Brockeden Brown, autor de 

Wielland, or the Transformation, ou o inglês Matthew Gregory Lewis, autor de Monk) 

como é muito veemente em ligar diretamente o romance gótico, surgido em 1764 com 

o Castle of Otranto do inglês Horace Walpole, ao romance policial. 

Autores e leitores do romance gótico eram, em primeira linha, ingleses: 
protestantes e homens do século XVIII racionalista, que não admitiu 

mistérios. Do catolicismo tinham uma ideia muito vaga, mistura de desprezo 
e pavor de coisas desconhecidas. Justamente por isso os "romances [então 
chamados] de mistério" sempre se passam em países católicos, Espanha, 

Portugal, Itália, em conventos e castelos medievais: só nestes lugares 
atrasados havia ainda o "mistério", já expulso do ambiente da Inglaterra 
ilustrada. (CARPEAUX, 1999, p. 489) 

 
 
  

 Um dos primeiros livros da série "Inspetora", diga-se de passagem, parece 

render homenagem justamente à ambiência destes livros precursores, dominados 

por "castelos encantados, retratos de avós que nos fitam com olhares inquietantes, 

espectros vestidos de branco sinistro, encontrando-se à meia-noite em corredores 

escuros com armaduras vazias que se mexem" (CARPEAUX, 1999, p. 488). Trata-

se do Caso do Fantasma Dançarino (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974b), segundo 

volume da coleção, que se passa num castelo verdadeiro, construído pelo excêntrico 

antigo dono de uma fazenda vizinha, onde a Patota se vê ilhada durante uma 

tempestade macabra e às voltas com tramas envolvendo fantasmas falsos e 

verdadeiros e passagens secretas em uma atmosfera muito mais medieval que 

citadina. Homenagem direta do autor ao Castelo de Otranto de Walpole ou prova 

indireta de como os gêneros gótico e policial estão mesmo aparentados? 

 De qualquer forma, esse fascínio pelo misterioso gótico de que fala Carpeaux, 

contraponto à Razão que tudo deve explicar, tem sua continuidade direta no misterioso 

policial. Segundo o autor austríaco naturalizado brasileiro, da mesma maneira que os 

oitocentistas cultivavam essa dualidade entre a crença na Razão e a crença meio 

clandestina nos mistérios não resolvidos por Ela (e o "E" maiúsculo aqui é proposital), 

De maneira semelhante, os leitores contemporâneos acreditam firmemente 

na onipotência das ciências naturais e da técnica para resolver todos os 
problemas e criar um mundo melhor; ao mesmo tempo devoram os romances  
[policiais] nos quais os mesmíssimos instrumentos físicos e químicos servem 

para cometer os crimes mais abomináveis. (CARPEAUX, 1999, p. 490) 
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2.5. Recortes, exclusões, omissões: a crítica da literatura policial e a falta de 

maioridade (literária) da "Inspetora" e outras ficções infantojuvenis 

 

 Mas será que terminam por aí, isto é, na ausência de crimes de morte, no 

desrespeito às várias regras elencadas por Van Dine (e outros) e na preponderância 

de elementos do romance de aventuras, as restrições passíveis de serem 

levantadas contra a "Inspetora", caso quisessem seus leitores e entusiastas 

reclamar para ela a classificação de literatura policial? Pensamos que, para que seja 

ainda mais completo este papel de advogado do diabo que desempenhamos nas 

últimas páginas, cabe ainda mencionar uma última barreira à coleção de Santos de 

Oliveira, talvez a maior de todas, e que tem relação não com a tipologia do romance 

policial nem com suas normas, mas com o próprio gênero maior a que pertence: a 

literatura infantojuvenil. É digno de nota que os mais importantes mapeamentos 

sobre a ficção de detetive brasileira de que se tem notícia, o já citado O Mundo 

Emocionante do Romance Policial (Francisco Alves, 1979), de Paulo de Medeiros e 

Albuquerque, e a brochura Literatura Policial Brasileira (Jorge Zahar Editor, 2005), 

de Sandra Reimão, simplesmente ignorem todas as centenas (talvez milhares) de 

livros do gênero já escritos no Brasil como se tal recorte do universo "digno" de 

estudo fosse autoexplicável ou não merecesse sequer justificação.  

 Ao detalhar os critérios adotados em seu livro, Reimão registrará, sem 

maiores explicações, que 

Este levantamento não inclui: 1) textos de cunho francamente documental e 
reportagens policiais; 2) textos técnicos e teóricos sobre questões criminais; 
3) literatura policial ficcional brasileira destinada ao público infantil e/ou 

juvenil. (REIMÃO, 2005, p. 51. Grifo nosso.)  

 

 Se é evidente que os dois primeiros tipos textuais excluídos o são por 

serem jornalísticos ou acadêmicos, isto é, por não serem ficcionais, no caso do 

terceiro o problema não é nenhum aparentemente razoável: fala-se de literatura 

de ficção (nem "documental", muito menos "técnica ou teórica"), do gênero 

policial (ou seja, exatamente o escopo do livro) e, cereja do bolo, brasileira. 

Literatura policial ficcional brasileira, mas que pelo visto comete o pecado de não 

ser escrita para adultos, e sim para crianças e adolescentes, o que a faz 

duplamente preterida. Fora do cânone literário mainstream, tampouco é 
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considerada sequer por estudiosos sérios seus entusiastas. Cabe aqui uma 

ressalva, feita ao impressionante trabalho de Medeiros e Albuquerque, mas que apenas 

reforça o que acabamos de apontar em Reimão. Além de listar o livro infantil O Mistério 

do Coelho Pensante (José Álvaro Editor, 1976), de Clarice Lispector, como exemplo de 

história policial para crianças e do fato de que o gênero detetivesco começava a 

derrubar barreiras (dado que Lispector seria não só uma das maiores escritoras 

brasileiras de todos os tempos, como também fosse considerada "difícil"), Medeiros e 

Albuquerque, na mesma página, entusiasmado com as estupendas tiragens à época, 

cita a escritora Lúcia Machado de Almeida como sendo uma representante da ficção 

policial no Brasil. Ainda que escrevendo para o público... juvenil. 

Lúcia Machado de Almeida já escreveu diversos romances para adolescentes, no 
gênero policial, sendo que um deles − para citar apenas um exemplo − O Caso 
da Borboleta Atíria, teve uma tiragem inicial de 120.000 exemplares. (MEDEIROS 

E ALBUQUERQUE, 1979, p. 217) 

 

 A menção feita por Medeiros e Albuquerque a uma obra policial juvenil, 

porém, é aqui mera exceção, mera curiosidade editorial aventada pelo autor devido 

à enormidade da prensagem envolvida. E a única outra referência direta à literatura 

infantojuvenil encontrada no livro, também a uma obra de Lúcia Machado de 

Almeida, funciona como gol contra e faz coro com Reimão e seu recorte pouco 

amigável aos Santos de Oliveira, aos Hélio do Soveral e Marcos Rey de nossa 

literatura policial. Medeiros e Albuquerque dá a entender que relaciona o livro O 

Escaravelho do Diabo, um dos maiores best sellers de todos os tempos nas letras 

infantojuvenis brasileiras, por considerá-lo um livro para adultos somente depois 

vertido para o público adolescente. 

Lúcia Machado de Almeida, de Minas Gerais, publica em 1956, pela Editora 
O Cruzeiro, do Rio, seu romance O Escaravelho do Diabo, livro que ganhou 
uma 2a edição condensada para jovens. (MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 

1979, p. 213. Grifo nosso.) 

 

 Note-se que aqui Reimão acompanha Medeiros e Albuquerque e registra o 

mesmo O Escaravelho do Diabo em seu próprio livro, não fazendo, porém, 

referências às tais alterações de texto de que fala Medeiros e Albuquerque. 

Infelizmente, não nos foi possível em tempo hábil localizar um exemplar desta 

suposta primeira edição da obra mencionada, com texto em tese mais extenso e 
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para o público adulto, de maneira a se fazer um cotejamento com o conteúdo de 

suas edições posteriores. Consta, isso sim, que o romance tenha sido publicado 

como folhetim pela revista Cruzeiro, mas não pudemos confirmar sua edição em 

volume ou brochura. Seria sem dúvida material interessante de se obter para 

posteriores estudos, uma vez que não é habitual esse tipo de adaptação, e com 

tamanho sucesso, pelo menos quando feita pelo próprio autor. 

 
2.6. Olhos amarelos, blurbs de capa e outras pegadas e sinais: a "Inspetora" 
como parte do "universo benéfico e moral" das histórias de detetive 

 

 E como fica então a pergunta a que nos lançamos inicialmente? Pode a série 

"Inspetora" ser considerada literatura policial? Nossa opinião é de que sim, mesmo 

depois de todas as questões levantadas, pelos motivos que procuraremos sumarizar a 

seguir, evitando maiores digressões para que não repitamos análises e argumentações 

que faremos na visada mais detida da obra inaugural 

da série, O Caso da Mula-sem-cabeça (SANTOS DE 

OLIVEIRA, 1974a), 

no Capítulo 4: 

a) Não há dúvida 

de que a editora da 

coleção, a Ediouro/ 

Tecnoprint, consi-

derava os livros de 

Santos de Oliveira 

como narrativas mais 

policiais que aventurescas. Prova disso é que a série, 

em suas primeiras tiragens, recebeu a classificação de 

Mister Olho Amarelo (Fig. 13), cor que indicava 

justamente as obras do gênero "policial" dentro do 

universo maior que era a Coleção Mister Olho 

(espécie de selo para várias séries de vários autores 

diferentes). Como é possível constatar na contracapa 

do livro Operação Macaco Velho (Fig. 14), de 1973, de 

Hélio do Soveral, as pequenas brochuras de bolso da 

 

Figura 13 - Detalhe de capa da "Inspetora" 

com selo Mister Olho Amarelo 
 

 

Figura 14 - Contracapa do livro  
Operação Macaco Velho 
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Coleção Mister Olho começaram inicialmente a ser vendidas em bancas de jornais, um 

livro −  e uma cor − por semana. Havia a Mister Olho Azul (aparentemente, separada 

para abrigar as história da Família Alden, ou Aldenis, adaptações brasileiras de 

populares mistérios infantis de Gertrude  Chandler Warner), a Mister Olho Vermelho 

(indicando livros de aventura, e aqui aparecem, por exemplo, as histórias de Goiabinha, 

também de Ganymédes José Santos de Oliveira), a Mister Olho Verde (lar dos livros da 

Turma do Posto 4, a mesma que protagoniza o citado Operação Macaco Velho), a 

Mister Olho Laranja (que parece ter durado pouco tempo e por onde eram publicados 

livros avulsos, “fora-de-série”, como Náufragos no Ártico, de Arthur Catherall, e O 

Segredo de Saturno, de D. Wollheim) e, finalmente, a Mister Olho Amarelo, onde, como 

já dissemos, figura tanto a série "Inspetora" quanto a série "Toquinho", escrita por 

Carlos Heitor Cony sob o pseudônimo Lino Fortuna. 

 A bem da verdade, pode-se dizer que quase todos os livros da coleção 

Mister Olho encaixam-se na classificação de narrativas infantojuvenis policiais com 

elementos de aventura (ou aventuras com elementos policiais...), estando elas 

rotuladas como Mister Olho Amarelo ou não. Em comum, todos tinham a proposta 

de representar "um princípio do qual escritores, [editores] e leitores não podiam fugir: 

a luta entre o bem e o mal, com a consequente derrota do mal" (MEDEIROS E 

ALBUQUERQUE, 1979, p. 2-3) e o objetivo de ajudar a implantar o hábito da leitura 

antes pelo entretenimento e fruição barthesianos que por "livros mais culturais ou de 

maior valor" (trecho das fichas técnicas da coleção); todos se valem do mistério, em 

algum grau, para tentar prender a atenção de seus jovens leitores. Mas uma coisa é 

fato: a "Inspetora", sendo Mister Olho Amarelo (ainda que, estranhamente, O Caso 

do Bang-Bang, quarto livro dos 38, apareça como Mister Olho Verde... Mudança de 

rótulo proposital ou mera falha editorial?), é obviamente considerada como narrativa 

mais puramente policial que seus outros companheiros de coleção.  

 b) Eloísa, a protagonista, é descrita repetidas vezes como sendo fã de 

enigmas de todo tipo. E se, no Caso da Mula-sem-cabeça, é descrita pela tia como 

alguém que "gosta de brincar de detetive" e que por isso tem o apelido de Inspetora 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 12), no episódio inédito O Caso do Rei da Casa 

Preta ela é apresentada pela mãe como sendo ávida leitora de livros de mistério, 

com planos de se tornar investigadora policial quando adulta. 
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Eloísa [era] uma pequena não muito desenvolvida, muito quieta e que usava 

o cabelo curto, repartido e preso por uma fivela de cada lado. Também 
usava óculos, e Dona Aurélia explicou: 
− É que a Eloísa lê muito. Imagine, gosta de brincar de detetive e vive 

devorando livros de mistério. Diz que, quando crescer, será inspetora de 
polícia. Nunca vi uma menina assim... (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974e, p. 6. 
Manuscrito inédito. Grifo nosso.) 

 

 Além disso, o mais arquetípico de todos os 

detetives, o Holmes de Doyle, é mencionado 

diretamente em algumas das histórias, ou como 

maneira de louvar o gênio e a capacidade de dedução 

de Eloísa, que seria "uma verdadeira Sherlock", ou 

como uma forma de valorizar a dificuldade do caso. 

Por exemplo, em A Inspetora e o Caso do Ladrão 

Invisível (SANTOS DE OLIVEIRA, 1981b), trigésimo 

volume da série, o famoso investigador inglês (e por 

conseguinte toda a tradição ficcional detetivesca) é 

citado com nome e sobrenome, tanto no texto do blurb  

da capa (Fig. 15: "Um caso para Sherlock Holmes: 

ladrão que rouba sem entrar nas casas!") quanto no 

da contracapa ("Um ladrão excepcional que deixaria confuso o próprio Sherlock 

Holmes! Não arromba as portas, (...) nem sequer entra nas casas! Mas rouba! (...) 

Jamais a Patota havia topado um caso tão difícil e tão estranho!").  

 c)  A preferência dada às explicações racionais, à dedução, ao levantamento 

de informações, à busca de fatos e pistas, é, como veremos mais adiante no 

Capítulo 4, uma constante nos livros da "Inspetora". Para citarmos apenas um 

exemplo de aproximação com o cânone do gênero, não poucas vezes as soluções 

dos mistérios passarão pelo exame de marcas e pegadas, o que remete diretamente 

às boas práticas periciais apregoadas por Holmes em Um Estudo em Vermelho, 

como se vê abaixo: 

Não há ramo da ciência investigativa tão importante e tão negligenciado 

como a arte de analisar pegadas. Felizmente, sempre me dediquei muito a 
esse estudo, e a prática fez dessa habilidade minha segunda natureza. 
(DOYLE, 2011, p. 239-240) 

  

 A solução do Caso da Mula-sem-cabeça envolve pegadas ou sua ausência; 

o mesmo se passa em outros volumes da série, como A Inspetora e o Mistério da 

Comenda (SANTOS DE OLIVEIRA, 1977c), onde os calçados sujos de óleo do suspeito 

são uma das provas mais contundentes para desmascará-lo como o ladrão da trama. 

 

Figura 15 - Detalhe de capa (blurb) da 
"Inspetora" com menção a Sherlock Holmes 
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 d) Eloísa é cerebral como praticamente todos os detetives que a 

antecederam, e guarda tanto semelhanças com o famoso Holmes quanto diferenças. 

Se por um lado é vaidosa como ele, apreciando elogios à sua perspicácia e 

capacidade de resolver os mistérios que se apresentam, por outro é culturalmente 

mais generalista que o inglês, que nada entendia, por exemplo, de literatura e outras 

áreas de conhecimento que julgava desnecessárias (e até prejudiciais) a seu ofício 

de detetive. Se Holmes surpreende Watson, seu amigo e narrador de suas 

aventuras, ao demonstrar que desconhecia o fato de a Terra orbitar o Sol por 

considerá-lo irrelevante para sua atuação, já Eloísa será retratada sempre às voltas 

com enciclopédias, livros de ficção de autores brasileiros e mesmo biografias!  

 e) A preponderância de elementos de aventura em muitos dos casos da 

"Inspetora" não configura problema maior, pois o próprio romance policial, em suas 

origens, muito rapidamente revestiu-se de um hibridismo formal que o afastaria de 

quaisquer purismos absolutistas. Todorov mesmo, ao propor em sua análise do 

gênero três tipos básicos de literatura policial, o romance de enigma, o romance 

negro e o romance de suspense, coloca este último como uma espécie de mistura 

dos dois primeiros, dos quais tomaria tanto temas (o mistério e a ação violenta, 

respectivamente) quanto estruturas temporais e narrativas (a dupla história no 

primeiro, com o crime e sua subsequente apuração como sendo duas frentes 

ficcionais assíncronas, e o crime acontecendo ao mesmo tempo que a ação no 

segundo). Para Todorov, então, no romance policial de suspense, tudo é importante: 

o mistério, a ação, e todos acontecendo ao mesmo tempo, com a mesma 

importância dramática e de interesse para o leitor e para a obra (TODOROV, 2003); 

tal e qual muitas vezes acontece com a "Inspetora". 

 f) Não nos parece acertado, ainda, que o caráter de literatura infantojuvenil 

da coleção deva descredenciá-la aprioristicamente de sua inserção em outros 

gêneros também reclamados pela literatura de massa, a ponto de excluí-la, como 

objeto, de estudos dos quais forçosamente deveria fazer parte. Assim, o recorte feito 

tanto por Reimão quanto por Medeiros e Albuquerque justifica-se apenas por 

diminuir consideravelmente o universo de obras policiais a serem estudadas. Não 

há, porém, qualquer razão teórica convincente para que as criações de Santos de 

Oliveira e tantos outros autores, em toda sua complexidade (ou simplicidade), 
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fascínio e relevância (ou efemeridade), tanto textual quanto editorial, sejam 

descartadas como não sendo "coisa de gente grande". 

 

 g) Finalmente, é sempre de reequilíbrio que tratam os livros da "Inspetora". 

Como em todo o romance policial, busca-se no microcosmos semirrural onde atua a 

Patota da Coruja de Papelão a restauração de uma ordem social rompida, seja ela o 

crime (ainda que não de morte), que deve ser esclarecido e punido, seja ela a 

injustiça não necessariamente criminosa, mas que também exige intervenção, seja 

ela tão somente a dissipação do mistério, da bruma do irracionalismo ou do 

anonimato que não pode ser deixada pairando sobre a verdade. Um bom exemplo 

do último caso é a história A Inspetora e o Enigma da Lagoa Branca (SANTOS DE 

OLIVEIRA, 1976b), na qual não há nem crime nem criminoso, mas apenas um boato 

fantasmagórico − que Eloísa e seus amigos investigam e esclarecem − cujas 

intenções eram antes positivas (de fundo ambiental e conservacionista) que 

negativas ou reprováveis.  

 A "Inspetora", repetimos, é em nosso entender literatura policial, sim. Sua leitura 

(como a de seus colegas de gênero mais ou menos nobres, mais ou menos adultos)  

(...) confirma nossa esperança de que, apesar de algumas provas em 
contrário, vivemos num universo benéfico e moral em que problemas 

conseguem ser resolvidos por meios racionais e em que a paz e a ordem 
podem ser restauradas do dilaceramento e do caos pessoal ou social. 
(JAMES, 2012, p. 152) 
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CAPÍTULO 3. LEITURA DE LUPA: EXAMINANDO A SÉRIE COMO UM TODO 

 
 

 
3.1. Tiragens, distribuição, projeto gráfico e formatos: a "Inspetora" em sua 

materialidade  mais imediata 

 

 Publicada a partir de maio ou junho de 19742, a série "A Inspetora" surge 

quando a Coleção Mister Olho, de que fazia parte, já contava com aproximadamente 

um ano de idade e começava a ampliar o leque de colaboradores nacionais para 

seus títulos. O ano de 1973 vê a Coleção abraçar o formato de livrinhos de bolso em 

tamanho 10,5 cm x 16 cm (que duraria mais de meia década sem alterações 

substanciais) com numerosas adaptações de obras infantojuvenis estrangeiras e 

duas séries nacionais creditadas, respectivamente, a Lino Fortuna e Luiz de 

Santiago: "Toquinho Detetive" e "A Turma do Posto 4". Os nomes dos autores, na 

verdade pseudônimos, referiam-se a Carlos Heitor Cony e a Hélio do Soveral, que 

nos anos seguintes produziriam outras séries para a mesma editora e coleção.  

 O uso de pseudônimos para as séries da Coleção Mister Olho, incluída aí a 

"Inspetora", possivelmente decorria do fato de que os livros eram produzidos por 

encomenda e com cessão total e definitiva dos direitos autorais, conforme pudemos 

atestar tanto por entrevistas com Carlos Figueiredo, autor da série misterolhense 

"Dico e Alice", quanto por declarações do próprio Ganymédes José, que mais de 

uma vez fez referências (e queixas) aos livros que "deu para as Edições de Ouro". 

Teoricamente, com a cessão e os pseudônimos funcionando como house names, a 

editora poderia dar continuidade a quaisquer das séries à revelia de seus autores 

originais. A prática da cessão definitiva e da compra dos originais está registrada por 

Laurence Hallewell em seu O Livro no Brasil (2005). Nas linhas que dedica à 

Ediouro, ele destaca que 

(...) a política relativa a direitos autorais tem sido a de um pagamento fixo, 

outright, quer por um período de tempo combinado, quer pela compra 
definitiva dos direitos para livros de bolso em português − alegadamente 
para simplificar os processos contábeis da empresa. (HALLEWELL, 2005, p. 

743. Grifo nosso.) 

                                                                 
2 Os registros a que tivemos acesso dão estranhamente a data da primeira tiragem do livro 1, O Caso da Mula-
sem-cabeça, como sendo junho de 1974, e a data da primeira tiragem do livro 2, O Caso do Fantasma 

Dançarino, como sendo maio de 1974, isto é, um mês antes. 
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 Em matéria de 9 de agosto de 1978, na página 37 do caderno Ilustrada da 

Folha de S. Paulo, registravam-se os resultados do 1o Ciclo de Debates Literários de 

Aracaju, que contara com Nélida Piñon, Lygia Fagundes Telles, João Ubaldo 

Ribeiro, Ignácio de Loyola Brandão e Ganymédes José, entre outros escritores. Vale 

lermos um trecho da cobertura do evento, no qual o criador da Patota da Coruja de 

Papelão critica as citadas práticas de sua principal editora: 

Na sexta, o ciclo começou com o escritor infantojuvenil Ganymédes José 
falando para um auditório cuja idade máxima era doze anos. Seu tema, 

além dos livros e personagens, foi também o dos problemas específicos na 
área, como a exploração dos editores em cima dele (só recebe um fixo por 
livro, não ganha direito autoral e perde além disso o direito de usar aquele 

personagem em outras obras, algo incrível). (FOLHA DE S. PAULO, 9 ago 
1978, p. 37. Grifo nosso.) 

 
 

 Em carta a Peter O'Sagae, anos depois, Ganymédes tornaria a falar sobre a 

relação entre autor e editor e o que ele via como exploração. 

Você ganha porcentagem sobre o livro − algumas [editoras] pagam 10%, 

outras 8 e umas horríveis pagam 6%. Há umas engraçadinhas que 
oferecem 5%, como se o autor estivesse morrendo de fome. (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1984d, p. 1) 

 

  E ele não deixaria pedra sobre pedra ao falar especificamente sobre a casa 

editorial da "Inspetora" e sobre a compra de originais citada por Hallewell e 

confirmada por nós durante esta pesquisa: 

Livros na Ediouro são comprados. Baratinho, baratinho! Isso quer dizer que, 

uma vez vendido, eles fazem o que querem com o livro, inclusive vender pra 
cinema, pra tradução... e você fica chupando os dedos . Nas séries, você é 
obrigado a doar, de graça, os heróis, antes de começar a série.  Uma 

gracinha, não acha? Dei para eles mais de 60 livros. (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1984e, p. 1. Grifo nosso.) 

 

 O trecho destacado, que faz referência à cessão não só dos textos como 

dos personagens criados, reforça a hipótese de que a Ediouro planejava manter as 

séries como um patrimônio que poderia continuar rendendo frutos, 

independentemente de seus escritores iniciais. 

 A despeito da compreensível (e externada) revolta, fato é que Ganymédes 

José, como tantos outros escritores acolhidos pela Ediouro na década de 70, dentro 
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e fora da Coleção Mister Olho, teve na venda de seus originais a única forma (salvo 

a autopublicação) de se ver editado. Como vimos no Capítulo 1, Ganymédes, ao 

estrear em 1972, vinha de décadas perseguindo a literatura e inicialmente não deve 

ter colocado grandes obstáculos à venda definitiva de suas obras seja para que 

editora fosse. Contanto que suas histórias ganhassem o papel. No caso da 

"Inspetora", diferentemente de outros autores, conseguiu ao menos que os livros 

fossem assinados com um pseudônimo que na verdade era ainda seu nome: Santos 

de Oliveira, sobrenomes de mãe e pai. Já Carlos Figueiredo, com suas aventuras de 

ficção científica para a série "Dico e Alice", não teve a mesma sorte ou poder de 

barganha: o pseudônimo José M. Lemos foi adotado sem que ele fosse, em 

momento algum, consultado (FIGUEIREDO, 2014, p. 1). 

 A popularidade das séries vendidas à Ediouro abriu novas frentes para 

Ganymédes José, como parecem indicar algumas evidências colhidas em seus 

livros. A pequena biografia na contracapa do romance Tuniquim, de 1977, é um bom 

exemplo disso, ao citar justamente estas séries como sua principal realização: 

Ganymédes José é autor de quase 50 livros infantojuvenis. Criou 

personagens apreciadíssimos por seus jovens leitores: a Inspetora, 
Goiabinha, Vivi Pimenta. Mora em Casa Branca (SP). Além de escrever, 
Ganymédes José é compositor e desenhista. TUNIQUIM foi encomendado 

especialmente para inaugurar a Coleção Picapau da Editora Brasília/Rio. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1977f, contracapa. Grifo nosso.) 

 

 Mas quantas foram, afinal, as aventuras policiais escritas por Santos de 

Oliveira para a Ediouro narrando as peripécias de Eloísa, Bortolina, Malu e Orelhão? 

Ao iniciarmos nossa pesquisa, pudemos desde logo constatar que não havia fontes 

online que dessem conta da bibliografia da série "Inspetora". A página dedicada ao 

autor na Wikipedia, por exemplo, trazia apenas uma menção genérica às suas séries 

para a Ediouro, sem detalhar ou listar os títulos específicos. E, como já 

mencionamos, o Dicionário de Nelly Novaes Coelho também apresentava omissões 

ao registrar a "Inspetora" no generoso verbete dedicado ao autor. A lista definitiva, 

então, foi coligida tanto na busca e compra dos originais em sebos físicos e virtuais 

quanto na visita feita à Ediouro em 3 de abril de 2014, quando tivemos acesso aos 

arquivos editoriais de todos os livros publicados. 
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 Respeitando o padrão gráfico e editorial da Coleção Mister Olho, mas já com 

uma pequena alteração se comparada às séries pioneiras de 1973 (a inclusão do 

"emblema" da série, na parte direita da capa − fig. 16), a "Inspetora" vem a público 

na primeira metade de 1974 com o volume O Caso da Mula-sem-cabeça, seguido no 

mesmo ano de três outros títulos: O Caso do Fantasma Dançarino, O Caso das 

Luzes no Morro das Borboletas e O Caso do Bang-Bang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como veremos mais adiante, neste mesmo capítulo, a publicação do quinto 

volume escrito por Santos de Oliveira para a série seria suprimida. Em seu lugar, é 

editado O Caso dos Anjos da Cidade Fantasma, em 1975, seguido no mesmo ano de O 

Caso do Tesouro do Diabo Velho.  Esse sexto volume da Patota da Coruja de Papelão 

traz a segunda alteração no projeto e estratégia editorial da Coleção Mister Olho como 

um todo (e o primeiro para a série "Inspetora"): se a proposta dos livros sempre foi a de 

atrair seus jovens leitores potenciais com capas vistosas e coloridas, embelezadas por 

traços que aproximavam os livros da reconhecível linguagem dos quadrinhos (o 

  

 Figura 16 - Primeira alteração no projeto gráfico da 
Coleção Mister Olho: inclusão do "emblema" das séries 
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desenhista Noguchi responderia por centenas destas memoráveis capas da Ediouro), 

em algum momento de 1975 os livros passam a ganhar ilustrações internas de artistas 

como Teixeira Mendes e Baron. Este é responsável pelos desenhos do sétimo livro, A 

Inspetora e a Coroa da Madona, e dos três seguintes, respectivamente A Inspetora e o 

Piano Maluco, A Inspetora e o Gato de Olhos de Esmeralda e a Inspetora e o Quarto 

Secreto, todos de 75. Já Teixeira Mendes embelezaria as páginas de todos os demais 

títulos, inclusive as reedições dos seis primeiros livros, que originalmente não possuíam 

ilustrações além da capa de Noguchi (que, diga-se de passagem, só cedeu o bastão de 

capista da "Inspetora" para Lee e Teixeira Mendes entre os volumes 31 e 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além da adoção de ilustrações internas em preto e branco, mudam também 

alguns elementos na capa da série (e da Coleção Mister Olho) que dão a entender que 

a editora parecia reconhecer a força individual e a popularidade de suas personagens. 

Como é possível ver na fig. 17, o emblema da "Inspetora" muda de lugar e passa a 

ocupar o centro superior da capa, onde antes ficava a logo da Mister Olho. Além disso, 

a partir de A Inspetora e a Coroa da Madona, os títulos deixam de ser genéricos (o 

Caso disso, o Caso daquilo...) e incorporam o nome da série e de sua protagonista, 

facilitando seu reconhecimento pelos leitores já conquistados e os a conquistar. Por fim, 

as contracapas param de apresentar fichas técnicas explicativas da coleção e tornam-

se mais sedutoras, oferecendo pequenos textos sobre a trama do volume (fig. 18). 

 

Figura 17 - Nova arte, com emblema da série no centro 
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 O ano de 1975 veria ainda o lançamento de mais dois títulos, A Inspetora e a 

Festa do Quarto Crescente e A Inspetora e o Roubo das Joias, seguidos, em 1976, 

pelos volumes de número 13 e 14 (A Inspetora e o Bruxo da Encruzilhada e A 

Inspetora e o Enigma da Lagoa Branca) e, em 1977, por nada menos que cinco 

novos livros: A Inspetora e o Enigma Colorido, A Inspetora e o Caso dos Brincos, A 

Inspetora e o Mistério da Comenda, A Inspetora e a Menina Biônica e A Inspetora e 

a Carranca do Boi-Fantasma. Apenas uma aventura chegaria ao público em 1978, A 

Inspetora e o Mistério do Concurso, como uma espécie de preparação para um dos 

anos mais prolíficos da série em toda sua história editorial: impressionantes oito 

casos novos em 1979! São eles, perfazendo os slots 21 a 28 da sequência de 

publicação, A Inspetora e o Caso do Broche Desaparecido, A Inspetora e o Caso 

dos Automóveis, A Inspetora e o Esqueleto de Fogo, A Inspetora e o "Troféu de 

Bronze", A Inspetora e o Mistério Açucarado, A Inspetora e o Casamento Misterioso, 

A Inspetora e o Caso da Vaca Sagrada, e A Inspetora e o Caso do Desfile.  

  

Figura 18 - Comparação entre contracapas de O Caso do 
Bang-Bang e A Inspetora e o Caso dos Automóveis 
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 Com estas obras, Santos de Oliveira e sua Patota se despedem da década 

de 70, onde surgiram, e também do citado formato de bolso 10,5 cm x 16 cm 

característico das séries da Coleção Mister Olho. Acompanhando um mercado em 

evolução que talvez começasse a ver naquele formatinho uma efemeridade e 

simplicidade difíceis de conciliar com qualidade (ainda que este tenha sido por 

décadas o slogan da Ediouro: "livros de bolso de qualidade"), a editora da 

"Inspetora" reformula suas linhas infantojuvenis e aumenta o corte dos livros para o 

que chamavam de "Duplo em pé": uma brochura com arte muito semelhante à 

vigente até 1979-80, mas com o dobro do tamanho do livro dito "Normal" (ambos os 

termos foram colhidos entre fichas de produção da editora, quando de nossas 

visitas). Algumas das diferenças na arte e conceito gráfico podem ser vistas na 

figura 19: o emblema da série muda − cai o nome que acompanhava o desenho de 

Eloísa −, a classificação é atualizada para "Até 12 anos", em lugar do usual "9 anos 

ou mais", e número de catálogo, selo da Ediouro e código de preço agrupam-se no 

canto superior esquerdo.  

 Com essas mudanças e o aumento físico dos livros, a Ediouro 

provavelmente procurava emprestar-lhes mais credibilidade e prestígio, além de 

afastá-los da pecha que acompanha a leitura da ficção "de bolso", seja a adulta ou a 

infantil. Cabe aqui uma pequena referência a Hallewell, sobre esse assunto: 

(...) talvez o próprio conceito de produto mais barato descartável ainda 

seja estranho ao consumidor brasileiro, extremamente conservador, 
sobretudo numa área de prestígio como a da "cultura". Citando Senna 
Madureira (Jornal do Brasil, 9 de junho de 1977), "a maioria dos leitores 

quer um livro bonito, e o livro de bolso, em princípio, é feio [...]". 
(HALLEWELL, 2005, p. 746) 

 

 A prova mais contundente desta nova abordagem e estratégia empresarial 

da Ediouro talvez seja o fato de que, com o fim do formatinho de bolso, terminava 

também toda e qualquer menção à Coleção Mister Olho na capa dos volumes da 

série "Inspetora". Os tempos mudavam, e os empresários mais atentos às 

transformações mudavam com eles também... 

 O primeiro título a sair originalmente em 15,1 cm x 20,9 cm, já em 1981, é A 

Inspetora e o Caso do Espírito do Mal. A partir de então, por mais seis livros, esse 

seria o formato para a série, inclusive para quaisquer reimpressões do catálogo 
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Figura  19 - Reprodução em tamanho real do primeiro título da série 
publicado originalmente no formato "Duplo em pé" 

 

anterior (e não foram poucas, como veremos ao abordar o tema das tiragens). No 

mesmo ano de 1981, sai A Inspetora e o Caso do Ladrão Invisível, seguido de pausa 

de um ano sem novas aventuras e mistérios. Autor e editora retornam à carga em 

1983 com a última grande leva de títulos para a série (volumes 31 a 36):  A Inspetora 
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e o Caso do Roubo dos Televisores, A Inspetora e o Incidente Gaúcho, A Inspetora 

e os Topázios Radioativos, A Inspetora e o Caso do Cristo Desaparecido, A Inspetora 

e uma Grande História de Amor, e A Inspetora e a Princesa Kunambantila, sendo 

que estes dois últimos, publicados no último mês do ano, saem já como 

"Superbolso",  terceiro e derradeiro formato adotado pela  Ediouro para a série (ver  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Reprodução em tamanho real do primeiro título da série publicado 
originalmente no formato "Superbolso" 
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figura 20).  Com seus 12 cm x 20,8 cm, o "Superbolso" não só procurava resgatar 

o prestígio para os livros de bolso (formato do qual a editora se afastara ao adotar o 

"Duplo em pé") como também uniformizava sua indicação de público alvo com o selo 

"Edijovem". Registre-se que, pouco antes do "Superbolso", nos volumes 32, 33 e 34 

da "Inspetora", ainda em tamanho "Duplo em pé", a editora introduzira pequenas 

modificações de layout, uma delas conservada no "Superbolso": o logo e número de 

catálogo viriam para o canto inferior esquerdo da capa e no topo permaneceria 

apenas o selo indicativo do preço (no caso da série, a essa altura, "Coroa"). 

 A história editorial de Eloísa e cia., descontadas as várias reimpressões ao 

longo da década de 80 para muitos dos volumes anteriores, aproximava-se de seu 

fim. O penúltimo título sai em março de 1984 com o nome A Inspetora e o Enigma 

Canadense, originalmente no formato "Superbolso". Seguem-se então mais de 

quatro anos de silêncio até que a aventura final, A Inspetora e o Enigma do Faraó, 

deixa as prensas da Ediouro também em "Superbolso" para, em agosto de 1988, 

encontrar seu público. O gráfico 1 apresenta a distribuição dos títulos da série ao 

longo dos anos, entre 1974 e 1988, sem contar as reimpressões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelo que pudemos levantar tanto na editora quanto nos arquivos em Casa 

Branca, Ganymédes José Santos de Oliveira não deixou por publicar (salvo O Caso 

do Rei da Casa Preta, de que trataremos a seguir), ao morrer em 1990, novos 

mistérios para a Patota da Coruja de Papelão.  
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Gráfico 1 - Títulos da "Inspetora" entre 1974 e 1988 
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 Mas como explicar a popularidade da série junto a seu público, fosse nas 

décadas de 70 e 80, época em que os livros foram editados, ou hoje ainda, quando 

são avidamente buscados por fãs em sebos e sites eletrônicos de leilão? Um dos 

motivos, certamente, estaria na estratégia da Ediouro de se aproximar do público e 

mercado escolar, que veremos mais detalhadamente no item seguinte deste 

capítulo. Outros motivos prováveis seriam sua eficiente distribuição por boa parte do 

território nacional e as tiragens generosas, que ajudavam a reduzir os custos 

unitários dos livros comparativamente a outras editoras. Diz Hallewell sobre a 

Ediouro que 

A distribuição era feita de várias maneiras: pelas livrarias (que, infelizmente, 
jamais demonstraram entusiasmo por qualquer tipo de publicação barata), pela 

rede de vinte e cinco lojas mantida pela própria empresa, em catorze das maiores 
cidades do Brasil (lojas exclusivas das Edições de Ouro), pelas bancas de jornal 
e pelo reembolso postal. (HALLEWELL, 2005, p. 743) 

 

 Apenas para ilustrar a importância destes meios alternativos de distribuição, 

citamos um e-mail recebido de um livreiro de quem adquirimos exemplar da Coleção 

Mister Olho, quando do desenvolvimento desta pesquisa: 

São livros muito raros hoje em dia. Lembro que na década de 80 eu gostava 
muito devido a serem vendidos nas bancas. Na minha cidade não havia livraria!!! 
(GONÇALVES, 2014, p. 1. Grifo nosso.) 

 

 Ou seja, graças a uma aguerrida e inovadora rede de distribuição que 

lembra muito as iniciativas de Monteiro Lobato no final da década de 10 e início dos 

anos 20 do século passado, a Ediouro provavelmente garantiu que as histórias 

policiais da "Inspetora" conquistassem um público muito maior do que poderia prever 

o escritor de Casa Branca. Mas de que iniciativas lobatianas falamos? Ora, Lobato, 

ao abraçar o mundo dos negócios editoriais teve à frente um país que, em 1919, não 

possuía mais que 35 livrarias (ANDRADE, 1978, p. 19,  apud LABANCA, 2009, p. 

42). O escritor e editor paulista decidiu então criar seus próprios pontos de venda! 

Para tanto, [Monteiro Lobato] remeteu cartas a diversos estabelecimentos 
comerciais espalhados pelo interior do país, na qual (sic) convidava os 

comerciantes a vender sob consignação "uma coisa chamada livro", um "artigo 
comercial como outro qualquer: batata, querosene ou bacalhau". Essa investida 
garantiu às suas edições quase dois mil pontos de venda em todo tipo de loja de 

varejo. (LABANCA, 2009, p. 42) 
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 Já as tiragens respeitáveis, facilitadas pelo fato de a Ediouro possuir um 

parque gráfico próprio, permitiram que os livros de bolso da "Inspetora" e das demais 

séries da Coleção Mister Olho não ficassem restritos à lógica que fazia do Brasil um 

país onde 3.000 exemplares vendidos transformavam um título em best-seller. Mas 

como conseguir informações tão específicas (e nada públicas) sobre a quantidade 

de cópias impressas para uma série de bolso infantojuvenil com quarenta anos de 

idade? Ressalte-se que, como não havia prestação de contas e royalties a quaisquer 

dos autores (os originais eram comprados e os direitos, cedidos em caráter 

definitivo), parecia perto do impossível levantar tais números. 

 No dia 27 de março de 2014, ensaiamos alguns contatos com a própria 

editora, chegando aos nomes das responsáveis pelo Departamento Infantojuvenil da 

Nova Fronteira e de outras empresas encampadas pelo Grupo Ediouro nos últimos 

anos: Maria Cristina Jerônimo e Daniele Cajueiro. Orientados pela primeira, 

escrevemos e-mail à Sra. Daniele no dia seguinte, deixando para a segunda-feira 

posterior novas tentativas. Buscávamos, então, além de informações editoriais sobre 

a série, alguma confirmação da existência do volume "perdido" O Caso do Rei da 

Casa Preta.  Como não viesse resposta ao e-mail, tornamos a ligar para a Ediouro 

no dia 31 de março e logramos contato telefônico com a editora Daniele Cajueiro, 

que nos respondeu graciosamente a várias perguntas. Os esclarecimentos obtidos, 

porém, pareciam desanimadores. Segundo Cajueiro, não haveria registros de livros 

tão antigos, muito menos de dados como tiragens. A substituição contínua de 

sistemas de bancos de dados, ao longo dos anos, mais a absorção dos catálogos de 

outras empresas pela Ediouro, fazia com que muito da história da organização se 

perdesse ao longo do tempo. As pressões comuns e cotidianas por vendas e 

resultados, em uma empresa moderna, mesmo uma cujos produtos eram livros, não 

deixariam espaço para uma merecida preservação de sua própria trajetória. 

 Ao se dar conta da série em questão, durante nossa conversa, Cajueiro 

chegou a se lembrar de ter sido consultada pela diretoria do grupo, em tempos 

recentes, sobre a viabilidade econômica de se reeditarem os livros da "Inspetora", 

dado o grande número de e-mails de fãs recebido. 

 Em resumo: não havia, segundo o conhecimento de Cajueiro, nenhum 

arquivo ou departamento que mantivesse guardados originais de obras tão antigas 
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ou dados sobre tiragens, formatos, edições, contratos... Agradecemos muito pelos 

longos minutos de entrevista telefônica, mas ainda parecia cedo para desistir tão 

facilmente daquele mistério digno da Patota da Coruja de Papelão. 

 Voltamos a ligar para o número geral da Ediouro e percebemos que uma das 

opções de atendimento eletrônico era o Departamento Jurídico. Pedimos à 

telefonista a transferência da ligação e, após alguns minutos conversando com 

alguém daquele setor, ouvimos a frase mágica: "Vou transferir o senhor para o 

Arquivo". O Departamento de Arquivo da Ediouro... Desconhecido pela Editoria de 

Infantojuvenis, mas ocupando nada menos que dois andares da sede do grupo, na 

Rua Nova Jerusalém, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, o Arquivo já funcionava 

havia sete anos e guardava inúmeras relíquias, inclusive informações que realmente 

não haviam migrado para os modernos bancos de dados citados por Cajueiro. 

 Novo contato por telefone feito com o responsável pelo setor, Sr. Saul Brito, 

naquele mesmo dia, novo e-mail enviado, com as mesmas solicitações, e a resposta 

no dia seguinte (1 de abril), seguida de uma visita à Ediouro, no dia 3, na qual 

tivemos acesso às pastas e arquivos de todos os 38 (39...) livros da série "Inspetora" 

(ver fig. 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 - Arquivos da série "Inspetora" na Ediouro 
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 Durante cinco horas ininterruptas, pudemos examinar as pastas de cada um 

dos livros (fig. 22), do primeiro ao trigésimo oitavo, confirmando formatos, 

fotografando fichas de produção, anotando informações preciosas para a história da 

série que, realmente, não haviam sido alimentadas em nenhum banco de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 - Detalhe de caixa de arquivo da "Inspetora" 
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 Surpreendentemente, as pastas da "Inspetora", além de provas de 

impressão, artes originais internas e de capa (fig. 23), fichas de produção e bonecas 

e fotolitos, guardavam também exemplares de quase todos os livros, nos quais se 

grampeava uma ficha de informações (fig. 24) na qual alguma diligente alma, ao 

longo dos anos, foi registrando as tiragens respectivas, com formato e data 

aproximada de impressão. Muitas vezes foi preciso reunir tais registros (incompletos) 

com anotações à caneta em outras partes e papéis e, com isso, ir montando o 

quebra-cabeças do que foi a história editorial da "Inspetora" tanto em termos de 

formatos (que já vimos no item anterior deste capítulo) quanto de prensagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se pode ver na Tabela 1, as tiragens iniciais da série, nos anos 70 e 

80, costumavam ser generosas, na casa das 6 a 8 mil peças iniciais (aproveitando 

cortes de papel favoráveis), de maneira a baixar o custo unitário dos livros. Quando 

as vendas eram satisfatórias, seguiam-se outras impressões, que faziam com que 

alguns dos títulos ultrapassassem a casa das dezenas de milhares de exemplares. 

 

Figura 23 - Arte original de Noguchi para O Caso dos Anjos da Cidade Fantasma 
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O Caso da Mula-sem-cabeça, por exemplo, de acordo com os registros, contabiliza 

um total de impressionantes 52.300 cópias, entre 1974 e 1989.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24 - Ficha com registro das tiragens de A Inspetora e a Menina Biônica 
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 Foi possível determinar também que todos os títulos originalmente lançados 

em formatinho de bolso (o "Normal"), isto é, todos os editados ainda na década de 

70 (volumes 1 a 28), receberam novas edições em formato "Duplo em pé" entre 

1981 e 1982. Já com relação aos seis que foram originalmente publicados neste 

segundo formato, apenas três (volumes 31, 32 e 33) receberam também versões em 

"Superbolso". Poucos foram, igualmente, os títulos em "formatinho" atualizados para 

a última encarnação gráfica da série, a "Superbolso": apenas os volumes 1, 2, 5, 6, 

7, 18 e 23. Este último, por sinal, A Inspetora e o Esqueleto de Fogo, com seus 

3.000 exemplares impressos em abril de 1991, parece marcar a última vez que as 

prensas da Ediouro viram rodar páginas com as aventuras da Patota da Coruja de 

Papelão. Das cinzas deste Esqueleto de Fogo, ao que parece, a "Inspetora" ainda 

não ressurgiu magicamente, para frustração de seus admiradores. 

 Registre-se que os títulos mais raros de toda a série são os volumes 34, A 

Inspetora e o Caso do Cristo Desaparecido, e 36, A Inspetora e a Princesa 

Kunambantila, ambos com apenas uma edição de 3.000 cópias cada, 

respectivamente nos formatos "Duplo em pé" e "Superbolso". 

 Não há registros posteriores, nos arquivos da editora, de qualquer atividade 

envolvendo a coleção, salvo uma "Ordem de Serviço", da parte de alguém de nome 

"Vera" (do Editorial), solicitando nova tiragem para A Inspetora e a Mula-sem-cabeça, 

aparentemente negada por superior de nome "Paul" ou "Pauli", que considerou as 

vendas para o livro fracas para justificar uma reedição − isso em 1994 (fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 - Ordem de serviço negada para reimpressão de A Inspetora e a Mula-sem-cabeça 
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Tabela 1 - Série "A Inspetora" em números 
 

 

 

       

 

 Vol. Título Tiragens, Formatos e Datas Total 

1 O Caso da Mula-sem Cabeça 3.900 - 6/74 10.000 - 7/74 9.900 - 8/74 8.800 - 11/75 6.500 - 7/78 8.200 - 4/81 3.000 - 6/86 2.000 - 9/89 52.300 

2 ...do Fantasma Dançarino 6.000 - 5/74 12.000 - 3/75 6.300 - 1/79 8.100 - 5/81 2.000 - 8/85 5.000 - 4/86 3.000 - 1/91 
 

42.400 

3 ...das Luzes no Morro das Borboletas  6.000 (est.) - ?/74 6.000 (est.) - ?/75 8.000 - 8/81         
 

20.000 

4 ...do Bang-Bang 6.000 (est.) - ?/74 6.000 (est.) - ?/7? 6.000 - 11/81         
 

18.000 

5 ...dos Anjos da Cidade Fantasma 20.000 - 06/75 2.900 - 10/82 3.000 - 4/87         
 

25.900 

6 ...do Tesouro do Diabo Velho 20.337 - 5/75 3.021 - 11/81 3.000 - 2/86         
 

26.358 

7 A Inspetora e a Coroa da Madona 11.000 - 7/75 2.934 - 11/82 3.000 - 8/88         
 

16.934 

8 ...e o Piano Maluco 6.000 (est.) - ?/75 6.000 (est.) - ?/7? 6.000 - 3/82         
 

18.000 

9 ...e o Gato de Olhos de Esmeralda 6.000 (est.) - ?/75 8.000 - 4/81           
 

14.000 

10 ...o Quarto Secreto 6.000 (est.) - ?/75 8.000 - 4/81           
 

14.000 

11 ...a Festa do Quarto Crescente 6.000 (est.) - ?/75 8.000 (est.) - 2/81           
 

14.000 

12 ...o Roubo das Joias 6.000 (est.) - ?/75 6.000 - 1/80 6.000 - 2/82         
 

18.000 

13 ...o Bruxo da Encruzilhada 6.000 (est.) - ?/76 10.000 - 7/78 6.000 - 3/82         
 

22.000 

14 ...o Enigma da Lagoa Branca 8.000 - ?/76 8.000 - 4/81           
 

16.000 

15 ...o Enigma Colorido 6.000 (est.) - ?/77 8.000 - 4/81           
 

14.000 

16 ...o Caso dos Brincos 6.000 - 11/77 8.000 (est.) - 4/81           
 

14.000 

17 ...o Mistério da Comenda 6.000 (est.) - ?/77 8.000 (est.) - 7/81           
 

14.000 

18 ...a Menina Biônica 6.200 - 12/77 6.100 - 1/79 5.000 - 4/80 4.000 - 11/81 3.000 - 6/87     
 

24.300 

19 ...a Carranca do Boi-Fantasma 6.000 (est.) - ?/77 6.000 - 9/81           
 

12.000 

20 ...o Mistério do Concurso 6.000 (est.) - ?/78 8.000 - 9/81           
 

14.000 

21 ...o Caso do Broche Desaparecido 6.000 (est.) - ?/79 8.000 - 5/81           
 

14.000 

22 ...o Caso dos Automóveis  6.000 (est.) - ?/79 8.000 - 7/81           
 

14.000 

23 ...o Esqueleto de Fogo 6.200 - 8/79 4.058 - 1/82 3.000 - 4/91         
 

13.258 

24 ...o "Troféu de Bronze" 6.000 (est.) - ?/79 4.000 - 1/82           
 

10.000 

25 ...o Mistério Açucarado 6.000 (est.) - ?/79 6.000 - 3/82           
 

12.000 
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26 ...o Casamento Misterioso 6.000 (est.) - ?/79 4.000 - 1/82           
 

10.000 

27 ...o Caso da Vaca Sagrada 6.000 (est.) - ?/79 3.000 - 12/81           
 

9.000 

28 ...o Caso do Desfile 6.000 (est.) - ?/79 8.000 - 6/81           
 

14.000 

29 ...o Caso do Espírito do Mal 8.000 - 7/81             
 

8.000 

30 ...o Caso do Ladrão Invisível 8.000 - 7/81             
 

8.000 

31 ...o Caso do Roubo dos Televisores  2.014 - 7/83 2.000 - 2/89           
 

4.014 

32 ...o Incidente Gaúcho 1.993 - 8/83 3.000 - 2/89           
 

4.993 

33 ...os Topázios Radioativos 2.008 - 8/83 1.500 - 2/89           
 

3.508 

34 ...o Caso do Cristo Desaparecido 3.000 - 9/83             
 

3.000 

35 ...uma Grande História de Amor 3.000 - 12/83 2.000 - 8/85 4.000 - 11/85 3.000 - 7/87       
 

12.000 

36 ...a Princesa Kunambantila 3.000 - 12/83             
 

3.000 

37 ...o Enigma Canadense 3.000 - 3/84 2.000 - 1/90           
 

5.000 

38 ...o Enigma do Faraó 4.000 - 8/88             
 

4.000 

         

 

 Tiragem total da série, 
entre 1974 e 1991 

561.965 exemplares 

     

 

 

         

 

 
Legenda da tabela 

       

 

 
 

      
 

   Formato "Normal" ou "Pequeno" 

       

 

   Formato "Duplo em pé" ou "Livro" 

       

 

   Formato "Superbolso" 
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3.2. Mediação editorial, produto e texto: os livros à luz de seus originais e as 

estratégias mercadológicas da Ediouro 

 

 Fundada em 1939 pelos irmãos Jorge e Antônio Gertum Carneiro e o 

alemão Frederico Mannheimer como uma pequena importadora de livros de nome 

Publicações Pan-Americanas, pode-se dizer que a vocação (ou visão) da futura 

Ediouro para o domínio do mercado de livros populares já se desenharia no começo 

de sua história. Embora Hallewell informe que o primeiro livro de bolso da editora, 

Fala e escreve corretamente tua língua, de Luiz A. P. Victoria, tenha sido também 

sua primeira publicação, ainda no ano de sua fundação, 1939 (HALLEWELL, 2005, 

p. 742), Labanca nos parece oferecer um levantamento mais acurado ao listar a 

obra como a 40a do catálogo da editora (e isso em 1949), que então respondia pelo 

nome Editora Gertum Carneiro S.A. (LABANCA, 2009, p. 60). De qualquer forma, a 

pequena brochura marcaria um ponto de virada na estratégia do grupo que, a partir 

daí, e após experiências bem sucedidas com revistas, decide  

concentrar-se no campo quase virgem no Brasil dos livros de bolso, com a 

marca Edições de Ouro, começando com uma coleção tipo "aprenda 
sozinho", denominada Sem Mestre. Acrescentaram-lhe Coquetel de 
Palavras Cruzadas (...) e alguma ficção ligeira. (HALLEWELL, 2005, p. 742) 

 

 Praticamente dominando, nas décadas seguintes, o mercado brasileiro de 

livros baratos, graças à já citada combinação de tiragens altas-custos baixos e uma 

efetiva distribuição por canais alternativos, a Ediouro vê, porém, como todo o 

mercado editorial com o advento de novas formas de entretenimento (leia-se 

"televisão") nas décadas de 60 e 70, este mesmo mercado minguar. Pressionado, o 

grupo investe em duas novas frentes: a busca por uma maior legitimação cultural e 

acadêmica, com iniciativas como a Coleção Prestígio, voltada para a publicação de 

obras e autores clássicos da literatura universal visando o público universitário, e a 

conquista e ampliação de um então insuficiente mercado infantojuvenil, aproveitando 

as recentes mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

4.024 de 20/12/1961) que, na prática, traziam pela primeira vez, de forma efetiva, a 

leitura para o centro pedagógico da sala de aula.  

A leitura, como habilidade formadora básica, é colocada como ponto de 
apoio das múltiplas atividades propostas aos alunos durante o processo de 

ensino-aprendizagem. (COELHO, 1991, p. 257) 
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  Além disso, também por orientações do MEC, procurava-se dar preferência 

a títulos infantojuvenis de autores nacionais, que tratassem das questões, cenários e 

particularidades brasileiras. Não resta dúvida de que a Coleção Mister Olho e suas 

séries, entre elas "A Inspetora", surge dentro desse contexto no qual a Ediouro, além 

de aproveitar a "onda" de incentivo à leitura, busca aproximar-se do público 

desejado reforçando-se com certas armas. Mas de que armas falamos? 

 Ora, livros de "ficção ligeira", como diz Hallewell, ou de "leitura amena sem 

preocupações didáticas" (finalidade da Coleção Mister Olho, segundo Hélio do 

Soveral em ficha datilografada encontrada nos arquivos da Ediouro para o 

manuscrito inédito Chereta enfrenta os Clóvis), apesar de dissociados "da 

sistematização própria dos ambientes formais de educação, como a escola" (PAIVA; 

BLUM; YAMANOE, 2010), ainda assim fazem parte do processo formador, 

formatador e doutrinário por que passam todos os indivíduos desde a tenra infância. 

Trata-se da chamada "educação não-formal", que compreende várias dimensões e 

processos de aprendizagem que não necessariamente precisam estar relacionados 

com o espaço da sala de aula. Assim, entram nesse gênero os direitos políticos, as 

habilidades técnicas e capacitação para o trabalho e vários valores socialmente 

desejáveis (como suas formas de organização e hierarquia), do ponto de vista 

hegemônico vigente, que não se encontram explicitados nas cartilhas de Português, 

Geografia e História. (GOHN, 2005 apud PAIVA; BLUM; YAMANOE, 2010, p. 7). 

Mas não estar nos currículos oficiais não significa, porém, que essa literatura 

infantojuvenil "amena" possa prescindir da aprovação e da "aura" escolar. Afinal, 

como bem aponta Lajolo, 

Se, desde seu nascimento, a destinação escolar dos livros fazia com que a 
literatura para crianças se apoiasse, para legitimar sua existência e 
arregimentar seus leitores, nas instituições vizinhas da escola (quando não na 

própria), o (...) desenvolvimento de uma infraestrutura cultural nos anos 60 e 
70 só vai aprofundar esta relação de dependência. (LAJOLO, 1986, p. 174) 

 

 Para cimentar esse relacionamento com a escola, então, a Ediouro "armava" 

seus livros com fichas didáticas, glossários explicativos de vocabulário 

(desenvolvidos por equipes de professores de português e literatura), questionários 

ao final dos livros, com perguntas para testar o nível de compreensão dos leitores 

(ver, na fig. 26, um exemplo incluído no inédito Caso do Rei da Casa Preta, da série 
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"Inspetora"), e, não menos importante, dividia as obras por faixas etárias de público 

alvo, facilitando ainda mais sua adoção pelo professorado. A série de Santos de 

Oliveira, inclusive, como a maioria dos livros da Coleção Mister Olho, recebe ora a 

classificação de "9 anos ou mais", ora a de "10 anos ou mais", ora a de "até 12 

anos", dependendo do volume ou da época da edição. Depois, como vimos, essa 

classificação por idade seria simplificada com a adoção do selo "Edijovem". 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Havia ainda uma promoção intensa junto às turmas e aos professores por 

meio de encartes incluídos nos livros que procuravam seduzir esses consumidores 

potenciais com uma suposta liberdade de escolha: era o aluno quem diria o que 

 

Figura 26 - Páginas de interpretação de cunho didático 
em O Caso do Rei da Casa Preta 
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gostaria de ler (ver fig. 27). Jornaizinhos com as principais novidades literárias (da 

editora, claro) eram oferecidos gratuitamente, com a vantagem de serem direcionados 

(e diferenciados) às séries específicas (jornal do Clube do Fantasminha Pluft, para a 1a 

e 2a séries, jornal do Clube da Baleia Bacana, para a 3a, 4a e 5a séries, etc. Ver fig. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 27 - Ficha promocional dos Clubes de Livros das Edições de Ouro 
encartada nas brochuras da Coleção Mister Olho 
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 Além disso, já nos seus primórdios, tanto os livros da série "Inspetora" 

quanto os das outras séries da Mister Olho valiam-se do poderoso recurso do que 

chamaremos "publicidade cruzada": cada volume serviria também de peça de 

propaganda para toda a coleção. Páginas promocionais ou meras listas 

 

Figura 28 - Cupom postal para pedido dos jornais dos Clubes de Livros 
das Edições de Ouro encartado nas brochuras da Coleção Mister Olho 
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acrescentadas no começo e no final das obras registravam a existência e chamavam 

a atenção dos leitores para outras personagens, outras sagas, outras mitologias e 

autores, outros universos de aventuras a descobrir (ver fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Propaganda cruzada incluída em todos 

os livros da Coleção Mister Olho 
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 Mas como funcionava a "linha de montagem" da Ediouro responsável por 

levar a esses jovens leitores várias dezenas de livros todos os anos, considerando 

apenas o universo da "Inspetora" e da Mister Olho? Como já vimos no item anterior 

deste capítulo, a Ediouro trabalhava com a compra de todos os direitos dos originais 

produzidos para as séries. Possivelmente, a julgar pelo depoimento colhido junto a 

Carlos Figueiredo, autor da série "Dico e Alice", em que nos conta como chegou até 

a Ediouro, os autores sugeriam obras-piloto que, aprovadas, viravam um contrato 

para a entrega mensal de novos episódios seriados. Mas isso não significava, para 

eles, nenhuma mina de ouro, como se pode ver abaixo. 

Durante anos, antes de começar a viajar pelo mundo, eu era sócio de um dos 
maiores ilustradores brasileiros, o Noguchi, em uma agência de publicidade, 

em Belo Horizonte. Eu tinha 22 anos. Hoje, tenho praticamente 71 (vou fazer 
em dezembro). Depois, nos mudamos para o Rio e tínhamos um estúdio que 
fazia trabalhos para as melhores agências e clientes do Brasil. Aí, resolvi que 

eu não queria fazer nada daquilo e fui embora. Na volta, casado com uma 
inglesa e com uma filha, não sabia que rumo tomar. O Noguchi fazia então 
capas para a Ediouro (dá para ver como eram de excepcional qualidade) e 

me apresentou para eles. O senhor que me atendeu o fez em deferência a 
ele. Mas me disse, logo de cara, que era praticamente impossível editarem 
alguma série nova, mas se eu quisesse tentar, não haveria problema. Escrevi 

então o primeiro livro da série, cujo título não me lembro mais (...) mas acho 
que era Os fenícios do Piauí,3 porque meu pai era piauiense e falava das 7 
cidades, etc. Eles gostaram, disseram que havia uma espontaneidade no 

texto e, para minha surpresa, resolveram fazer a série. Bom para mim, que 
estava sem saber o que eu ia fazer para pagar o aluguel.  
 

(...) 
 
Não tenho ideia do valor nominal [recebido]. Dava para viver (eu morava em 

Sta. Tereza, no Rio, num casarão - morava em um andar, o Márcio Borges no 
de cima e o Eid Ribeiro no de baixo), mas devia ser pouco, pois eu vivia duro. 
(FIGUEIREDO, 2014, p.1) 

 

 Figueiredo afirma ainda que não participava de nenhuma outra etapa do 

processo após a entrega dos originais, seja a conferência do texto arte-finalizado ou 

a aprovação de ilustrações e capa, por exemplo. Pode-se supor que o mesmo valia 

para os demais autores da Mister Olho, entre eles Ganymédes José. O que 

conseguimos determinar, embora Figueiredo não se recorde de jamais ter recebido 

recomendações editoriais ou temáticas para a produção de sua ficção, era que os 

autores eram orientados a entregar, junto com os originais datilografados, uma ficha 

padrão na qual sugeriam a faixa etária, títulos alternativos, resumos a serem 

                                                                 
3 Na verdade, este parece ser um pequeno engano da parte de Figueiredo: o primeiro l ivro da sér ie chama-se 

Dico e Alice e o Último dos Atlantes (1976). 
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utilizados nas quartas capas, pequenos textos onde faziam a "defesa" do livro e 

outras insumos destinados a apoiar a venda, divulgação e adoção das obras junto 

às escolas (ver exemplo de tais fichas na figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Exemplo de ficha com pedido ao autor de informações 
"indispensáveis à divulgação e elaboração gráfica da obra", segundo a editora 
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 Outra prova da preocupação da Ediouro em "processualizar" o máximo 

possível a produção destes seus livros infantojuvenis é o guia encontrado junto aos 

papéis de Ganymédes José (com anotações feitas pelo autor), quando de nossa 

visita ao Arquivo Municipal de Casa Branca em 8 de abril de 2014. Intitulado O 

LIVRO INFANTIL E JUVENIL (Como Escrever) (fig. 31), trata-se de um orientador 

para consumo interno, destinado aos colaboradores e autores da empresa, e 

constitui-se em material riquíssimo e revelador sobre o papel do editor e seu grau de 

interferência nos produtos (obras) finais, no contexto específico da Ediouro dos anos 

70. Apesar de não termos aqui espaço para aprofundar tal discussão, ela será 

retomada mais adequadamente em trabalhos futuros (fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Folha de rosto do manual interno 

O Livro Infantil e Juvenil (Como Escrever), da Ediouro 
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Figura 32 - Primeira página do "guia de escrita" da Ediouro para literatura infantojuvenil 
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 Finalmente, uma última pergunta que se impõe é com relação aos textos: em 

que grau seriam alterados ou editados pela Ediouro estes livros da "Inspetora" e das 

demais séries da Coleção Mister Olho, seja por razões de mero apuro estilístico ou 

por outras de caráter mais complexo, como a adequação ao público alvo ou a 

supressão de expressões consideradas inoportunas face o regime político vigente? 

Podemos afirmar que, ao serem recebidos, os originais passavam por uma primeira 

leitura crítica e copidesque que não só emitia juízo sobre trama, estilo e linguagem 

como também fazia alterações, simplificava períodos considerados longos, substituía 

"terminologia pouco adequada aos leitores da faixa etária a que se dirige" (PASSOS, 

1977, p.1), entre outras considerações. Depois disso, como se pode ver na figura 33, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Parecer interno de J. Passos, de 28 de março de 1977, 
sobre o manuscrito inédito Dico e Alice e a Guerra de Nervos 
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o texto seguia para revisão ortográfica e padronização. A editora preocupava-se 

também em atualizar os livros quando das reedições ou mudanças de formato, não só 

corrigindo falhas e erros como também eliminando certas referências muito temporais 

das histórias, como se pode ver no exemplo abaixo (fig. 34), em que uma nota manuscrita 

indica linhas a serem substituídas em um dos volumes da série "A Turma do Posto 4" 

(menções a preços que, graças à inflação, rapidamente desatualizavam as narrativas).  

 

 

 

 

 

Figura 34 - Indicação do copidesque para atualização de trecho de Operação Poço do 

Agreste, livro 32 da série "Turma do Posto 4", de Hélio do Soveral 
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 Com relação à "Inspetora", embora nenhum parecer interno como os 

encontrados para as séries "Dico e Alice" e "Chereta" tenha sobrevivido nos 

registros da editora, tivemos a grata sorte de localizar, mais uma vez no Arquivo 

Municipal de Casa Branca, os originais datilografados (na verdade, cópias 

datilografadas) de nada menos que dez títulos da saga de Santos de Oliveira: O 

Caso do Tesouro do Diabo Velho, A Inspetora e o Mistério da Comenda (no original, 

...da Comenda da Flor-de-Liz), A Inspetora e a Menina Biônica, A Inspetora e a 

Carranca do Boi-Fantasma, A Inspetora e o Mistério do Concurso (no original, ...do 

Concurso Literário), A Inspetora e o Caso do Broche Desaparecido (no original, ...o 

Caso das Balas de Tia Dica), A Inspetora e o Caso dos Automóveis, A Inspetora e o 

Esqueleto de Fogo, A Inspetora e o 'Troféu de Bronze' (no original, ...e o Mistério do 

Inhapim de Bronze) e A Inspetora e o Mistério Açucarado.  

 Embora a comparação destas versões primígenas com as versões definitivas, 

impressas ao final de todas as etapas de copidesque, revisão e edição, seja tarefa 

de grande envergadura, que desenvolveremos durante nossa pesquisa de 

doutorado, optamos por fazer a leitura do primeiro capítulo de todos os dez originais 

descobertos, cotejando-os linha a linha com as obras publicadas. Com isso, foi 

possível determinar preliminarmente que a prosa de Ganymédes José parecia não 

receber muitas emendas nestas etapas entre máquina de escrever e impressoras. 

No Caso do Tesouro do Diabo Velho, por exemplo, além de (questionáveis) 

correções de concordância, encontramos apenas algumas simplificações estilísticas 

de pouca relevância, como a troca de "voejaram" por "voaram" ou "chiado de gato 

miando" por "barulho de gato miando" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1975b, p. 10 e 6); 

em A Inspetora e o Mistério da Comenda, "já estava provocando" vira "já causava", 

"estava tirando o pó" muda para "estava trabalhando" (SANTOS DE OLIVEIRA, 

1977c, p.8); em A Inspetora e o Caso dos Automóveis, "separado os dois" substitui o 

original "se interposto entre os dois" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1979b, p.12). 

 Algumas mudanças identificadas nestas primeiras páginas de cada livro, 

porém, sugerem que seu exame integral poderá levantar questões interessantes. 

Em A Inspetora e a Menina Biônica, alguns trechos e palavras do original, 

substituídas pela editora na versão impressa, sugerem que o autor, talvez 

sutilmente, estivesse fazendo referência na fantasiosa trama sobre uma boneca 

biônica à la Homem de Seis Milhões de Dólares aos políticos biônicos que 
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ocupavam postos em todos os poderes da República, na década de 70. Uma frase 

na qual Eloísa critica Malu por acreditar na possibilidade de crianças biônicas como 

"aqueles dos seriados da televisão" é um bom exemplo da hipótese a que nos 

referimos. No original, após criticar a tevê, Eloísa diz que "não existe esse negócio 

de biônico em nenhum lugar do mundo!". No livro, lemos "não existem seres 

biônicos em nenhum lugar do mundo!". Tenha sido apenas por excesso de vigilância 

por parte da editora, o fato é que a supressão da expressão mais genérica ("esse 

negócio de biônico") elimina o risco de o trecho ser lido como uma crítica velada aos 

chamados políticos biônicos da ditadura militar brasileira. 

   Já em A Inspetora e o Mistério do Concurso, há a inexplicável troca de "um 

rapaz moreno, de cabelo crespo, olhos verdes..." (parte da fala de Bortolina, que diz 

buscar um correspondente assim no Maranhão) por "um loiro de olhos azuis" 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1978a, p. 7). Amostra de uma grosseira padronização de 

arquétipos estéticos de evidente fundo racista?  

 Por fim, em A Inspetora e a Carranca do Boi-Fantasma, encontramos a 

também misteriosa alteração do nome do antigo proprietário da fazenda Três 

Coqueiros, onde se passa a trama: o original "Barão do Cocais", referência à figura 

histórica verdadeira, vira um fictício "Comendador Pena" (SANTOS DE OLIVEIRA, 

1977e, p. 7). 

 Com exceção destes indícios e das modificações normais em qualquer 

processo de edição (incluídas aí as citadas mudanças e simplificações feitas nos 

títulos das obras), os livros da "Inspetora", ao que tudo indica, chegavam a seus 

leitores praticamente como os criara seu autor (fig. 35). Quando chegavam... 
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Figura 35 - Original da primeira página de A Inspetora e a Menina Biônica 
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3.3. Mistério na série de mistério: seria O Caso do Rei da Casa Preta, quinto 

volume nunca publicado, um exemplo de autocensura editorial? 

 

 Antes mesmo de iniciarmos a redação do anteprojeto onde propusemos esta 

pesquisa, quando da seleção para o mestrado, uma questão interessantíssima já se 

impunha a respeito da "Inspetora": que era aquele volume, O Caso do Rei da Casa 

Preta, que aparecia na lista da série incluída em alguns dos primeiros livros da 

"Inspetora" e de outras personagens da Mister Olho (ver. fig. 36), mas que nunca 

havia sido publicado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 36 - Menção a O Caso do Rei da Casa Preta nas páginas finais de O Caso das Luzes 

no Morro das Borboletas 

 



86 
 

 Apesar do lançamento prometido em 1974, o livro nunca veio à luz (deveria 

ter sido o quinto na sequência) e o que aconteceu foi que o volume 6, O Caso dos 

Anjos da Cidade Fantasma, tomou seu lugar como a quinta aventura da Patota. As 

listas posteriores incluídas nas páginas finais das pequenas brochuras, dando conta 

da série, deixaram a partir de então de mencionar O Caso do Rei da Casa Preta.  

 Existiria mesmo este livro aparentemente suprimido? Teria ele sido escrito 

ou meramente planejado? E, existindo, por que motivo teria sido negado a seus 

potenciais leitores? O exame do já citado Caso dos Anjos da Cidade Fantasma 

reforçava a hipótese de que o livro havia, sim, saído da máquina de escrever de 

Santos de Oliveira para as dependências da Ediouro. Por quê? Ora, aquele que 

agora era o quinto episódio da série, logo em suas páginas iniciais, dava a entender 

que a Patota da Coruja de Papelão já resolvera anteriormente cinco casos! Vejamos 

o trecho em questão abaixo: 

− Oficial, você é um supergênio! − vibrou Malu dando um salto. − O pessoal 
vai ficar de queixo caído quando souber o que nós descobrimos! 

− Você acha que podemos ir hoje, Secretária? 
− Claro que podemos! Por sorte, todo mundo saiu. Nós vamos depressa, 
apanhamos a descoberta e voltamos mais depressa ainda. Quando o 
pessoal voltar, nós revelamos tudo e... este será o sexto caso de nossa 

patota! (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974e, p. 19. Grifo nosso.)  

 

 A personagem Malu fala em "sexto caso" porque está considerando na sua 

conta os cinco anteriores: O Caso da Mula-sem-cabeça, O Caso do Fantasma 

Dançarino, O Caso das Luzes no Morro das Borboletas, O Caso do Bang-Bang e... 

O Caso do Rei da Casa Preta!  

 E, realmente, nossa hipótese se confirmou, conforme se pode ler no e-mail 

recebido por nós do Sr. Saul Brito, então responsável pelo Departamento de Arquivo 

da Ediouro, dois dias antes de nossa primeira visita à editora: 

Rio de Janeiro, 1 de abril de 2014. 
 

Prezado Leonardo, desculpe-me por demorar a responder. 
Temos sim o original do livro [O Caso do Rei da Casa Preta],  e realmente 

ele não foi publicado. Já pedi ao setor responsável pela Xerox tirar uma 

cópia do livro. 
(...) 

 

Att. Saul / Arquivo (BRITO, 2014, p. 1) 
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  Apesar do Sr. Saul ter-nos feito a gentileza de digitalizar os citados originais, 

enviando-os por e-mail juntamente com a ficha de produção do livro, insistimos em 

buscar cópias físicas do material com a vaga esperança de que, in loco, talvez 

conseguíssemos descobrir algum outro documento relacionado à obra. Ao telefone, 

em ligação do dia 2 de abril, o Sr. Saul dissera, por exemplo, não ter encontrado 

artes de capa para o inédito Caso do Rei da Casa Preta. Mas, como diria Holmes 

ou, quem sabe, a Inspetora Eloísa, nada como visitar a "cena do crime" em busca de 

pistas... Ao examinar, já no prédio da Rua Nova Jerusalém, a pasta com os papéis 

do livro (fig. 27), lá estava ela, um pouco escondida no envelope que a guardava: a 

arte colorida encomendada, na época, ao desenhista Noguchi. A Vigilante Bortolina, 

da Patota da Coruja de Papelão, à sombra de um gigantesco e assustador cavalo 

negro de xadrez (fig. 28). Esta é a primeira vez que tal imagem é trazida a público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- citar Antonio Callado, falando sobre censura. 

- aproveitar comentários de joão antônio sobre censura, nos apêndices de Leão-de-

chácara. 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Originais, layout e capa de O Caso do Rei da Casa Preta 
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Figura 38 - Arte original e inédita de Noguchi para O Caso do Rei da Casa Preta 
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 Mas por que o livro teria sido excluído da série e da Coleção Mister Olho? 

Certamente, não por vontade do autor que, apesar de receber pelos originais 

engavetados, queria ver suas criações ganharem os olhos do mundo. Perceba-se 

que, empresarialmente falando, um livro não publicado − livro no qual já houve 

investimento financeiro com a própria compra da obra, com sua fotocomposição e 

 

Figura 39 - Arte final da folha de rosto de O Caso do Rei da Casa Preta 
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mesmo com a encomenda de uma ilustração de capa − significa dinheiro perdido. E 

optar por perder dinheiro, no cotidiano do mundo dos negócios, justifica-se apenas 

quando o objetivo é evitar um mal (ou perda) maior. 

 Em pleno regime militar, no ano do décimo aniversário do golpe de 1964 e 

pouco menos de quatro anos depois do AI-5, a sociedade brasileira vivia tempos de 

censura cultural e intelectual. Embora tal atmosfera de opressão fosse percebida 

mais no âmbito das redações de jornais e periódicos, como diz Antônio Callado, do 

que no dia a dia dos escritores (CALLADO, 2008, p. 28), havia um autopoliciamento 

silencioso e implícito nas atividades criativas e editoriais por meio do qual evitava-se 

desagradar o regime: com isso, escritores deixavam de escrever obras perigosas e 

passíveis de sanção e editoras evitavam publicá-las (REIMÃO, 2011, p. 57). 

 Mesmo que os livros sofressem menos censura direta que os jornais, como 

bem apontou o escritor João Antônio em entrevista de 1975, por conta, dizia ele, do 

"número de tiragem de cada um" (ANTÔNIO, 2012, p. 167), ainda assim teriam tido 

sua livre produção gravemente cerceada, mesmo em áreas tão insuspeitas quanto a 

dos livros de bolso infantojuvenis como a série "Inspetora" e a Coleção Mister Olho. 

Embora não seja nossa ideia neste momento aprofundarmos a análise e leitura dos 

originais do Caso do Rei da Casa Preta, que deixaremos para futuros trabalhos4, o 

que podemos adiantar é que havia, por parte da Ediouro, uma leitura crítica e atenta 

ao conteúdo dos livros antes de sua publicação. Apesar de não termos localizado 

documentos referentes especificamente à "Inspetora", descobrimos para outros 

livros da Coleção Mister Olho pareceres internos onde um leitor crítico faz 

comentários sobre a qualidade da narrativa, sobre problemas de estilo e linguagem 

do autor, sobre a adequação ou não da história em questão para o público alvo 

indicado e outras questões. Num destes pareceres, reproduzido na fig. 30, sobre a 

obra inédita Dico e Alice e a Ecoexplosão, de 1976 (um dos 15 originais não 

publicados descobertos por nós, juntamente com o Rei da Casa Preta, pertencentes 

                                                                 
4 Nossa proposta de comunicação, abordando o episódio envolvendo O Caso do Rei da Casa Preta, foi aceita 
pelo comitê de organização da conferência Outlawed: The Naked Truth about Censored Literature for Young 
People, que acontecerá entre 10 e 12 de abril  de 2015 em Fresno, Califórnia, EUA, na California State 

University, organizada pelo Arne Nixon Center for the Study of Children’s Literature. O exame deste l ivro 
inédito de Ganymédes José Santos de Ol iveira fará parte também de nossa pesquisa de doutorado pela 
Programa de Literatura Comparada da Universidade Federal Fluminense, orientada pela prof a. Dra. Carla Portilho, 
de nome De olhos bem abertos... ou será que não? Uma análise crítica da coleção policial infantojuvenil Mister 

Olho à luz (ou sombra...) do contexto histórico da ditadura militar brasileira, a ser iniciada em março de 2015. 
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a várias séries da Coleção Mister Olho), o parecerista de nome J. Passos chama 

sutilmente a atenção para a crítica feita pelo autor Carlos Figueiredo à "refinaria 

estatal de Manguinhos" (PASSOS, 1976, p. 1). Em nosso entender, uma prova 

contundente de que os livros da Ediouro, mesmo estes para crianças de "9 anos ou 

mais", cujo maior objetivo seria sua diversão sem conotações didáticas, eram sim 

esquadrinhados quanto a possíveis menções ofensivas ao regime dos generais e, 

dependendo do que se encontrasse, editados, suavizados ou, no extremo, 

absolutamente suprimidos (como aconteceu com O Caso do Rei da Casa Preta).   

  

 

Figura 40 - Parecer interno da Ediouro, de 1976, sobre a obra inédita 
Dico e Alice e a Ecoexplosão, com referências à crítica do autor a refinaria estatal 
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 É bem provável, portanto, que a diretoria da Ediouro, na época, tenha 

optado por silenciar aquela que seria a quinta aventura da Patota da Coruja de 

Papelão e não correr riscos com aquela história onírica, mistura de Alice no País das 

Maravilhas e A Fantástica Fábrica de Chocolate, na qual Bortolina e depois Eloísa, 

Orelhão e Malu se veem às voltas com facções rivais armadas (o Reino da Casa 

Branca e o Reino da Casa Preta) em disputa pelo território da fazenda, peças de 

xadrez de chocolate e diversas referências a prisões ilegais, exílio, falta de liberdade 

de expressão e outros direitos civis e até mesmo tortura. Vejamos a seguir um 

pequeno exemplo, que se passa pouco depois de a Patota ter sido presa pelos 

"Peões Pintores dos Reis das Pedras da Casa Branca": 

− Vocês tomaram a fazenda ao lado? − perguntou a Inspetora. 
− Vocês são prisioneiros, e prisioneiros não têm o direito a exigir 
explicações − respondeu o peão mal-humorado. − Vamos para a Casa 

Branca. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974e. Grifo nosso.) 

 

 Infelizmente, nem todas as páginas dos originais (na verdade, da arte final da 

fotocomposição do texto) do Caso do Rei da Casa Preta sobreviveram a estes exatos 

40 anos de poeira nos arquivos das Edições de Ouro. Na pasta do livro não constavam 

as páginas de abertura dos 18 capítulos, isto é, as páginas 5 (a primeira com texto), 15, 

21, 29, 33, 41, 47, 55, 61, 79, 87, 99, 109, 125, 133, 151, 157 e 163. Elas tampouco 

estavam arquivadas por engano em alguma outra pasta da série (sim, não poderíamos 

deixar de fazer essa checagem...). Por isso, a não ser que algum dia os originais do 

autor reapareçam em alguma coleção particular, estas partes do texto parecem ter se 

perdido para sempre... O único lado bom desta notícia ruim é que, diferentemente das 

páginas normais, que possuíam em média 27 linhas, as de abertura de capítulo 

(tomando como referência a primeira edição de O Caso do Bang-Bang) possuíam em 

média apenas 9 linhas de texto. Com isso, de prováveis 3.711 linhas totais originais, 

perderam-se apenas 163 linhas (18 x 9 de cada abertura, mais uma linha que se 

descolou da arte da página 49). Ou seja, dada a perda menor e após uma simples 

regra-de-três, podemos afirmar que mais de 95% do manuscrito foram recuperados! 

 Esperamos, em breve, trazer para fora da sombra, em detalhes e com o 

aprofundamento que ele merece, este episódio inédito da série "Inspetora" e da 

biografia de seu autor e, por que não dizer, do próprio cenário editorial infantojuvenil 

brasileiro no contexto do regime militar durante a década de 70. 
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CAPÍTULO 4. LEITURA DE MICROSCÓPIO: ANALISANDO O VOLUME DE 

ABERTURA O CASO DA MULA-SEM-CABEÇA 
 

 

4.1 Livros de bolso + ficção policial + literatura infantojuvenil: Santos de 

Oliveira e sua curiosa combinação  

 

 Convencionou-se chamar de pulp fiction a literatura produzida nos Estados 

Unidos, no final do séc. XIX e começo do séc. XX, que era impressa em papel 

barato (da 'polpa' das árvores), com encadernação mal cuidada (e redação, via de 

regra, idem) e dirigida a um público ávido pelas narrativas que caracterizaram a 

explosão editorial surgida na Europa acompanhando, principalmente, o Capitalismo 

Industrial inglês: as novelas sentimentais, os romances de aventura e de ficção 

científica, entre outros gêneros, e, claro, o romance policial, filho direto da narrativa 

de crimes cujo maior sucesso deu-se na França, com a publicação das memórias do 

ex-criminoso François Vidocq. Os pocket books, ou livros de bolsos, são irmãos dos 

pulps, ocupando praticamente o mesmo nicho dentro deste binômio cultural de 

produção e consumo: livros baratos, produzidos e escritos de acordo com métricas e 

cronogramas industriais, tal e qual o romance de folhetim que "substitui (e ao mesmo 

tempo favorece) o fantasiar do homem do povo, é um verdadeiro sonhar de olhos 

abertos... prolongadas fantasias sobre a ideia de vingança, de punição dos culpados 

pelos males suportados..." (GRAMSCI, citado por ECO, 2008, p. 17). 

 No Brasil, o auge dos livros de bolso está muito mais perto de nossos dias 

que os folhetins oitocentistas de Eugène Sue e seus Mistérios de Paris, que 

apaixonaram a França por anos a fio e são o texto arquetípico do que se 

convencionou chamar literatura de massa (SODRÉ, 1988): sua época de ouro se 

deu entre as décadas de 50 e 70 no Rio de Janeiro, graças às ousadas estratégias 

editoriais e administrativas da Editora Tecnoprint, mais tarde rebatizada de Ediouro. 

Como vimos mais detalhadamente no Capítulo 2, contornando as históricas 

dificuldades logísticas de distribuição em nosso país por meio de uma eficiente 

combinação de livrarias próprias (que só vendiam livros da editora), bancas de jornal 

e serviços de reembolso postal, a Tecnoprint liderou durante décadas o mercado de 
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livros de bolso: suas tiragens robustas (10.000 exemplares ou mais) e um parque gráfico 

também próprio permitiam reduzir os preços finais de seus produtos (HALLEWELL, 2005, 

p. 743) e, com isso, sua maior penetração e alcance junto ao público leitor de então. 

Particularmente na década de 70, a essa conjuntura de explosão do livro de bolso, 

vem se somar outra explosão, a do livro infantil, ou infantojuvenil. A Tecnoprint 

recruta escritores nacionais e coloca no mercado a sua própria linha pulp de 

pequenos romances policiais de aventura, mistério e ficção científica tendo como 

público-alvo o leitor jovem. Nascia a Coleção Mister Olho ('de Mistério e Olho', como 

explica a ficha técnica na contracapa dos primeiros volumes), da qual constavam séries 

traduzidas como “Monitor” e “Jacques Rogy” e séries nacionais como as já citadas “Dico 

e Alice” (de Carlos Figueiredo) e “A Turma do Posto 4” (de Hélio do Soveral); entre 

estas, a mais prolífica de todas e objeto de nossa dissertação, a série “A Inspetora”. 

 Produzida a partir de1974 e sobrevivendo por longos 14 anos, a “A Inspetora” 

surge da mente criativa de Ganymédes José, que na época apenas principiava (com 

a alcunha Dr. Ganymédes, usada em seus primeiros livros na Ediouro) uma fecunda 

carreira de mais de uma centena e meia de obras. Ao optar pelo nome Santos de 

Oliveira para os livros da “Inspetora”, sendo estes os únicos de sua produção que 

assinou de maneira diferenciada, o autor sugere a hipótese de que talvez quisesse 

(ao menos inicialmente) colocar alguma distância entre estes livros pulp, de bolso, 

produzidos sempre em prazos curtos e sob encomenda, e o restante de sua 

literatura, que ele pretenderia mais cuidada, mais séria, mais digna do olhar dos 

seus pares (ou de um Dr. Ganymédes...) e da crítica especializada.  

 A série “A Inspetora”, então, como objeto literário, acabou por reunir, em 

seus 38 volumes, nada menos que três estigmas: em sendo primeiramente literatura 

infantojuvenil (e assim, já dona de um caráter duvidoso para muitas correntes 

teóricas quanto ao seu valor como obra literária), ela é, em um segundo plano, 

literatura policial e, portanto, alvo de novas dificuldades de legitimação, desta vez as 

mesmas por que passam todas as narrativas desse gênero, acusadas de serem 

meros discursos legitimadores do poder policial e do direito burguês à propriedade, 

como bem ilustra Mario Pontes no último capítulo de seu livro Elementares 

(PONTES, 2007); finalmente, a série possui esse diferencial de ser literatura-de-

massa-dentro-da-literatura-de-massa, de ser literatura pulp, de bolso, assumidamente 

marginal (por conta do pseudônimo diferenciador), sem direito às entronizações 
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eruditas de um Eco e seu policialesco O Nome da Rosa (1980) ou de um Borges e 

Bioy Casares e seu Seis problemas para Don Isidro Parodi (1942). Três aparentes 

nódoas em nosso objeto de análise, portanto, ou, se não isso, pelo menos três 

desafios maiores, três fagulhas que, em conjunto, fazem com que esta 

aparentemente despretensiosa série de narrativas policiais para jovens leitores 

mereça nossa atenção.   

 Atenção despertada, e indo além da mera defesa do corpus em sua 

validade, o que salta à vista então nas histórias policiais da série “A Inspetora”? São 

dois os pontos mais surpreendentes e que procuraremos destacar em nossa leitura 

e análise do primeiro volume da série, O Caso da Mula-sem-cabeça:  

 1) o curioso deslocamento do palco de suas narrativas de combate ao crime 

da cidade – que é o berço e quase mesmo a raison d' être do romance policial – 

para o campo: o flâneur de Walter Benjamin, o observador atento e crítico, espécie 

de protótipo para o olhar detetivesco da narrativa de mistério, transfere-se das ruas 

movimentadas da arquetípica cidade grande e suas multidões para as estradas de 

terra, passeios de bicicleta e fazendas e casas esparsas por onde flanam os 

membros da Patota da Coruja de Papelão;  

 2) um personagem principal (a Inspetora, a menina Eloísa) que alia a razão 

de um Sherlock Holmes à tradição clássica e um respeito às instituições (igreja, 

família, figuras de autoridade): diferentemente da prima Malu, vinda da capital São 

Paulo, Eloísa está sempre atenta às obrigatórias orações, ao respeito a pais e 

professores, à superioridade da cultura erudita e, finalmente, às vantagens da vida 

no campo contra todo o tumulto, violência e poluição das grandes cidades. 

 À investigação, então, como diria a menina Eloísa ou qualquer de seus 

colegas de mais pedigree e idade, chamem-se eles Dupin, Holmes, Rocambole, 

Baskerville, Mandrake, Bellini ou Espinosa.  
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4.2. Nostalgia das origens: o mal-estar da urbanidade 

 

 Em sua crônica “A Polícia Suburbana”, publicada no Correio da Noite, no Rio 

de Janeiro, em 28 de dezembro de 1914, Lima Barreto reforça a sensação de que o 

crime é fenômeno predominantemente urbano, típico das cidades, e que longe delas 

(nos subúrbios ou no campo), "o Estado não precisa intervir corretivamente para 

fazer respeitar a propriedade alheia". Em outro trecho, referindo-se ainda aos 

subúrbios, o escritor diz:  

A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas paragens 

estão entregues aos bons sentimentos dos outros e que os pequenos furtos 
de galinhas e coradouros não exigem um aparelho custoso de patrulhas e 
apitos. (BARRETO, 1956, p. 62) 

 

 

 Coincidentemente, é de um roubo de galinhas, como veremos em breve, que 

trata o livro O Caso da Mula-sem-cabeça. Já não é, porém, coincidência que Santos 

de Oliveira faça a mesma opção de Agatha Christie de evitar os grandes centros 

urbanos como cenário para seus romances de enigma: em ambos os autores, 

transparece o incômodo trazido pela modernidade industrial, a desconfiança com o 

progresso, o repúdio à brutalidade extrema da cidade que, no Brasil, podemos 

entrever não só em Lima Barreto, mas também em inúmeras crônicas e textos de 

Machado de Assis e João do Rio, entre outros autores do final do séc. XIX e começo 

do séc. XX. Como diz Pontes, além de ser 

literatura da era industrial, o romance de enigma é também o da 
insegurança das grandes metrópoles e da ansiedade que o mundo das 

máquinas e manufaturas trouxe consigo; medo e insegurança que se 
acentuam na medida em que as relações humanas tornam-se de uma 
complexidade desafiadora, quase insuportável. (PONTES, 2007, p. 95)  

 

 Pode-se dizer que tanto Agatha Christie quanto Santos de Oliveira reagem, 

uma optando pelos lugarejos nos quais circula seu detetive Hercules Poirot e o outro 

pela "fazenda de tio Clóvis e tia Aurélia", ao novo tipo de romance policial que surge 

nas décadas de 20 e 30, nos Estados Unidos, cujo representante maior talvez seja 

Dashiel Hammett. Em seus textos, que revigoram o gênero policial até então 
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engessado por regras e padrões de conduta ditados por seus próprios praticantes, 

Hammett subvertia o papel do herói clássico e apresentava a seus leitores um 

detetive de moral dúbia, que circulava por ruas incomodamente brutais e 

sangrentas, parecidas demais com a realidade nua e crua, e distantes do que antes 

era comum nos livros de mistério: enigmas em salões da elite e em castelos, 

envolvendo a nobreza, de preferência muito cerebrais e de pouca movimentação 

(PONTES, 2007). A cidade e sua escuridão, em Hammett, é onipresente e, com ela, 

o crime. Agatha Christie, assim como Santos de Oliveira, preferia tratar o crime 

como exceção, não como regra. Vale a pena citar Pontes a este respeito:  

Se aquele mundo [da vida dos lugarejos] já era tido como um anacronismo 
social quando Agatha Christie se tornou escritora, por que ela o escolheu 

para cenário de vários de seus romances? Porque lá o crime não era uma 
instituição, mas apenas o fruto de paixões e situações individuais sempre 
fáceis de definir. Os efeitos do comportamento delinquente (...) não 

transbordavam, não se transformavam em ameaça à coletividade.  

Talvez [a preferência pelo lugarejo] seja a nostalgia de um mundo no qual 

reinavam – ou pareciam reinar – a racionalidade e a justiça, sobretudo a 
justiça. (PONTES, 2007, p. 85)  

 

 Essa nostalgia pelas origens do romance policial que parece existir tanto nas 

aventuras de Poirot quanto nas da Inspetora não se restringe apenas ao fazer 

literário: ela reflete um desejo de retorno a valores oitocentistas e de elite burguesa 

que vinham sofrendo abalos desde o séc. XIX; no caso específico de Santos de 

Oliveira, reflete uma valorização da alta cultura em detrimento da cultura de massa 

que, na década de 70, ganhava mais e mais força com a popularização da televisão; 

reflete um incômodo com a velocidade dos novos tempos, com o ritmo frenético 

ditado pela vida nas metrópoles e suas influências perniciosas, que só poderiam ser 

revertidas optando-se pela vida no campo, pelo refúgio em algum novo Sítio do 

Picapau Amarelo. 
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4.3. Santos de Oliveira: um escritor lobatiano? 

 

 Em seu Dicionário Crítico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira (2006), 

Nelly Novaes Coelho descreve Santos de Oliveira como "escritor de linhagem 

lobatiana", por ter, como Monteiro Lobato, criado "mundos onde as crianças adoram 

viver". Criar um mundo imaginário, com suas paisagens próprias, sua geografia de 

locais e personagens, obviamente não é o único ponto de semelhança entre os dois 

autores: ambos optam por desenvolver suas mitologias no campo, em fazendas ou 

sítios. Mas a opção de Santos de Oliveira pelo rural, dada a distância de mais de 40 

anos entre a publicação do Caso da Mula-sem-cabeça (1974) e As Reinações de 

Narizinho (1931) e o avanço do processo de urbanização no Brasil com o passar 

dessas décadas, é ainda mais contundente que a de Monteiro Lobato, por todas as 

críticas ao homem e ao mundo urbano que essa mera escolha implica. Não nos 

esqueçamos, também, que os livros da Inspetora são histórias policiais (que 

teoricamente estariam mais à vontade ambientadas em cidades), diferentemente 

das narrativas fantásticas de Lobato. 

 Da mesma forma, se Santos de Oliveira se aproxima de Lobato também em 

sua defesa dos valores nacionais, da cultura brasileira e da sabedoria do homem do 

campo, ele se distancia do criador de Jeca Tatu ao povoar suas histórias com 

pequenos ataques à cultura (ou mesmo à indústria) de massa aos quais costuma 

contrapor a defesa e o elogio da alta cultura de modelo europeu: no lugar das louças 

de pirex (sucesso de venda do capitalismo industrial...), "porcelana estrangeira (...), 

do jogo inglês", como pede Tia Aurélia (mãe de Eloísa) à empregada logo nas 

primeiras páginas do Caso da Mula-sem-cabeça; no lugar "dessas musiquinhas 

barulhentas que o pessoal anda tocando por aí" (fala depreciativa de Eloísa no 

décimo volume da série, A Inspetora e o Quarto Secreto, provavelmente referindo-se 

ao rock), valsas de Strauss como No Belo Danúbio Azul ou Vozes da Primavera.   

 Marcia Camargos, em sua obra Villa Kyrial (2001), destaca o importante 

papel da chácara mantida por José de Freitas Valle a partir de 1904 na capital 

paulista. "Impregnada de modismos europeus", Villa Kyrial foi por mais de duas 

décadas um núcleo de onde a cultura era irradiada para todas as esferas da 

metrópole que se formava. A propriedade era ponto de encontro de escritores, 



99 
 

artistas e políticos e palco de saraus, concertos, banquetes e conferências com 

nomes como Lasar Segall e Mario de Andrade, entre muitos outros. Toda essa 

efervescência cultural – que incluiu até mesmo espaço para movimentos de 

vanguarda que dissentiam de seus horizontes estéticos e ideológicos mais 

imediatos, como a Semana de 22 – não apaga, porém, o fato de que a Villa Kyrial 

era "a expressão de uma elite que pretendia (...) preservar o status e privilégios". 

(CAMARGOS, 2001, p. 16). Como diz Camargos, uma elite que, em meio a um 

mundo em transformação (falamos da virada para o séc. XX), 

procura alimentar um sentimento de continuidade, mantendo hábitos 
aristocráticos e reforçando a tradição. Para se legitimar, espelhava-se na 
França e na Inglaterra, reconhecidas como paradigmas de cultura superior 

na Europa. 

Os sistemas simbólicos engendrados pela elite – sintetizada em Freitas 

Valle e sua residência – permitiram impor suas representações, valores e 
domínio sobre a sociedade, conservando as prerrogativas nas primeiras 
décadas do século. (CAMARGOS, 2001, p. 16).  

 

 Embora Freitas Valle tenha falecido em 1958 e a influência cultural de sua 

chácara (a propriedade, aliás, seria demolida em 1961) tenha se concentrado mais nas 

primeiras três décadas do século XX, pode-se dizer que Santos de Oliveira 

provavelmente teria se sentido à vontade com os ideais da chamada elite kyrialesca, 

particularmente com os já citados modelos de referência europeus. Esta pequena 

digressão sobre a Villa Kyrial justifica-se por nos ajudar a enxergar mais um ponto de 

descolamento entre Santos de Oliveira e Monteiro Lobato. Lobato, segundo Camargos, 

teria sido um dos maiores e mais contundentes críticos desta elite que se organizava 

em torno do número 10 da Rua São Domingos, endereço da Villa Kyrial; elite 

afrancesada e dada a 'frevalices', segundo Lobato que, "preocupado com o 

desenraizamento cultural do país, (...) questionava o conceito de civilização nos moldes 

europeus que a burguesia brasileira insistia em reproduzir." (CAMARGOS, 2001, p. 17). 

Moldes europeus que Santos de Oliveira paradoxalmente defendia (talvez como um mal 

menor...), lado a lado com sua defesa do genuinamente brasileiro, ao mesmo tempo em 

que atacava a crescente influência e presença da cultura norte-americana em nosso 

país (chamando especial atenção aos riscos para o público infantil). O seguinte trecho 

(uma fala de Eloísa), extraído do décimo quarto volume da série, A Inspetora e o 

Enigma da Lagoa Branca, é emblemático nesse sentido:  
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− O mundo anda muito sem graça porque ninguém mais acredita nas coisas 

bonitas. Por exemplo, quando a gente liga a televisão, só vê fita de tiroteio, 
de morte, de guerra, de sangue. Que coisa medonha! As coitadas das 
crianças só têm essas porcarias para assistir. Aposto que elas pagariam 

para estar aqui, conosco, vivendo umas noite destas do que... do que vendo 
essas fitinhas violentas que nem no Brasil são fabricadas! (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1976b, p. 129. Grifo nosso.) 

 

 O lobatiano (mas também kyrialesco...) Santos de Oliveira ataca a Cultura e 

a Comunicação de Massa com as páginas e tinta e papel de suas obras de 

Literatura de Massa. 

 

4.4. Empatias narrativas à Flaubert: preparando a transição entre cidade e 

campo 

 

 Por mais literariamente despretensiosos que possam ter sido os volumes da 

série “A Inspetora” quando de sua publicação, com seu descomplicado "objetivo de 

implantar o hábito de ler por prazer", conforme diz a ficha técnica na contracapa do 

Caso da Mula-sem-cabeça (literatura de fruição por excelência, diria Barthes), não 

se pode deixar de destacar, porém, a maneira magistral como Santos de Oliveira dá 

início à narrativa deste primeiro livro, narrativa que inaugura toda a mitologia da 

série e que introduz umas das principais propostas do autor: retornemos ao campo, 

deixemos para trás a cidade! 

 James Wood, em Como funciona a ficção (2011), cita Flaubert como sendo 

quem estabeleceu a narrativa realista moderna. "Os romancistas deveriam agradecer a 

Flaubert como os poetas agradecem à primavera: tudo começa com ele", diz Wood. Um 

dos recursos narrativos que Flaubert usa com maestria e que encontra em sua obra, em 

livros como Madame Bovary (1857) e Educação Sentimental (1869), um 

amadurecimento até então jamais visto, é o discurso indireto livre. Por ele, Flaubert 

empresta palavras às personagens sem que o texto esteja em primeira pessoa; 

narrador e personagem se misturam, se confundem, em uma rica dança de 

aproximação e afastamento cheia de possibilidades de leitura e níveis de interpretação 

(o que Barthes, desta vez, chamaria de literatura de prazer...).   
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 Embora narrados em terceira pessoa, por uma voz que normalmente não 

intervém nos acontecimentos e não opina, os livros da “Inspetora” apresentam essa 

única exceção justamente em sua estreia: O Caso da Mula-sem-cabeça, até o 

começo do quarto capítulo (quando o narrador finalmente se distancia e parece se 

focar no grupo de crianças – a Patota da Coruja de Papelão – como um todo) é a 

história de Malu, prima de Eloísa e moradora de São Paulo que, entediada com o 

tempo chuvoso e às turras com a mãe, acata a sugestão do pai de passar um tempo 

na fazenda dos tios. Malu não toma as palavras como narradora, mas Santos de Oliveira 

aproxima o foco narrativo para que 'escutemos' os pensamentos da personagem            

(a exemplo de Flaubert com Emma Bovary) já nos primeiros parágrafos da história: 

Malu sentiu vontade de dar uma belíssima resposta, mas preferiu calar a 
boca pois não queria disparar uma guerra. Afinal, ela vivia brigando o tempo 
todo com a mãe. Quando Dona Clara compreenderia que Malu já não era 

mais uma criança? Malu já estava com dez anos, logo tiraria o diploma da 
quarta série do primeiro grau... Praticamente uma adulta! (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1974a, p. 6)  

 

 Fica evidente que as últimas frases do trecho são os pensamentos de Malu, 

não uma mera descrição do humor da personagem por um narrador onisciente e 

onipresente. Há diversos outros exemplos do mesmo recurso (o discurso indireto 

livre) no mesmo capítulo e nos seguintes. Vejamos:  

Malu arrepiou-se. Eloísa era a prima mais chata do mundo. Porque além de 
mandona, Eloísa se considerava menina prodígio, inteligente; era feia e 
usava óculos. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 10) 

 

 Obviamente, esta não é a opinião do narrador sobre a personagem Eloísa, a 

Inspetora, mas sim a de Malu. Em outro trecho mais adiante, ficamos sabendo o que 

pensa a menina sobre a Tia Aurélia (mãe de Eloísa), que chega para buscar Malu 

para a já citada temporada na fazenda: 

Tia Aurélia era moça, corada, loira e pedante porque tinha o desagradável 
costume de querer ser o centro da atenção de todos. Muito afetada, só as 
coisas dela eram as melhores do mundo – e nunca parava de bater na 

mesma tecla. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 12-13) 
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 Essa opção de Santos de Oliveira pelo discurso indireto livre não é exercício 

de estilo ou sofisticação de ambições legitimadoras, mas sim uma forma de criar 

empatia entre seu leitor predominantemente urbano (como Malu) e os personagens 

e paisagens mais rurais que surgirão. É como se o autor, antes de subverter as 

expectativas e propor o arriscado “contrato” das aventuras policiais antiurbanas ao 

seu leitor – posto que se passam no campo e não na metrópole – oferecesse uma 

espécie de transição na forma da narrativa até, como já dissemos, o começo do 

quarto capítulo. Malu é como o público-alvo de Santos de Oliveira: mora em uma 

grande cidade, prefere ficar frente à TV que dedicada aos livros ou aos estudos, e 

está sujeita ao mesmo estranhamento (que Santos de Oliveira quer tornar positivo) 

quando confrontada com os valores e ritmos diferentes do universo rural.  

 No trecho a seguir, que abre o segundo dia de Malu na fazenda, após brigas 

com a prima ainda tida como "chata" e "metida" e a constatação de algumas 

diferenças entre as regras da casa e as de seus pais (como, por exemplo, a 

proibição da novela das 8 para crianças...), podemos acompanhar a última 

ocorrência de maior relevância deste narrador que se confunde com personagem. 

Santos de Oliveira aproveita para expor de forma paradigmática o antagonismo entre 

campo e cidade e de que lado ele se colocava na disputa (posição ideológica que 

permearia não só este primeiro livro, como todos os outros mais de trinta da série):  

Que diferença da cidade! Malu apurou os ouvidos, escutou galinhas 

cacarejando, cachorro latindo e vacas mugindo em direção ao estábulo. Na 
cidade – Deus me livre! – era só buzinas, máquinas trabalhando, operários 
socando estacas no chão para levantar um edifício que ameaçaria todo o 

Sol da rua... Um manicômio! (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 26) 

  

 A exclamação no meio do texto ("Deus me livre!") não deixa dúvidas de que 

é Malu quem reflete sobre a cidade e seu frenesi (e aqui praticamente nos 

despedimos do discurso indireto livre e dessa intimidade maior com a menina de 

São Paulo); mas esse é, também, o pensamento do autor, habilmente comunicado 

ao leitor sem o peso de uma preleção setecentista. Santos de Oliveira também vê as 

cidades como um manicômio e esse é um embate que sua obra pretende abordar, 

ainda que desde sempre deixando claro de que lado o escritor se encontra. 
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4.5. Fugindo do hiperestímulo na carona da "Inspetora": o campo como refúgio 

antimodernidade 

 

 O séc. XIX continua sendo uma época de grande interesse tanto para 

escritores quanto para estudiosos por ter concentrado tantas transformações 

modernas. Se a Modernidade começa com as Grandes Navegações e a expansão 

do Ocidente (COSTA LIMA, 1969), ela tem um ponto de inflexão incontornável 

justamente no séc. XIX, quando uma série de avanços técnicos coincidem com 

novas formas e escalas de produção que, por sua vez, transformam a maneira 

humana de se experimentar o real. O Iluminismo e depois o Positivismo, ao 

colocarem o homem e sua razão como o centro onde as respostas são reveladas, 

sugerem a possibilidade real e contínua de se desvendar o universo, de se conformar 

padrões em leis que, por sua vez, permitirão um maior aproveitamento técnico do 

ambiente que nos cerca. Consolida-se, por assim dizer, nossa ideia de progresso. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o século XIX, herdando de outras 
épocas as noções de um progresso indefinido, converteu-o já em meados 
do século numa visão de progresso contínuo que associava produção de 

riquezas e bem-estar com a acumulação de conhecimentos, isto é, 
progresso material com progresso intelectual. (TURAZZI, 1995, p. 38) 

 

  Esse progresso sem horizonte de chegada, sem um “ponto final”, está 

intimamente ligado à vida nas cidades, às concentrações urbanas, que eram 

também os lugares onde surgiam e se desenvolviam as primeiras fábricas e onde o 

antigo mundo da Tradição Clássica sofria seus maiores ataques. 

 Em seu ensaio “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo 

popular”, Ben Singer sugere que o termo 'modernidade' pode ser organizado em três 

eixos principais de ideias:  

 1) como um conceito cognitivo que apontaria "para o surgimento da 

racionalidade instrumental como a moldura intelectual por meio da qual o mundo é 

percebido e construído" (SINGER, 2004, p. 95);  

 2) como um conceito socioeconômico que designaria "uma grande 

quantidade de mudanças tecnológicas e sociais que tomaram forma nos últimos dois 
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séculos e alcançaram um volume crítico perto do fim do século XIX" (SINGER, 2004, 

p. 95), entre elas a industrialização e o aumento da população urbana, as novas 

tecnologias de comunicação e transporte (como o telégrafo, o telefone, a estrada de 

ferro), o próprio desenvolvimento do capitalismo e as bases para o surgimento da 

Cultura de Massa; 

 3) e como um conceito moral e político que sugeriria o "'desamparo 

ideológico' de um mundo pós-sagrado e pós-feudal no qual todas as normas e 

valores estão sujeitos ao questionamento" (SINGER, 2004, p. 95). 

 E o que esse mundo urbano traz de novo para a experiência humana? As 

cidades, desde sempre mais movimentadas do que qualquer localidade rural, teriam, 

segundo Singer, ficado muito mais movimentadas pouco antes da virada do século, 

com o inchaço acelerado que ocorreu. Nos Estados Unidos, por exemplo, a 

população urbana mais que quadruplica entre 1870 e 1910 (SINGER, 2004, p. 96). E 

essa rápida mudança, marca da modernidade, 

implicou um mundo fenomenal – especificamente urbano – que era 
marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador do que as 
fases anteriores da cultura humana. Em meio à turbulência sem 

precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que 
se acotovelam, vitrines e anúncios de cidade grande, o indivíduo defrontou-
se com uma nova intensidade de estimulação sensorial. A metrópole 

sujeitou o indivíduo a um bombardeio de impressões, choques e 
sobressaltos. (SINGER, 2004, p. 96) 

 

 Esse sobressalto, esse choque, é também o choque fundamental que se 

opera ao longo do século XIX: o campo em contraposição à cidade. A vida regida 

por um tempo que obedece mais à natureza e menos aos turnos de trabalho, aos 

horários da fábrica, ao capital. Mas foi uma disputa, como sabemos, que o campo 

perdeu. E não é à toa que nem mesmo a Inspetora escape de dizer, quando a patota 

parte para as primeiras investigações, que, "como dizem os americanos: 'Tempo é 

dinheiro'". (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 38).  

 Esse antagonismo entre campo e cidade será um dos grandes temas do 

século XIX na literatura, ainda mais se entendermos que o campo simboliza a 

manutenção de valores cristãos e fraternais, das tradições orais e folclóricas do 

camponês, de uma temporalidade mais humana e menos maquinal, enquanto que a 
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cidade representa não só maior movimento e confusão, mas também todos os 

valores e ameaças que vinham a reboque da Razão, da Ciência e da Técnica. Esse 

choque entre as duas mentalidades (melhor até dizer “realidades”) é patente em 

diversos trabalhos da época. Um bom exemplo, ainda que não o mais óbvio em se 

tratando de Eça de Queirós (é em A cidade e as serras que o escritor português 

melhor desenvolve este tema), é a conversa, em O Crime do Padre Amaro (1879), 

entre as beatas de Leiria e o padre Amaro, que comentavam um desmoronamento 

em uma mina de carvão: 

A Sra. D. Maria da Assunção declarou que todas essas minas, essas 
máquinas estrangeiras lhe causavam medo. Vira uma fábrica ao pé do 
Alcobaça, e parecera-lhe uma imagem do inferno. Estava certa que Nosso 

Senhor não as via com bons olhos... 
− É como os caminhos de ferro, disse D. Josefa. Tenho a certeza que foram 
inspirados pelo demônio! Não o digo a rir. Mas vejam aqueles uivos, aquele 

fogaracho, aquele fragor! Ai, arrepia! 
O padre Amaro galhofou, assegurando à Sra. D. Josefa que eram ricamente 
cômodos para andar depressa! Mas, tornando-se logo sério, acrescentou: 

− Em todo o caso, é incontestável que há nessas invenções da ciência 
moderna muito do demônio. (QUEIRÓS, 1989, p. 176) 

 

 Como as beatas de Leiria, que deles desconfiam e mesmo temem esses 

símbolos da Modernidade, como a fábrica e a ferrovia (e a tecnologia, que está na 

base de todos eles), Ganymédes José Santos de Oliveira constantemente coloca na 

boca de suas personagens o seu temor por essa vida das cidades, onde as pessoas 

são literalmente aprisionadas. Em Na próxima primavera (1978), um dos muitos livros 

infantojuvenis que o autor escreveu para a Ediouro, o rapaz Romano, que acabara 

de se apresentar à menina Tassa, já em sua primeira conversa aproveita para expor 

sua opinião sobre as diferenças entre a vida no campo e em uma grande cidade: 

− Você é da cidade?  

− De São Paulo. Conhece São Paulo? 
− Não. Nem quero. 
− Por quê? 

− Porque as pessoas lá são como passarinhos engaiolados. 
− E aqui? 
− Aqui, pelo menos, tenho a Pedra para subir e ver o mundo. Ou as 

estrelas, se é de noite. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1978b, p. 100) 

 

 Outro bom exemplo está no já citado A Inspetora e o Enigma da Lagoa 

Branca (1976) que, aliás, tem uma temática ecológica bastante à frente do seu 

tempo. Ao investigarem boatos sobre fantasmas que habitariam os arredores de 
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uma lagoa próxima à fazenda, a Patota descobre que tudo não passava de invenção 

do velho Simão, morador do local, para afugentar dali curiosos e caçadores e, com 

isso, preservar a fauna e a flora locais. A lagoa, descobre a Patota, era o habitat de 

inúmeras garças brancas. Santos de Oliveira, já em 1976, introduz uma espécie de 

ecoterrorista-do-bem em uma história infantojuvenil de mistério que termina com o 

enigma resolvido, mas sem necessariamente um vilão. Algumas páginas antes da 

revelação final, temos o trecho em que Santos de Oliveira (com a ajuda de Eloísa e 

Malu) novamente filosofa: 

Surgindo acima do bosque, dava impressão da lua ter nascido das árvores. 
Espraiando claridade em prata-azulada, ela havia ofuscado o brilho das 
estrelas, como se houvesse varrido o céu. 

− Que coisa linda! – murmurou a Inspetora. − É em uma hora destas que eu 
gostaria de ser poeta (...) para fazer uma poesia contando o que é o luar. 
Existe coisa mais linda que ver a lua nascendo? Aposto que nenhuma 

patota do mundo já viu um espetáculo destes... 
− Quando eu morava em São Paulo − disse Malu − a gente nem via a lua. O 
céu, lá, é sempre vermelho, cheio de fumaça... de poluição das fábricas... 

Se eu não tivesse me mudado para o interior, nunca teria visto uma coisa 
destas... (SANTOS DE OLIVEIRA, 1976b, p. 128) 
 

  

 Cecília Meireles, em seu Problemas de Literatura Infantil (1979), que reúne 

textos de palestras dadas pela autora em 1949, fala que a crise por que passaria a 

literatura infantil era a mesma por que passava a sociedade como um todo. O 

desalento da autora para com os novos valores do "mundo de hoje, mundo de 

velocidade e conforto, onde todos pretendem a felicidade material, e o eterno foi 

substituído pelo imediato" (MEIRELES, 1979, p. 107) alertava não só para uma crise 

de valores – com a qual, pelo visto, concordava Santos de Oliveira – como também 

para o perigo do hiperestímulo, da "intensificação da estimulação nervosa" de que 

fala o teórico Georg Simmel (SIMMEL apud Singer, 2004, p. 96), tão intimamente 

relacionados à experiência urbana. Segundo a autora, o maior problema enfrentado, 

na época, pelo livro infantil não seria de carência e sim de excesso, de abundância 

(inclusive de... velocidade). 

De tudo temos, e, no entanto, a criança cada vez parece menos interessada 
pela leitura. O cinema, o rádio, o noticiário rápido das revistas, tudo a traz 

ao corrente das últimas atualidades: mas em tom anedótico, sem lhe 
solicitar profunda reflexão nem lhe inspirar grande respeito. O mundo vai 
acontecendo ao redor dela, e de certo modo parece um espetáculo absurdo. 

(MEIRELES, 1979, p. 115) 
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 Walter Benjamin, em outro trecho de seu ensaio O Flâneur, fala que o 

repentino uso da eletricidade na iluminação das cidades teria sido nada menos que 

"um choque brutal", e cita Stevenson para nos dar uma dimensão mais exata do 

impacto dessa mudança tão emblemática da vida urbana moderna:  

Essa luz só deveria incidir sobre os assassinos ou criminosos políticos ou 
para iluminar os corredores nos manicômios – é um pavor feito para 

aumentar o pavor. (STEVENSON apud BENJAMIN, 2012, p. 48)  
 

 

 Lembram-se de Malu, no trecho que citamos há pouco, do volume O Caso 

da Mula-sem-cabeça? Malu também usa a mesma palavra, 'manicômio', para falar 

sobre a urbe. É por tudo isso, por toda essa pressão avassaladora e que desorienta, 

que enlouquece, por provavelmente nunca ter assimilado bem esse "choque brutal" 

da vida na cidade (Santos de Oliveira, ao deslanchar como escritor, tentou a vida 

durante alguns anos em São Paulo antes de regressar ao interior) que o criador de 

Eloísa, Bortolina, Orelhão e Malu, os membros da Patota da Coruja de Papelão, 

proporá a seus leitores aventuras policiais e de mistério, sim, mas sem o peso das 

cidades...  Enigmas e algum (pouco) crime, sim. Megalópoles, não. 

 Até mesmo porque na cidade, como diz Virginia Woolf, "o puzzle  [ou 

enigma] nunca chega a completar-se, por muito que o observemos" (WOOLF, 2005, 

p. 38). E, ainda que ao falar em puzzle ela se refira, no trecho citado, ao quebra-

cabeças formado pela profusão de elementos que (se) observa na frenética Oxford 

Street, em Londres, é como se ela dissesse também, com isso, que o enigma típico 

do romance policial, por conta desse caótico e frenético pano de fundo urbano, não 

se completa, não se resolve, por muito que deitemos sobre ele nosso olhar, nossa 

razão; por muito que, ao final, o mistério seja fotografado, revelado e arquivado e o 

assassino seja – confortavelmente e de acordo com todas as provas – o mordomo 

da vez. "O encanto da moderna Londres [ou de qualquer outra metrópole] está em ser 

feita não para durar, mas para passar", diz Woolf, para quem aquela rua fervendo de 

comércio, de movimento e de pessoas "tem horror à simples ideia de antiguidade, de 

solidez, de duração".  Como conseguir, na cidade (seja ela Londres ou a São Paulo 

que servia de referência a Santos de Oliveira), a dócil e simplória felicidade do enigma 

(do puzzle) resolvido se em suas ruas "nós [constantemente] arrasamos e reconstruímos 

tal como esperamos ser arrasados e reconstruídos" (WOOLF, 2005, p. 41)?  
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 Volta o manicômio de Stevenson e Malu, o manicômio de toda e qualquer grande 

cidade, tão bem fotografado pelas palavras de Woolf no trecho a seguir; manicômio do 

qual Santos de Oliveira e a Patota da Coruja de Papelão se propõem a nos resgatar: 

Um milhar de vozes como estas se fazem ouvir, a todo o momento, em 
Oxford Street. Todas elas tensas, todas elas reais, todas elas oriundas da 
necessidade de ganhar a vida, arranjar uma cama onde dormir, tentar 

enfim, manter-se à tona na contida, indolente, impiedosa maré de Oxford 
Street. (WOOLF, 2005, p. 43) 

 

 

4.6. Razão, dedução e cipó-de-são-joão: a cultura popular e os valores 

tradicionais nas aventuras da "Inspetora" 

 

 Mas a cidade, a modernidade, não trazem apenas um “mero” desequilíbrio 

do excesso, uma hiperexcitação dos sentidos que, minimamente, embaçam o 

interesse pela leitura, infantil ou não. Cecília Meireles parecia tomada por certo 

desalento ao descrever o mundo no final da metade do séc. XX: 

Quando os bons são considerados fracos, e os trabalhadores passam por 
tolos; quando os maus caminham de triunfo em triunfo, sem anjo, fada ou 
justiça que lhes intercepte o caminho; (...) é desanimador pensar nos 

benefícios da Literatura Infantil. (MEIRELES, 1979, p. 107)  

 

 Santos de Oliveira parece concordar e dialogar com a colega de profissão, 

ao dar voz a Eloísa, novamente no Enigma da Lagoa Branca: 

− Pois eu gostaria que existissem fadas − emendou a Inspetora. − O mundo 
anda muito sem graça porque ninguém acredita mais nas coisas bonitas. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1976b, p. 129) 

 

 É um desencanto tal com o já citado "mundo de velocidade e conforto", no 

qual o papel do escritor como agente de transformação parece irremediavelmente 

diminuído, que faz a escritora ansiar pelo tempo no qual as horas (e a vida humana) 

batiam "[n]os antigos relógios" (MEIRELES, 1979, p. 107). Meireles continua a 

discorrer sobre a perda de espaço do modelo tradicional de herói, que ela chama de 
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"herói contemplativo", e faz uma curiosa ponte entre essa mudança de modelo e o 

romance policial, que ela não via com bons olhos por, em última instância, ser sempre 

uma história de crime que acaba glorificando – dada a engenhosidade frequente dos 

enigmas e mistérios a serem desvendados – a figura de seu criminoso autor.   

O herói saiu das páginas dos livros e campeia aos nossos olhos, 
opulento e vaidoso: é o tipo que os jornais aplaudem, que em lugar da 

coragem tem atrevimento; em lugar da inteligência, esperteza; em lugar 
da sabedoria, habilidade... 

Eis como o herói se tornou bandido. Bandido feliz, de pistolas invencíveis.  

Eis como o herói se transformou em aventureiro sem escrúpulos, salteador 

de todos os bancos, contrabandista de todos os assuntos, ladrão elegante e 
assassino por esporte. 

Porque não pode se perder de vista o romance policial. E o romance policial 
é, fundamentalmente, uma história de crime, sendo dos livros mais lidos e 
apreciados nos tempos que correm. 

Por mais que os seus aficionados se refiram ao engenho desses 
romances, por mais que aludam ao exercício de raciocínio que 

representam, por mais que os comparem a jogos matemáticos, nada faz 
perder de vista o crime básico. 

Sim, mas trata-se de descobri-lo e puni-lo. O herói do romance policial é 
o detetive. Pode ser essa a intenção do autor. Mas, entre os mil 
detetives necessários ao descobrimento do crime, e o criminoso que com 

tanto engenho o praticou, é natural que o herói seja o segundo; e que o 
mistério e o perigo contribuam para aumentar a sua fascinação. 
(MEIRELES, 1979, p. 107-108) 

 

 Santos de Oliveira aqui diverge da autora de Ou isto ou aquilo e adota, sim, 

o romance policial como veículo para sua obra de maior fôlego, a série “Inspetora”. 

Mas fica claro, também, que não se trata apenas de adotar uma ambientação rural 

em suas novelas policiais para “resolver” o problema que vinha a reboque das 

grandes cidades; não basta fazer a apologia do campo por suas  belezas naturais, 

por sua calma e silêncio, e criticar a poluição de fumaças e sons. Se, como tudo 

indica, Santos de Oliveira partilhava das mesmas preocupações que Cecília 

Meireles com os valores do mundo (pós) moderno, ele precisava fazer a apologia 

também dos valores que ainda resistiam no campo, valores de um tempo de "antigos 

relógios" e de heróis menos acelerados. 

 Essa defesa de valores, no Caso da Mula-sem-cabeça (mas na série como 

um todo), é feita em duas principais frentes, que detalharemos a seguir: 
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 1) Eloísa é apresentada como tendo bons modos, boa educação, e isso 

inclui desde responsabilidade com os estudos, patriotismo e respeito aos pais até 

uma surpreendente religiosidade (mais evidente na personagem Bortolina e suas 

constantes evocações de santos, como veremos depois); tudo, claro, em 

contraponto às características reprováveis (porque urbanas...) e pouco cerimoniosas 

da prima paulista Malu. Vejamos um primeiro exemplo: 

Malu quis descer, mas a Inspetora pôs o pé na frente, e Malu quase 

esborrachou o nariz no banco. A Inspetora olhou feio: 
− Primeiro, os donos da casa − rosnou. 
E desceu. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 16) 

 

 Essa é nada menos que a primeira fala da personagem Eloísa em toda a 

série; uma fala onde aproveita para colocar a prima “em seu devido lugar”. “Nada de 

descer do carro na minha frente”, parece dizer Eloísa. Os primeiros a descer devem 

ser os donos da casa, etiqueta que Malu, com seus modos de cidade grande, falha 

em observar. Da mesma forma, pouco depois, Malu recebe outra recriminação da 

prima, ao sair aos berros por ter sido mandada para a cama mais cedo: 

− Odeio os adultos! ODEIO OS ADULTOS! − arrematou com um grito. − 

Eles são todos uns chatos que mandam a gente fazer uma coisa, enquanto 
eles fazem coisa diferente. (...) 
− Você é mesmo uma menina malcriada. Não devemos falar mal de nossos 

hospedeiros, principalmente quando ainda estamos na casa deles. 
(SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 16) 
 

 

 Logo à frente, no capítulo seguinte, após mais uma demonstração dos maus 

modos de Malu − que, ao acordar, lavara "o rosto como um gato", deixara "toda a roupa 

esparramada" e correra "para a copa, onde a Inspetora, toda cerimoniosa, já tomava o 

café" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 28) −, temos nova bronca e uma das maiores 

surpresas proporcionadas pela menina Eloísa. A exemplo do padre Brown, de G. K. 

Chesterton, a Inspetora reza. Surpreendentemente, apesar de todo o fascínio e todo o 

elogio que faz do poder da razão, do poder da inteligência e da observação, ela não abre 

mão da sua fé (e dos valores de seu autor-criador):  

Malu puxou a cadeira e atacou na jarra de leite. 
− Você não reza antes de comer? 

− Não. Por quê? 
− As pessoas agradecidas a Deus sempre rezam. (SANTOS DE OLIVEIRA, 
1974a, p. 28) 
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 Nessa mesma linha, Eloísa é descrita como filha amorosa e respeitadora, 

que faz as devidas vênias aos pais: 

− Bênção, mâmi; bênção, pápi - disse a Inspetora beijando a testa de cada 
um. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 67) 

 

 2) Santos de Oliveira procurará fazer a defesa de valores que entende como 

verdadeiramente nacionais (a despeito das paradoxais derrapadas kyrialescas que 

já citamos) e, no caso do objeto de nosso estudo, essa defesa ganha tal importância 

que o enigma da mula-sem-cabeça é resolvido mais graças aos conhecimentos de 

Orelhão sobre a flora local que à dedução e observações da Inspetora. Como 

veremos no trecho a seguir, depois de a Patota quase perder as esperanças por ter 

esquecido de trazer a corda com a qual deveriam preparar uma armadilha para 

prender a assombração galopante, Orelhão aplica seus conhecimentos sobre a 

natureza local para resolver a situação: 

− Tive uma ideia − disse ele aproximando-se e exibindo o facão. − Aqui na 

capoeira há bastante cipó-de-são-joão, que é muito comprido e resistente. 
Com a falta da corda, usamos o cipó. Afinal, no cinema, o Tarzã usa cipó e 
nunca leva tombos. Acho que dá o mesmo resultado... 

− Você é mesmo um herói nacional! − murmurou a Inspetora encantada 
com a inteligência do Oficial. − Você é mesmo quase tão inteligente quanto 
eu! (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 106) 

 

 

 A palavra "nacional", na fala da Inspetora, não é usada por acaso. Santos de 

Oliveira intencionalmente chama a atenção do leitor para a importância de se conhecer 

o próprio país, sua cultura, seu folclore, suas plantas e animais. É a Inspetora quem 

desvenda o mistério da mula-sem-cabeça, sim, mas o “monstro” não seria capturado se 

não fosse pela engenhosidade de Orelhão e sua intimidade com o ambiente rural. 

 Essa valorização de cultura popular e tradição transparece também, de certa 

forma, tanto na religiosidade da Inspetora quanto nas intervenções de Bortolina, 

ajudante de cozinha na fazenda e neta de escravos. A todo momento, Bortolina 

evoca santos (alguns certamente inventados), entrega-se a rezas, faz apelos a 

Deus, à Ave Maria Imaculada, tudo na tentativa de afastar o medo que tem do 

sobrenatural. Essa tradição religiosa não chega nunca a ser questionada ou disputada 

pela Inspetora, que diz meramente ser como o pai (a quem compara a São Tomé): "se 

não puser o dedo, não acredita" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 122). Ou seja, ela 
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preferirá sempre buscar uma explicação racional para os elementos fantásticos das 

aventuras narradas, sem discos voadores, fantasmas ou mulas-sem-cabeça, 

discordando da crédula Bortolina. Mas isso sem desafiar a religiosidade católica da 

companheira. Em resumo, a figura medrosa e supersticiosa da Vigilante (posto de 

Bortolina na Patota) funciona como deixa para que a Inspetora faça a defesa da ciência 

e da razão, sem que com isso ela se configure em um ataque à fé ou à religião! 

 Vale mencionar que Santos de Oliveira, na composição desta que é a única 

personagem negra da Patota da Coruja de Papelão, acaba muitas vezes – ao buscar 

certo efeito cômico no tratamento violento ou grosseiro dado pelas demais crianças à 

Bortolina, no exagero proposital de suas maneiras e nas já citadas cantilenas religiosas – 

incorrendo em um tom que o leitor dos dias de hoje, o mesmo que começa a ver 

problemas em textos quase centenários de Monteiro Lobato5, certamente chamaria de 

preconceituoso. Por muito que roube a cena de várias das histórias, justamente por ser 

descrita de modo mais descontraído e engraçado, Bortolina acaba personificando, na 

mitologia da série, características flagrantemente negativas: ela é preguiçosa, covarde, 

vaidosa ao extremo, indolente e pouco interessada nos estudos. Mas o mais 

surpreendente é que Santos de Oliveira não parece ter tido o menor pudor em tratar a 

personagem como "negrinha", "pretinha", "diaba" ou fazer comentários de cunho racial 

sobre o cabelo "ruim", a pele escura "feito carvão" ou compará-la a todo tipo de animais 

(artifício narrativo que, no Caso da Mula-sem-cabeça, o autor praticamente não utiliza 

com nenhuma outra personagem), o que acaba de certa forma por desumanizá-la. 

Vejamos: na página 33, o narrador diz que Bortolina mia como "gato"; na página 65, a 

cozinheira Luanda diz que Bortolina estava "dormindo em pé como um cavalo"; na página 

93, diz-se que Bortolina, ao se agachar, enrola-se como um "tatu"; na página 120, 

finalmente, Bortolina é comparada a um "pardal". Por muito que tudo concorra para certa 

coloquialidade do texto e uma pretendida atmosfera de descontração, a abordagem do 

autor para com sua personagem negra mirim certamente levantaria algumas irritadas 

sobrancelhas em muitos leitores destes tempos politicamente corretos; com certeza, não 

seriam poucos a protestar contra o papel de saco de pancadas verbal e físico (a menina é 

alvo, ao longo da série, de empurrões, petelecos, socos, puxões de cabelo, entre outros) 

em que Bortolina constantemente se vê investida. 

                                                                 
5 Em 2010, parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) recomendou que o l ivro Caçadas de Pedrinho 
(1933) não fosse mais distribuído a escolas públicas, por supostos conteúdos racistas. Pouco depois, o CNE 

voltou atrás no veto, a pedido do MEC, mas em 2011 o Instituto de Advocacia Racial (Iara) reacendeu a causa. 
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4.7. O enigma do perigo real se revela: detalhe, velocidade e o olhar fotográfico 

da Inspetora 

 

 Tom Gunning, em seu ensaio “O retrato do corpo humano: a fotografia, os 

detetives e os primórdios do cinema” chama nossa atenção para o forte impacto que 

teve a técnica fotográfica, ao longo do séc. XIX, tanto no conceito de individualidade 

quanto em suas implicações nos mundos do combate ao crime e do romance policial.  

Embora a reprodução e multiplicação mecânicas de imagens fotográficas 
tenham solapado as compreensões tradicionais da identidade, na prát ica da 
criminologia e da ficção policial a fotografia também pôde ser utilizada como 

garantia de identidade e como meio de determinar culpa ou inocência. (...) 
Tanto no processo legal de identificação quanto em suas elaborações 
fantasiosas na ficção policial, o corpo reemerge como algo de que é possível se 

apoderar, e a fotografia fornece um meio para se apropriar da fisicidade de um 
fugitivo. (GUNNING, 2004, p. 38)  

 

 Gunning prossegue descrevendo a maneira como a fotografia era utilizada 

no processo de investigação policial, entre outras coisas por ser uma referência 

incontestável do mundo real, uma espécie de índice icônico, que guardava 

semelhanças com um objeto concreto mesmo não estando mais em sua presença. 

No que tange à identificação de criminosos, a fotografia deixaria para trás as 

famosas marcas a ferro (prática oficialmente abolida na França apenas em 1832) 

para ajudar a compor galerias de conhecidos foras-da-lei, que seriam depois 

organizadas e sistematizadas por Alphonse Bertillon (GUNNING, 2004). Mas não é 

apenas isso que a fotografia (nesse campo) transforma: muda também, com ela, o 

conceito de prova criminal e vem para o centro das atenções aquele que é o maior 

aliado do detetive da vida real ou da ficção: o detalhe. O detalhe aparentemente 

desprezível percebido pelo olhar humano, guiado por seu intelecto e razão, 

multiplicado pelo poder fixador da fotografia e que pode trazer a revelação de 

culpados e mistérios. 

O detetive moderno, assim, acha seu modelo no Sherlock Holmes de Conan 
Doyle, que, como enfatizou o semiótico Thomas Sebeok, baseou seu método 

na ‘observação de insignificâncias ’. 
A leitura dessas insignificâncias essenciais faz mais do que demonstrar o olho 
do detetive para detalhes. (GUNNING, 2004, p. 41) 
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 Eloísa é criada por Santos de Oliveira dentro deste modelo de detetive de 

olhar fotográfico, sherlockiano; detetive atento a pequenos pontos da trama que 

passarão com certeza despercebidos pelas outras personagens. Além disso, ela 

procura sempre executar suas investigações dentro de um sistema que inclui 

entrevistas, busca e correlação de depoimentos e exame presencial de cenas do 

crime e evidências físicas. E não deixa de louvar sua erudição, que vem da leitura, 

da escola, até mesmo da tevê. 

− Quero fatos, Zé Luís. Falar não é tudo. Onde estão as provas? 
− Quais fatos? 

− Sinais, indícios, provas... Gostaria de conversar com a vítima, ou seja, a avó de 
Bortolina, a velha Padroeira. 
− Nossa, como você fala difícil! 

A Inspetora deu um sorriso superior. 
− Claro, sou instruída, leio, vou à escola, assisto à televisão.  (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1974a, p. 38) 

 

 No Caso da Mula-sem-cabeça, toda a aventura começa com uma conversa 

com Vó Padroeira, uma das vítimas do roubo de galinhas supostamente cometido 

pela Mula-sem-cabeça. 

− Como a senhora tem certeza que é a Mula-sem-cabeça? - insistiu Orelhão. 
− Porque eu sei, porque eu vi, porque eu escutei. Chê, não precisa fazer essa 
cara, menino! Os antigos falavam muito da Mula-sem-cabeça e das ruindades 

que ela fazia. Pensa que eu me esqueci? (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 42) 

 

É pouco depois dessa primeira entrevista, na qual a velha diz literalmente ter 

visto a assombração, que a Inspetora já deduz que não poderia se tratar de 

nenhuma criatura sobrenatural, e sim de uma pessoa se passando pelo bicho. E isso 

pela observação de detalhes que escapam ao restante da patota. Muito 

impressionadas com a fala de Vó Padroeira, as crianças ainda assim prosseguem 

na investigação. Pedem para visitar o galinheiro, no que são atendidas, e, pela voz 

do narrador, ficamos sabendo como é o lugar do crime, quantas galinhas e galos 

estão presentes, e que há inclusive um portãozinho que precisa ser aberto para se 

ter acesso às aves. As crianças descobrem ainda marcas de fuligem, que Malu vê 

como prova de que houve ali algum fogo – mas não necessariamente da Mula, diz a 

Inspetora – mas nenhum tipo de pegadas. Claro, observa novamente Eloísa, as 

galinhas provavelmente apagaram quaisquer marcas de cascos, de tanto ciscar. 
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 E a história segue, a partir desse ponto, como uma autêntica caçada à Mula-

sem-cabeça, criatura que moraria na Capoeira do Tatu-Bola, escondida dentro da 

Caverna do Morto. De tudo isso fica sabendo Orelhão em uma conversa com o pai e 

alguns colonos, entre eles Nestor Amoreira, que será mais tarde desmascarado pela 

Patota como o ladrão de galinhas que se fazia passar por Mula-sem-cabeça. Nestor 

montava em um cavalo e de noite, com um maçarico, fingia ser a assombração temida 

por todos e aproveitava para roubar as galinhas, que guardava dentro da caverna. 

 Para o leitor acostumado aos códigos e, por que não dizer, aos clichês das 

aventuras policiais, não é difícil desconfiar de Nestor Amoreira em sua primeira 

aparição na narrativa. Vejamos o trecho em que o narrador o descreve, pouco antes 

da já citada conversa entre ele e Orelhão: 

Além do Ademarzinho, ali também estava o Nestor Amoreira, um sujeito de pele 
queimada, cabelo sebento e comprido e barba por fazer. O Nestor vivia 
vagabundeando no serviço e, várias vezes, tinha sido apanhado curtindo 

memoráveis bebedeiras em lugares os menos previsíveis. (SANTOS DE 
OLIVEIRA, 1974a, p. 57)  

 

 Nestor é a única personagem em todo o livro descrita de forma tão negativa: 

não cuida do asseio pessoal, não é responsável no trabalho e ainda se entrega ao 

vício do álcool. Uma espécie de exemplo a NÃO ser seguido pelas crianças, tanto as 

da Patota quanto as que estarão entre os leitores. Mas o interessante é que, se a 

Inspetora não sabia de antemão que seria Nestor o responsável pela farsa, ela já 

sabia, sim, que não se tratava de nenhuma criatura de nosso folclore a roubar 

galinhas pela fazenda. Ainda que tenha escondido esse fato de seus companheiros. 

− O tempo todo você disse que ia caçar a mula – protestou Malu. – 

Levamos sal grosso, vela benta, crucifixo...  
(...) 
− Eu disse por dizer − respondeu a Inspetora. − A caçada precisava ter 

sabor de aventura, senão não teria graça. Desde o começo eu já sabia que 
isso não era ‘arte’ da mula, mas sim de um ladrão de galinhas. 
− Quando você descobriu isso, Inspetora? 

− Quando visitamos o galinheiro da Vó Padroeira. Para entrarmos lá, tivemos de 
abrir o portãozinho. Qual é a mula, por mais inteligente que seja, que consegue abrir 
um portãozinho para roubar galinhas? (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 123-124) 

 Justiça seja feita, como qualquer protagonista de ficção policial que se 

preze, Eloísa desde o início já havia demonstrado aos colegas que não se sentia 

confortável com explicações que não fossem racionais ou científicas. E faz mesmo 

pouco caso da Mula-sem-cabeça antes de decidir embarcar na aventura.  



116 
 

− Ridículo! − respondeu a Inspetora. − Como pode um animal sem cabeça 

vomitar fogo, se não tem garganta? 
− Você não acredita? − insistiu o Orelhão.  
− Só acredito no que eu vejo ou posso colocar o dedo.  

− É um outro São Tomé − emendou a Malu. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 36)  

  

 Em trecho logo adiante, é ainda mais debochada ante a possibilidade de 

estarem lidando com seres fantásticos, fora do controle do homem e sua Razão; 

homem que começava a conquistar até mesmo o espaço. 

− Será possível? − insistiu Malu procurando convencer-se. − Nos dias de 
hoje, quando o homem já chegou à Lua, ainda existe um animal desse jeito 

por aí? Afinal, para que ela quer galinhas? 
− Para comer, ora essa! 
− Crua? 

A Inspetora se abanou. 
− Não, querida; ela assa a galinha no próprio bafo, antes de comer! Ah, se 
eu fosse Mula-sem-cabeça, em vez de roubar galinha, roubaria gasolina. 

− Para quê? 
− Para manter o fogo aceso. Pois ela não é a tal que anda vomitando fogo? 
− Você é mesmo muito engraçadinha −  respondeu Malu irritada. (SANTOS 

DE OLIVEIRA, 1974a, p. 37)  

 

  De qualquer forma, aí está a menina Eloísa, a Inspetora, "capaz de fazer e 

enxergar coisas que crianças da [sua] idade não fazem, nem enxergam" (SANTOS 

DE OLIVEIRA, 1974a, p. 49), a servir-se do detalhe, de seu olhar fotográfico e 

atento às insignificâncias, para chegar à explicação do enigma, na melhor tradição 

detetivesca à la Sherlock Holmes. Realmente, havia um portão; portão que não 

poderia ser aberto por cascos de mula, e sim pelos dedos de um ladrão bem 

humano. Mas a caçada... tão mais emocionante se temperada com a expectativa do 

medo criado pelo sobrenatural! 

 A constatação mais surpreendente a se tirar da leitura do Caso da Mula-

sem-cabeça, contudo, é que Santos de Oliveira, mesmo povoando sua história com 

ameaças tanto imaginárias (a Mula...) quanto reais (o ladrão de galinhas), faz com 

que o perigo nunca deixe de ser aquele de que falávamos no início deste capítulo: a 

velocidade, a velocidade destes tempos modernos e urbanos, onde o ritmo dos 

relógios não respeita a vida, nem o que o mundo (para o autor) tem de bom. 

 João do Rio, no começo do séc. XX, ao escrever sobre a nova era que se 

iniciava, a era do automóvel, "o grande reformador das formas lentas", falava 

também sobre a velocidade como um todo, sobre o seu efeito na vida na cidade; 
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sobre a arrogância que ela vinha somar ao homem que, mais e mais, via a si mesmo 

como o centro de tudo, como a única paisagem. 

O automóvel ritmiza a vida vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario 
de chegar ao fim, os nossos sentimentos de moral, de estética, de prazer, 

de economia, de amor. (...) Graças ao automóvel a paisagem morreu − a 
paisagem, as árvores, as cascatas, os trechos bonitos da natureza. 
Passamos como um raio, de óculos esfumaçados por causa da poeira. Não 

vemos as árvores. São as árvores que olham para nós com inveja. (RIO, 
2006, p. 9, 12, respectivamente.) 

 

 Santos de Oliveira não quer que seus jovens leitores deixem de enxergar a 

paisagem, nem que sejam atropelados por esse ritmo desenfreado (do carro, da Mula 

ou da vida), por um progresso que não necessariamente trará bem-estar. É por isso que 

podemos dizer que a Mula-sem-cabeça simboliza a velocidade dos dias modernos e 

seu perigo: o tropel da Mula não assusta por causa do fogaréu ou do barulho, mas sim 

pelo excesso de movimento, pela rapidez. Ao lidarem com a Mula, diz Eloísa aos 

colegas, "só uma coisa pode ser perigosa... (...) Ela se espantar, correr e atropelar a 

gente" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 88). Em outro trecho, Santos de Oliveira deixa 

esse simbolismo ainda mais evidente. Já na caverna, após a primeira tentativa frustrada 

de captura e boas páginas antes da ideia de Orelhão para a armadilha à base de cipó-

de-são-joão, a Inspetora, apertando os olhos, reflete: "Acho que não conseguimos 

dominar a mula porque ela é veloz. Portanto, nossa primeira preocupação deve ser 

encontrar um modo de fazer a mula parar" (SANTOS DE OLIVEIRA, 1974a, p. 96-97). 

 O modo de fazer a “Mula-sem-cabeça” parar, o modo de fazer com que ela não 

atropele, não ofereça perigo, não nos faça deixar de ver a paisagem, é buscando 

preservar valores humanistas e menos tecnocratas que Santos de Oliveira via 

sobreviverem apenas na cidade pequena, no campo. Esse apelo ele plasma (sem querer 

desconsiderar todo o restante de sua obra) sob a moldura de seus 38 volumes para a 

série "A Inspetora": um tratamento urbano, sim, haja vista o formato de narrativas policiais 

adotado (porque serão quase sempre leitores urbanos...), mas dentro de velocidades 

mais suportáveis e tradições nas quais fé e boas maneiras freavam o avanço da 'Mula'. 

Casemos, pois, Razão e Tradição, parece dizer Santos de Oliveira, para o bem de 

nossas crianças.  
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4.8. A Mula-de-três-cabeças e um plano: contra a tecnocracia, novos mágicos 

 

 No começo deste capítulo, chamávamos a atenção para o fato de que os 

livros da série "A Inspetora" podiam ser vistos ou tratados por três ângulos, qual uma 

espécie de "Mula-de-três-cabeças" literária, e que todos eles traziam seu próprio 

problema de legitimação: como literatura de massa, produto de uma Cultura de 

Massa organizada em torno de produção e consumo de objetos culturais em escala 

industrial, e que segue a tradição dos folhetins franceses do séc. XIX, dos pulps 

ingleses e norte-americanos, com sua ênfase em histórias de fácil fruição, sempre 

dentro das expectativas de seu público leitor; como literatura policial, gênero 

escolhido por Santos de Oliveira provavelmente tanto para satisfazer a necessidade 

por aventura e mistério de uma audiência mais jovem quanto por um ser um bom 

veículo para a defesa de seu projeto ideológico (o bem contra o mal, a lei contra o 

crime, a ordem contra a ausência de valores, o humanismo contra a tecnocracia 

etc.), ainda que com a peculiar ambientação rural; e como literatura infantojuvenil, 

gênero ou aspecto da literatura que apenas muito recentemente ganhou 

reconhecimento acadêmico específico como objeto de estudo (as primeiras 

iniciativas nesse sentido datam do final dos anos 70, início dos 80. Um bom exemplo 

é a disciplina Literatura Infantil/Juvenil – Estudos Comparados, criada na área de 

Letras da USP em 1980 por Nelly Novaes Coelho). 

 Das três "cabeças", essa última é que se impõe: tanto para efeito de 

classificação quanto para efeito de análise, a série "A Inspetora" é antes de tudo 

literatura infantojuvenil, de formação, e como tal deve ser primariamente entendida. 

 Cecília Meireles parecia convencida de que nossas primeiras leituras podem 

muito bem definir os homens e mulheres que viremos a ser. Em seu Problemas de 

Literatura Infantil, para defender essa posição, ela cita frases de Rousseau e de 

Walter Scott, entre muitos outros, nas quais esses autores relembram livros de sua 

infância ou mesmo poemas e baladas que jamais deixaram suas memórias, e 

questiona: "se vemos tantos exemplos de destinos grandiosos que derivam das 

primeiras leituras, por que não aceitaremos que muitos desastres humanos possam 

aí encontrar sua origem?" (MEIRELES, 1979, p. 99).  
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 Meireles procurava, com essa frase alarmista, dizer que o livro infantil 

merece nossa séria atenção e que a problemática da literatura para jovens e 

crianças não deve ser descartada como mero acessório para estratégicas de 

alfabetização e letramento. 

Ora, se no livro infantil pode morar o exemplo que modelará o jovem leitor, 
que exemplo lhe devemos oferecer? Que homens desejamos que venha a 

ser, quando se cristalizar a sua formação, e no tempo em que tiver de 
atuar? (MEIRELES, 1979, p. 103) 

 

 Ainda que seu livro tenha sido uma iniciativa pioneira dentro desse campo de 

estudos no Brasil, Cecília Meireles não estava nem estaria sozinha em suas 

percepções. Eça de Queirós, por exemplo, já abordava, com sua costumeira 

mordacidade, a questão da literatura infantil no séc. XIX, destacando-lhe a importância: 

Em geral, nós outros, os portugueses, só começamos a ser idiotas quando 
chegamos à idade da razão. Em pequenos, temos todos uma pontinha de 

gênio: e estou certo que se existisse uma literatura infantil como a da 
Suécia ou da Holanda, para citar só países tão pequenos como o nosso, 
erguer-se-ia consideravelmente entre nós o nível intelectual. (QUEIRÓS 

apud GÓES, 1999, p. 40-41) 

 

 E, claro, Ganymédes José Santos de Oliveira nunca perdeu a criança de seu 

foco como escritor. Com o agravante que tanto ele quanto Meireles viam essa 

criança agora ainda mais fragilizada, mais em perigo, mais suscetível às ameaças 

de um dúbio progresso cujas ondas iniciais vinham dos tais anos de mil e oitocentos, 

do mesmo séc. XIX de Eça e de Jules Verne, e pareciam espraiar-se com violência 

naqueles dias de modernização e concreto, de fumaça e televisão. 

O séc. XIX, que produziu tão grande número de obras 'clássicas' para a 
infância, foi, apesar de tudo, um século de fé e esperança. O impulso dado 

à ciência parecia ser em breve compensado com a conquista da felicidade 
terrena por que lutara todo o século dezoito. (...) [Mas] o século XX respondeu 
de maneira lúgubre a essas ansiedades. Respondeu com a voz das maiores 

guerras da História; e todos os instrumentos que a humanidade parecia ter à 
sua disposição para tornar-se próspera e feliz foram utilizados exatamente 
para causar-lhe as mais atrozes desgraças. (MEIRELES, 1979, p. 103) 

 
 

 Por tudo isso, por todo esse cenário desencorajador e perigoso, no qual a 

ciência e seu altar-mor, a metrópole, parecem colocar em risco a formação e o 

desenvolvimento de nossas crianças e o futuro que elas trazem em si, Santos de 

Oliveira parece dar as mãos a Cecília Meireles e concordar em que 
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nunca foi tão necessário traçar normas que conduzissem a criança de hoje 

a uma formação que, sem lhe roubar esse alimento indispensável das obras 
eternas, lhe assegurasse um poder de flexibilidade de espírito para 
compreender as situações que terá que enfrentar dia-a-dia, no futuro, e 

entre as quais deverá acomodar harmoniosamente sua vida. (MEIRELES, 
1979, p. 115) 

 

 É nossa opinião que Santos de Oliveira executa esse plano de aliar o 

“alimento das obras eternas” a certa flexibilidade de espírito mais adequada aos 

tempos modernos, mais que em qualquer outro de seus escritos, nas aventuras 

policiais da série "A Inspetora".  

 E essa sua militância incansável e idealista não se resumia à sua ficção. 

Além de ajudar a formar leitores, ele queria ajudar a formar escritores também; 

escritores que estivessem atentos aos perigos da Técnica e às qualidades do 

coração. O trecho a seguir fecha não só este capítulo (que, esperamos, tenha 

servido como um instigante começo de investigação sobre esse intrigante artista), 

mas também as páginas do guia autobiográfico sobre o fazer literário, intitulado “Às 

Magistrandas”: a Difícil Arte de Escrever Fácil (1987), no qual Ganymédes José 

Santos de Oliveira revelava-se um otimista à procura de parceiros: 

O mundo está sendo invadido por tecnocratas. Se novos mágicos não nos 
ensinarem a ver de novo as cores do céu, a limpeza das águas,  o verde das 

florestas, a esperança do coração e a alegria do espírito, o que será de 
nossos filhos? 
Sabe quem pode ser uma dessas pessoas bacanas? 

Você. (SANTOS DE OLIVEIRA, 1987a, p. 126) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para as crianças, como em geral para os simples e os sábios, tudo tem 
vida. Para as crianças, especialmente, tudo possui uma expressão humana. 
(MACHADO, 1995, p. 30) 

 

 

 Pouco mais de 40 anos após sua estreia, em 1974, e 24 anos após a última 

reimpressão de um de seus títulos (três mil cópias de ...o Esqueleto de Fogo, em abril 

de 1991), a "Inspetora" segue indisponível, fora de catálogo e esquecida ou, meramente, 

ultrapassada − no entender de seus editores − como produto cultural. Apesar dos 

mais de meio milhão de exemplares contando as histórias da Patota da Coruja de 

Papelão espalhados por bibliotecas, coleções particulares e estoques de sebos em 

todo o país, a talvez mais popular obra de Ganymédes José não goza do prestígio 

editorial de muitos de seus livros, que permanecem como campeões de venda, como 

vimos na "Introdução", de editoras como a Atual, a Moderna e a própria Ediouro. 

 O nome diferenciado, Santos de Oliveira, para assinar os volumes da série, 

ao que parece, teve algum provável papel nesse desinteresse: se Ganymédes José, 

ainda em vida e postumamente, tornara-se uma "marca" reconhecível e rentável 

para a indústria infantojuvenil livreira, não são poucos os leitores que, conhecendo 

um e outro, não os entendem como a mesma pessoa. Leram o Ganymédes José de 

Larissa, A Noite dos Grandes Pedidos e Vivi Pimenta, mas não fazem ideia de que 

ele seja também o Santos de Oliveira responsável pelos deliciosos mistérios da 

Inspetora e seus amigos investigadores. 

 O mais injusto e curioso nesse limbo que priva novas gerações da leitura de 

trabalho a nosso ver extremamente relevante para a literatura brasileira infantojuvenil 

do período é que, se inicialmente o pseudônimo pode ter sido motivado tanto por uma 

exigência contratual da editora quanto por um desejo de separação cautelosa entre as 

figuras Dr. Ganymédes, escritor de literatura, e Santos de Oliveira, escritor de 

literatura de massa, não nos parece que Ganymédes José encarava a “Inspetora” 

como algo menor frente ao conjunto de sua obra. Muito pelo contrário: embora não 

tenha para ela um projeto ideológico necessariamente próprio, diferente do que pode 

se perceber em outros de seus livros, fato é que dado o sucesso da série e sua 
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influência junto a jovens leitores em formação, além de sua extensão em títulos e 

páginas, Ganymédes José pôde na "Inspetora" desenvolver seus temas e alçar suas 

bandeiras como poucas criações individuais o permitiram. A crítica à vida nas 

metrópoles vista em volumes como O Caso da Mula-sem-cabeça e ...o Enigma da 

Lagoa Branca, às classes políticas como um todo, em várias referências em inúmeros 

livros à figura do Altamiro-prefeito (administrador da cidade onde fica a fazenda das 

personagens), a crítica à dependência externa brasileira ao petróleo e às culturas de 

massa importadas (entre elas, a televisão e a música norte-americanas), bem como a 

promoção e a apologia da cultura nacional, do hábito da leitura, dos valores do trabalho 

e da fé e tradições cristãs − na abertura do volume ...o Caso do Broche Desaparecido 

(SANTOS DE OLIVEIRA, 1979a), o autor fala em trechos da vida de Jesus pela boca 

de Eloísa e coloca a Patota no meio de uma das procissões envolvendo a Capela de 

Nossa Senhora do Desterro, onde ele militava como colaborador e restaurador de 

imagens sacras. Ou seja, no corpo total da série "A Inspetora" é que Ganymédes José, 

como Santos de Oliveira, provavelmente realizou sua maior e mais relevante obra. E 

onde ele talvez tenha gritado seus mais veementes protestos à sociedade de então e 

ao status quo que imperava em plena lacuna democrática. 

 O esquecimento crítico e editorial que ameaçam a série, também, pode ser 

explicado por sua associação com a literatura de gênero e por esse mecanismo que 

via de regra vê a criança como uma miniatura, como um pequeno adulto que deve 

ter, como tantas outras dimensões de sua vida, uma literatura pautada pelos 

modelos do "mundo de gente grande".  Em trecho do conto "Melancolia", de seu livro 

de estreia Um pobre homem (1927), o escritor Dyonelio Machado, mais conhecido 

pelo romance Os ratos (1935), descreve magistralmente este viés de produção de 

sentido e significação que ainda hoje tem forte presença em boa parte da literatura 

infantojuvenil produzida.  

A indústria de brinquedos é hoje tão importante como qualquer indústria. Há 

de tudo: aeroplanos, máquinas de escrever, cinematógrafos, ampolas de 
Crooks!! Tudo o que o homem inventa para o seu desfastio ou a sua 
necessidade encontra logo um contrafactor, um redutor, um miniaturista, 

que o replica para a necessidade ou o desfastio da criança! De tal modo 
que existem, paralelamente, dois mundos, cada qual mais cruel, embora 
mais aparente cada qual... (MACHADO, 1995, p. 21) 
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 A associação feita por Dyonelio Machado é extremamente feliz e nada por 

acaso: a literatura infantojuvenil miniaturizada, redutora de gêneros que a indústria 

cultural teria inventado para o "desfastio" do homem (ou sua necessidade...), como a 

ficção científica e o romance policial, seria obra falsa, inautêntica, fruto de um 

"contrafactor", de um não-artista. Por conta dessa relação extremamente negativa, 

séries infantojuvenis de gênero como "A Inspetora" (policial), "Dico e Alice" (ficção 

científica) e todas as outras da Coleção Mister Olho cairiam num entre-lugar que 

depõe enormemente contra sua legitimidade, o que faz com que o estudo da 

literatura infantojuvenil mais "séria" as desconsidere como objeto e com que mesmo 

levantamentos eminentemente catalográficos como os citados livros de Medeiros e 

Albuquerque e Sandra Reimão as desprezem em seu recorte, consignando suas 

páginas ao provável olvido. 

 Ainda que concebidos como produto, e quase sempre uma conjunção de 

vários gêneros literários (policial, ficção científica, fantasia, aventura), todos com o 

pé na literatura de massa, não nos parece adequado perder jamais de vista que o 

público-alvo será sempre determinante para a ficção apresentada nas brochuras da 

"Inspetora" e da Coleção Mister Olho; e que, por conta disso, a imagem de 

sociedade e os valores morais incutidos nas narrativas, inclusive os combates 

escolhidos pelo suposto "escritor-contrafactor", são de suma importância para 

qualquer análise que pretenda entender qual era seu projeto. O que damos a nossas 

crianças, seja o alimento servido à mesa ou à hora da leitura ("amena" ou não), 

sempre foi e deve continuar sendo objeto da nossa (acadêmica) atenção. 

 Ganymédes José teve em todos os momentos a clareza de que atuava em 

um campo artístico minado e que seus livros não recebiam a apreciação merecida,  

fosse de seus próprios críticos e teóricos, fosse de seus "consumidores secundários" 

− os pais e adultos em última análise responsáveis pela formação e 

desenvolvimento de sua verdadeira multidão de jovens leitores. 

Ser escritor é ser de certo modo um contestador, um participante no 
processo de evolução do seu país, apresentando ideias, fazendo críticas, 
que nem sempre todo mundo entende, principalmente através de literatura 

infantil, que os adultos consideram uma subliteratura e nem se dão ao 
trabalho de ler. (SANTOS DE OLIVEIRA, 2010, p. 5. Grifo nosso.) 
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 Uma prova adicional de que sua obra pede uma leitura com novos olhos, 

atentos a um escritor que em suas narrativas em tese despretensiosas pode ter sido 

uma voz ácida e insuspeita contra o regime de exceção e censura vigente no Brasil 

nos anos 60, 70 e 80, é o volume O Caso do Rei da Casa Preta, que abordamos no 

Capítulo 3 desta dissertação, e mais obras suas inéditas do mesmo período, 

descobertas por nós nesta pesquisa, vendidas à Ediouro, fotocompostas e 

diagramadas, mas jamais publicadas ou levadas a público: Beloca e Xalinó e A 

Astronave de Vegetotrix, ambas de 1974 (fig. 41 e 42). Apenas o exame detalhado 

de seus originais, que realizaremos em futuros trabalhos, poderá dizer se os 

manuscritos reforçam a hipótese de Ganymédes José como um escritor vitimado 

pela autocensura editorial durante a ditadura militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Ficha de registro da obra inédita A Astronave de Vegetotrix, 

vendida pelo autor à Ediouro como piloto de uma nova série 
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Figura 42 - Livro aparentemente inédito de Ganymédes José, de 1974, 
programado para a Coleção Calouro, mas nunca publicado 
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 Esperamos que esta nossa investigação tenha feito um pouco de justiça tardia 

ao desprezado Santos de Oliveira e que as questões abordadas, sugeridas ou 

refutadas nestas páginas ajudem a conciliar sua figura com a de Ganymédes José. São 

dele, de ambos, afinal, em carta a Dona Mimi de três de fevereiro de 1982, as palavras 

que escolhemos para dar encerramento (ou colocar um ponto e vírgula) a este trabalho: 

 

No mundo atual, cheio de crises, acho que os pais que conseguem estimular 
os filhos à leitura, a descobrir a largueza das artes em seus espíritos, estão 

formando seres hu-ma-nos. Acho que o livro tem o condão de prender 
crianças, quando o assunto as estimula. Isso, em parte, as afas ta da 
televisão, mas depende do livro, do pai, do professor. As crianças não pedem 

para nascer. E os pais que as geram precisam assumir a maturidade do 
sacrifício e do diálogo, se não quiserem ver destroçada toda a obra de sua 
criação... por omissão. Justifico só até certo ponto o cansaço dos pais que 

chegam do serviço, querem um banho... e televisão. Por dever de consciência,  
eles precisam se lembrar que a presença deles, como líderes, pode construir 
um herói para o filho. Pois se o filho não enxerga nele o herói, sai buscando 

falsos heróis por aí. E encontram os vícios, as drogas, a destruição e a morte. 
Lamentar depois, é burrice... (SANTOS DE OLIVEIRA, 1982, p.  2) 
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ANEXO A - BIBLIOGRAFIA DE GANYMÉDES JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA 

 

 Além de extensa, a produção de Ganymédes José, do ponto de vista 

editorial, é proteica: determinados livros, como Viagem (1975), são publicados de 

forma independente para depois serem reimpressos por editoras profissionais. Além 

disso, não raro os livros vão sendo atualizados, ganhando novas diagramações, 

novas capas e novas ilustrações completamente diferentes das originais, como é o 

caso de O Solar Assombrado (1986). As edições citadas, então, são sempre as 

primeiras (em alguns casos, mencionamos também as editoras subsequentes). 

 Optamos por reproduzir apenas as capas dos livros omitidos na mais 

importante biobibliografia do autor existente na literatura crítica especializada, o já 

citado Dicionário Crítico de Literatura Infantil e Juvenil Brasileira (2006), de Nelly 

Novaes Coelho. 

 Não fazem parte da lista aqui coligida obras teatrais, artigos, crônicas e 

demais produções não reunidas em livro. Levando-se em consideração o 

depoimento do autor na sua obra Maria Pidoncha (Vozes, 1990), talvez a última que 

tenha visto publicada em vida, podemos dizer que a bibliografia aqui incluída está 

perto de completa: no texto em questão, Ganymédes José diz ter publicado 156 

livros em português, dois em inglês (The Bell at the Bottom of the River e A Pocketful 

of Mystery) e um em japonês (que supomos ser a brochura Pra enxergar 

apertadinho, na verdade com texto em português e japonês). Somando-se a esses 

números os títulos publicados após Maria Pidoncha, todos póstumos, chegamos a 

praticamente a mesma quantidade dos itens relacionados neste anexo. 

 

1972 

 A Vida de Cristo – Editora Três 

1973 

 Uma Vez, Casa Branca... - Câmara Municipal de Casa Branca 
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1974 

 O Caso da Mula-sem-cabeça (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 O Caso do Fantasma Dançarino (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 O Caso das Luzes no Morro das Borboletas (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 O Caso do Bang-Bang (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Noite dos Grandes Pedidos (originalmente como Dr. Ganymédes) - Ediouro 

 A Viagem da Canção Mágica (originalmente como Dr. Ganymédes) - Ediouro 
 Os Homens de Papel (originalmente como Dr. Ganymédes) - Ediouro 
 A Terra dos Benebons Amarelos (originalmente como Dr. Ganymédes) - Ediouro 

 Júlia Pata (originalmente como Dr. Ganymédes) - Ediouro 
 Meu Nome é Esperança! – Ediouro 

 Classe Média - Centro do Professorado Paulista 

1975 

 O Caso dos Anjos da Cidade Fantasma (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 O Caso do Tesouro do Diabo Velho (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e a Coroa da Madona (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Piano Maluco (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Gato de Olhos de Esmeralda (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Quarto Secreto (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e a Festa do Quarto Crescente (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Roubo das Jóias (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 Goiabinha e os Ladrões da Cooperativa - Ediouro 

 Goiabinha e os Meninos da Casa Vermelha - Ediouro 
 Goiabinha e as Três Gotas de Mel - Ediouro 
 Goiabinha e o Anão da Vila Velha - Ediouro 

 Goiabinha na Estância do Cachimbo - Ediouro 
 Goiabinha e os Doze Profetas de Pedra - Ediouro 

 Vivi Pimenta - Ediouro 
 Vivi Pimenta Topa o Desafio - Ediouro 
 Vivi Pimenta Compra um Tesouro - Ediouro 

 Depois, o Silêncio - Ediouro 
 Uma Menina Chamada Rita - Ediouro 

 A Galinha Nanduca - Ediouro 
 Sem destino - Ediouro 
 Viagem - Independente (depois VHD Diffusion, Imago, Salamandra) 

1976 

 A Inspetora e o Bruxo da Encruzilhada (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Enigma da Lagoa Branca (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 Goiabinha e o Livro do Perigo - Ediouro 

 Goiabinha e a Dança da Guerra - Ediouro 
 Vivi Pimenta na Vila da Confusão - Ediouro 

 Vivi Pimenta Salva a Árvore - Ediouro 
 Vivi Pimenta e o Calhambeque Triste - Ediouro 
 Vivi Pimenta e a Festa de Aniversário - Ediouro 
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 ...Quando Florescem os Ipês - Brasiliense 

1977 

 A Inspetora e o Enigma Colorido (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Caso dos Brincos (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Mistério da Comenda (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
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1978 

 A Inspetora e o Mistério do Concurso (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 Vivi Pimenta e um Caso Complicado - Ediouro 
 Na próxima primavera - Ediouro 
 Bicicleta para Dois ou "A Absurda Balada de Jane-Topa-Tudo" - Melhoramentos 

 Pai-de-Todos - Brasiliense 

1979 

 A Inspetora e o Caso do Broche Desaparecido (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
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 A Inspetora e o "Troféu de Bronze" (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Mistério Açucarado (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Casamento Misterioso (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Caso da Vaca Sagrada (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Caso do Desfile (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 Os 7 Enigmas de Ganimédes - Editora Salesiana Dom Bosco 

 O Ônibus Musical - Ática 
 Para Além das Estrelas - Orientação Cultural 

 Um Caminho para o Sol - Melhoramentos 
 A Galinha Nanduca em São Paulo - Pioneira 
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1980 

 Os 5 na Lua - Pioneira 
 João, o discípulo - Editora Salesiana Dom Bosco (fig. 43) 
 É Natal (coautoria com Teresa Noronha, Tenê de Casa Branca e Luiz Puntel) - 

Editora Salesiana Dom Bosco (fig. 44) 

1981 

 A Inspetora e o Caso do Espírito do Mal (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Caso do Ladrão Invisível (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 Do Outro Lado do Mar - Editora Salesiana Dom Bosco  
 Dona de Pensão - Editora Salesiana Dom Bosco 

 O Menino e a Lagartixa - Codecri 
 As Cores do Arco-Íris - Coleção Fio-Fio - Melhoramentos 
 Fazendo Cartões - Coleção Fio-Fio - Melhoramentos 

 A Noite das Bonecas - Coleção Fio-Fio - Melhoramentos 
 Retratos de Família - Coleção Fio-Fio - Melhoramentos 

 Feliz Páscoa (coautoria com Teresa Noronha, Luiz Puntel e Ralfy Mendes de 
Oliveira) - Editora Salesiana Dom Bosco (fig. 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 

 Amarelinho - Moderna 
 Guerra no Rio - Moderna 

 A História do Galo Marquês - Moderna 
 A Morte tem 7 Herdeiros (coautoria com Stella Carr) - Moderna 

 

Figura 43 - João, o discípulo 

 

 

Figura 45 - Feliz Páscoa 

 

Figura 44 - É Natal 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stella_Carr
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 Super G - Moderna 

 O Caso da Taça do Professorado - Pioneira 
 A Galinha Nanduca em Aracaju - Pioneira 

 A Vila das Três Cruzes - Editora Salesiana Dom Bosco 
 Uma Estudante Chamada Rita - Editora Salesiana Dom Bosco 
 O Fazedor de Mágicas - Melhoramentos 

 A Mulher do Papai Noel - Edart 

1983 

 A Inspetora e o Caso do Roubo dos Televisores (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e o Incidente Gaúcho (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Caso dos Topázios Radioativos (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e o Caso do Cristo Desaparecido (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Inspetora e Uma Grande História de Amor (como Santos de Oliveira) - Ediouro 
 A Inspetora e a Princesa Kunambantila (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 Em Tempo de Festa - Ediouro 
 Escolha o Final - Ediouro 
 João Faz-de-Conta - Editora Salesiana Dom Bosco 

 Vamos Fazer Teatro? - Editora Salesiana Dom Bosco 
 Larissa - Brasiliense 

 A Pantera de Pijama Cor-de-Rosa - Melhoramentos 
 A Toca do Edu e a Copa (coautoria com Giselda Laporta Nicolelis) - Pioneira 

1984 

 A Inspetora e o Enigma Canadense (como Santos de Oliveira) - Ediouro 

 A Ladeira da Saudade - Moderna 
 Um Girassol na Janela - Moderna 
 Oito Minutos dentro de uma Fotografia - Moderna 

 A Macaca Sofia - Moderna 
 Os Ossos do Capitão Tarmelão - Editora do Brasil 

 Corações de Pedra - Editora do Brasil 
 Por uma Semente de Paz - Editora do Brasil 
 Awankana (coautoria com Giselda Laporta Nicolelis) - Pioneira 

 Tudo Vale a Pena (coautoria com Giselda Laporta Nicolelis) - Pioneira 
 A Próxima Vítima - Editora Salesiana Dom Bosco 

 Eu e o Teatro - Editora Salesiana Dom Bosco 
 A Noite do Lobisomem - Companhia Editora Nacional 
 O Dia em que a Guerra passou por Casa Branca - FTD 

 Os Heróis da Bola de Cristal: o estranho caso da princesa Nibelunga - Salamandra 
 Os Guardiães de Soterion - Atual 

 A Turma da Tia e os Bilhetes Misteriosos - FTD 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stella_Carr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Um_Girassol_na_Janela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Por_uma_Semente_de_Paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stella_Carr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stella_Carr
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1985 

 O Enigma da Casa de Vidro - Atual 
 O Príncipe Fantasma (coautoria com Teresa Noronha) - Atual 
 A Pedra dos Sinais - Pioneira 

 Boçoroca - Melhoramentos 
 O Roubo da Comenda Imperial - Global 

 Os Doze Trabalhos de Hércules - Ediouro (fig. 46) 
 A Próxima Vítima - Editora Salesiana Dom Bosco 
 No Caminho das Estrelas: A História de Rute - Luz e Vida (fig. 47)  

 O Rio Traz... o Rio Leva - Editora do Brasil 

1986 

 E Se Todo Mundo Tivesse Rabo? - Moderna 

 O Solar Assombrado - Nova Fronteira 

1987 

 O menino que conversava com Deus - a história de Samuel 
- Luz e Vida (fig. 48) 

 A Lenda da América do Sul - Melhoramentos 
 Um Amor do Outro Mundo - Atual 

 A Risada da Lilinha - Memórias Futuras 
 Brim Azul - VHD Diffusion  
 "Às Magistrandas": a Difícil Arte de Escrever Fácil - Editora 

do Brasil (fig. 49) 
 The bell at the bottom of the river - McGraw-Hill (fig. 50) 
 Os filhos da Ana do Cride (Coleção 10 Direitos da Criança) - Antares (fig. 51) 

 

 

Figura 46 - Os 12 trabalhos de 
Hércules 

 

 

Figura 47 - No Caminho das 
Estrelas 

 

 

Figura 48 - O menino que 
conversava com Deus 

 

 

Figura 49 – “Às 

Magistrandas”: A Difícil Arte 
de Escrever Fácil 

 

 

Figura 50 - The Bell at the 
Bottom of the River 

 

 

Figura 51 - Os filhos da 

Ana do Cride 
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1988 

 A Inspetora e o Enigma do Faraó (como Santos de 
Oliveira) - Ediouro (fig. 52) 

 Na Terra dos Orixás - Editora do Brasil 

 Bang-Bang na Italiana (coautoria com Teresa Noronha) - Atual 
 Pra enxergar apertadinho - Salamandra (fig. 53) 

 A história de um menino sonhador - Pioneira (fig. 54) 

 

1989 

 Posso Te Dar Meu Coração? - Moderna 

1990 

 Maria Pidoncha - Vozes (fig. 55) 

 

Obras póstumas 

 O Mistério no Colégio (1990) - Ao Livro 

Técnico (fig. 56) 
 Adoráveis Vigaristas (1990) - Atual 

 Uma Luz no Fim do Túnel (1990) - Moderna 
 O Crime Atrás da Porta (1991) - Moderna  

 A Pocketful of Mystery  (1991; coautoria com Luiz Galdino, Stella Carr e Luiz 
Puntel) - Interação (fig. 57) 

 

Figura 53 - Pra enxergar apertadinho 

 

 

Figura 54 - A História de um 
Menino Sonhador 

 

 

Figura 55 - Maria Pidoncha 

 

 

Figura 56 - O Mistério no 
Colégio 

 

 
 

Figura 57 - A Pocketful  
of Mystery 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 52 - A Inspetora e o 
Enigma do Faraó 
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ANEXO B - CAPAS DOS 38 VOLUMES PUBLICADOS DA "INSPETORA" 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 58 – Capas dos volumes 1 e 2 
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Figura 59 – Capas dos volumes 3 a 6 
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Figura 60 – Capas dos volumes 7 a 10 
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Figura 61 – Capas dos volumes 11 a 14 
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Figura 62 – Capas dos volumes 15 a 18 
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Figura 63 – Capas dos volumes 19 a 22 
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Figura 64 – Capas dos volumes 23 a 26 
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Figura 65 – Capas dos volumes 27 a 30 
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Figura 66 – Capas dos volumes 31 a 34 
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Figura 67 – Capas dos volumes 35 a 38 

 


	P116     Pache de Faria, Leonardo Nahoum.

