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O detetive tem que ser um loser. O 

perdedor, aquele que não entra no jogo, é o 

único que conserva a decência e a lucidez. 

Ser um loser é a condição do olhar crítico. 

Aquele que perde tem a distância para ver o 

que os triunfadores não vêem.  

PIGLIA, 2006, p. 93-94 



 
 

Resumo  

 

Esta pesquisa propõe estudar a série policial de Luiz Alfredo Garcia-Roza e a 

graphic novel de Lourenço Mutarelli, Diomedes, cujos personagens principais 

representam a classe dos detetives na literatura policial brasileira. Espinosa, com uma 

postura contida e educada, sua paixão por livros e mulheres; e Diomedes, com seu jeito 

expansivo, linguajar pesado e piadas de mau gosto se cruzam e dividem espaço nesta 

pesquisa para mostrarem a que vieram: representar uma nova tendência de personagem 

na literatura contemporânea. Contrariamente ao padrão esperado para um detetive, eles 

são fracassados, perdidos e sem perspectivas de vida, mas nem por isso desistem, 

continuam levando suas vidas, pois são sobreviventes da sociedade atual. Partindo de 

leituras críticas das obras selecionadas veremos como os romances de Garcia-Roza e a 

história em quadrinhos de Mutarelli contribuíram para entendermos qual o papel do 

detetive e como ele é representado na literatura policial brasileira contemporânea. 

 

Palavras-chave: Luiz Alfredo Garcia-Roza; Lourenço Mutarelli; Romance Policial; 

História em Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

This research proposes to study the police series of Luiz Alfredo Garcia-Roza and the 

graphic novel by Lourenço Mutarelli, Diomedes, whose main characters represent the 

class of police detectives in brazilian literature. Espinosa, with a restrained and polite 

attitude, his passion for books and women; and Diomedes, with its expansive way, 

heavy language and off-color jokes intersect and share space in this research to show 

that came: to represent a new trend of character in contemporary literature. Contrary to 

the standard expected for a detective, they are failures, lost and without prospects in life, 

but by no means give up, continue taking their lives because they are survivors of 

today's society. Starting from critical readings of the selected works will see how 

Garcia-Roza novels and history in Mutarelli comics helped to understand what the role 

of detective and how it is represented in contemporary brazilian police literature. 

 

Keywords: Luiz Alfredo Garcia-Roza; Lourenço Mutarelli; Police Romance; Comic.
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Introdução  

 

O presente trabalho busca através da análise das obras de autores com 

reconhecido potencial no campo literário da atualidade, Luiz Alfredo Garcia-Roza e 

Lourenço Mutarelli, traçar o perfil do detetive contemporâneo. Explorando dois gêneros 

literários com características bem distintas, e por isso mesmo enriquecedoras, veremos 

como um romance e uma história em quadrinhos podem contribuir para o objetivo 

principal desta pesquisa, que é entender o papel do detetive e como ele é representado 

na literatura policial brasileira contemporânea. 

Traçando um breve histórico do romance policial brasileiro e da história em 

quadrinhos no contexto nacional, buscaremos situar as seguintes obras selecionadas, 

Diomedes de Lourenço Mutarelli e a série policial criada por Luiz Alfredo Garcia-Roza, 

de modo que possamos entender como os personagens principais foram construídos na 

contramão dos modelos clássicos, e se eles seguem ou fogem ao padrão característico 

do gênero policial tradicional.  

Teremos a oportunidade de observar como dois gêneros tão díspares, um 

romance e um romance gráfico que tratam do mesmo assunto podem contribuir para a 

construção de um tipo de personagem que tem se apresentado como uma tendência na 

contemporaneidade. Personagens que se destacam por serem caracterizados como não 

pertencentes ao padrão esperado. Um detetive que não tem nenhum caso resolvido em 

seu currículo e um delegado mais intuitivo do que lógico. Veremos no decorrer da 

análise como estes personagens se constituíram e marcaram presença no gênero policial. 

No Brasil vemos surgir na literatura contemporânea alguns autores de destaque 

que se enquadram no gênero policial com marcas bastante pessoais. Aqui destacaremos 
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dois grandes nomes, o primeiro deles é Luiz Alfredo Garcia-Roza e seu personagem 

principal, o detetive Espinosa, e para o enriquecimento da pesquisa selecionamos outro 

gênero que vem se desenvolvendo a largos passos no meio literário, uma graphic novel 

que podemos chamar de “romance policial gráfico”. Uma história em quadrinhos 

entrará em cena pelas habilidosas mãos de um dos autores em constante evidência nesta 

área, o nosso segundo nome, Lourenço Mutarelli, que nos apresentará um detetive nada 

comum, nem um pouco famoso e nem sequer bem sucedido, Diomedes.  

O interesse maior deste trabalho é trazer contribuições enriquecedoras sobre 

temas que poucas vezes se cruzaram no meio acadêmico e principalmente incentivar 

outras pesquisas nesta área utilizando obras de autores brasileiros que estão se 

destacando no universo literário contemporâneo.  

 A escolha do tema se deu através de uma série de leituras realizadas ao longo do 

curso de graduação, como adaptações de obras da literatura brasileira para história em 

quadrinhos, grafic novels e romances policiais, assim como obras teóricas sobre estes 

assuntos. A partir destas leituras constatamos que seria uma aposta válida investir nesta 

proposta. Para isso, no decorrer da pesquisa, buscaremos mostrar a importância dos 

gêneros romance policial e história em quadrinhos.  

 Procuraremos entender os personagens principais das obras selecionadas como 

representantes dos anti-heróis da modernidade (BROMBERT, 2001), os quais, com 

perfis nada comuns, aparecem como representantes de seus meios profissionais, mas de 

formas diferentes. Espinosa é mais conhecido por ser um delegado de fala calma e 

compreensivo e Diomedes por ser um detetive que nunca resolveu um caso. Os 

detetives clássicos são apenas suas fontes de inspiração, mas isso não significa que eles 

conseguem seguir os métodos dos seus ídolos e como os tempos são outros, também são 
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outras as suas táticas de resolução dos casos, os quais na maioria das vezes fogem muito 

do convencional. Reunindo suas características principais podemos chamá-los de anti-

heróis. Ao longo do trabalho conheceremos com mais detalhes os personagens Espinosa 

e Diomedes e destacaremos os traços mais relevantes que contribuem para a construção 

do perfil do detetive contemporâneo. Sendo assim, a partir de suas construções 

narrativas e de seus personagens peculiares, tanto Luiz Alfredo Garcia-Roza quanto 

Lourenço Mutarelli estão contribuindo para a uma nova caracterização da literatura 

policial contemporânea, baseando-se nos moldes clássicos para subvertê-los. Como 

leitores assíduos de romances policiais clássicos, escolheram o gênero para nos 

mostrarem suas artes, seus modos de ver o mundo, em prosa e em imagens, elevando a 

literatura policial brasileira a um nível ainda mais conceituado. 

 Os dois primeiros capítulos da pesquisa serão desenvolvidos inicialmente com a 

introdução dos personagens principais, Espinosa e Diomedes; em seguida traremos um 

breve histórico de cada gênero, romance policial e história em quadrinhos, 

acompanhado da apresentação dos autores Luiz Alfredo Garcia-Roza e Lourenço 

Mutarelli. Também apresentarmos uma análise de aspectos e características referentes a 

cada personagem; e no terceiro capítulo faremos uma análise comparativa de atributos 

comuns aos dois personagens. Buscaremos aprofundar as análises através da pesquisa e 

leitura de obras teóricas e literárias sobre romance policial e história em quadrinhos e 

também utilizaremos trabalhos publicados recentemente sobre temas como: literatura 

policial contemporânea, os anti-heróis nos romances policiais, personagens 

desajustados, entre outros. Partindo de uma leitura crítica das obras que serão analisadas 

elegeremos fatores de maior relevância.  

 Entre algumas questões que destacaremos no decorrer da pesquisa podemos citar 

algumas como o surgimento do romance policial a partir de uma nova organização da 
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sociedade, precisamente a criação das grandes cidades, o que ocasionou a necessidade 

de adequação da literatura à nova sociedade com seus personagens perdidos e seus 

espaços desorganizados. Assim sendo, o romance brasileiro contemporâneo está repleto 

de personagens problemáticos, desajustados, que não detêm nenhum tipo de certeza, não 

possuem utopias, são destituídos de projetos de vida e sem expectativas em relação ao 

futuro. Então buscaremos destacar estas características nos personagens que serão foco 

de nossa análise. Tanto Espinosa quanto Diomedes apresentam incapacidade de achar 

um lugar social, são completamente deslocados mesmo em seus trabalhos, apresentam 

dificuldades para manter relacionamentos amorosos, não tem amigos, enfim, 

características que se apresentam como uma nova tendência, e mais que uma tendência, 

um retrato da sociedade atual, mais especificamente da sociedade brasileira. De acordo 

com James: “Nenhum escritor, seja qual for a forma que sua escrita assuma, consegue 

se distanciar inteiramente do país, da civilização e do século de que faz parte.” (JAMES, 

2012, p. 74). E ela ainda acrescenta o seguinte: 

  Cada   vez mais  os autores  de romances de crime e de   histórias de  detetives refletirão 
  esse mundo tumultuado em suas obras e lidarão com ele com realismo sempre maior do 
  que era possível na Era Dourada. A solução do mistério ainda   se encontra no centro da 
  história de  detetive,  mas  hoje  ela  não  é  mais  isolada   da sociedade contemporânea. 

  Sabemos que  os policiais  não  são  invariavelmente mais virtuosos e honestos do que a 
  sociedade onde são recrutados, e que  a corrupção  pode rondar os corredores do poder e 

  esconder-se  no próprio  coração do governo e do sistema de justiça criminal”. (JAMES, 

  2012, p.170) 

 

 Assim sendo, tanto Espinosa quanto Diomedes vão percorrer suas narrativas 

tentando driblar questões invariáveis como a corrupção, e o mundo tumultuado que os 

cercam para solucionarem os casos mais inusitados possíveis.  
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Capítulo 1 - Espinosa, um detetive diferente 

 

  Este capítulo contemplará um breve histórico da literatura policial e seus principais 

gêneros, conceituando sucintamente o romance policial de enigma, o romance policial 

noir ou negro e o romance policial de suspense. Logo após partiremos para a 

apresentação do autor Luiz Alfredo Garcia Roza e em seguida para a descrição do perfil 

de seu personagem principal, e nosso foco de análise, o delegado Espinosa. Tendo como 

base conceituações a partir dos autores Sandra Reimão (2005), Tzvetan Todorov (2013), 

P.D. James (2012) e Ricardo Piglia (2004; 2006). 

 

1.1 O romance policial contemporâneo  

 

   O grande marco inicial na forma de articular a narrativa policial foi elaborado por 

Edgar Allan Poe, que construiu o gênero policial de maneira única e marcante. A 

estrutura que conhecemos hoje, com suas características próprias, foi elaborada por Poe 

em 1841 com a publicação do conto “Assassinos da Rua Morgue”, publicado na revista 

Graham’s Magazine (REIMÃO, 1983, p. 18). Ainda segundo Reimão as narrativas 

policiais são constituídas por personagens marcantes que são: um criminoso, uma 

vítima e um detetive, mas não podemos nos basear apenas nestes personagens para 

composição e classificação de um romance pertencente ao gênero policial: “Isto porque 

além da presença destes elementos, é preciso determinada forma de articular a narrativa, 

de construir a relação do detetive com o crime e com a narração.” (Reimão, 1983, p.8). 

Muitas conceitos mudaram e um novo modo de ver e pensar a sociedade foi criado a 

partir deste gênero. Esta determinada forma de articular a que Reimão se refere é a que 

veremos ao longo de nossa análise, não se tratando de uma simples combinação de 

elementos, mas sim de uma nova forma de relação com a narrativa, onde o detetive 
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entra como articulador fundamental. E para P.D. James a história de detetive, além de 

ser integrada pelos elementos principais, traz a figura do detetive “como uma divindade 

vingadora” de acordo com o trecho que se segue: 

Embora a história de detetive, em seu ponto mais alto, possa também funcionar como 

limiar perigoso das coisas, ela se distingue tanto no romance padrão como nos romances 

de crime em geral por sua estrutura altamente organizada e suas convenções 

estabelecidas. O que esperamos é um crime central misterioso, geralmente assassinato; 

um círculo fechado de suspeitos, cada um com motivo, meios e oportunidades de 

cometer o crime; um detetive, amador ou profissional, que entra em cena como uma 

divindade vingadora para resolver tudo; e no fim do livro, uma solução a que o leitor 

deveria ser capaz de chegar por dedução lógica das pistas inseridas no romance com 

astúcia enganosa, mas indispensável honestidade. (JAMES, 2012, p. 15-16) 

 

   Aparentemente simples, o romance policial já passou por várias mudanças e 

contamos aqui com a descrição de Todorov (2013) acerca da classificação dos 

principais gêneros contidos no romance policial de maneira clara e objetiva. Assim 

veremos como ele define o romance de enigma, o romance negro e o romance de 

suspense, sucessivamente: 

Na base do romance de enigma encontraremos uma dualidade, e é ela que nos vai guiar 

para descrevê-lo. Esse romance não contém uma, mas duas histórias: a história do crime 

e a história do inquérito. Em sua forma mais pura, essas duas histórias não tem nenhum 

ponto em comum. (TODOROV, 2013, p. 96)  

O romance negro é um romance que funde as duas histórias ou, por outras palavras, 

suprime a primeira e dá vida à segunda. Não é mais um crime anterior ao momento da 

narração que se conta, a narrativa coincide com a ação. Nenhum romance negro é 

apresentado sob a forma de memórias: não há ponto de chegada a partir do qual o 

narrador abranja os acontecimentos passados, não sabemos se ele chegará vivo ao fim 

da história. A prospecção substitui a retrospecção. (TODOROV, 2013, p. 98,99) 

O romance de suspense. Do romance de enigma, ele conserva o mistério e as duas 

histórias, a do passado e a do presente; mas recusa-se a reduzir a segunda a uma simples 

detecção da verdade. Como no romance negro, é a segunda história que toma aqui o 

lugar central. (TODOROV, 2013, p. 102) 

 

Estas três classificações definidas de forma básica mostram como o romance 

policial foi se desenvolvendo e agregando novas características a ponto de serem 

agrupadas em novos gêneros dentro das narrativas policiais. Hoje, os autores de 

romances policiais utilizam mais o romance de suspense, aquele em que mescla partes 
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do romance de enigma e partes do romance negro ou noir para tornar a leitura mais 

agradável e prender o leitor. Segundo Sandra Reimão, a estrutura narrativa utilizada por 

Garcia-Roza mescla traços dos dois grandes grupos de narrativa policial, “o tradicional 

e o noir”, entendendo aqui que o tradicional se refere ao romance de enigma como ela 

explica no segundo trecho citado:  

Se o protagonista criado por Luiz Alfredo Garcia-Roza nos livros aqui focados, por sua 

tentativa de atuação dedutivo-racional, do modelo de protagonista do romance clássico, 

a estrutura narrativa destes romances mescla francamente traços dos dois grandes 

grupos de narrativa policial – o tradicional e o noir. (REIMÃO, 2005, p. 26) 

Os procedimentos de Espinosa ao tentar esclarecer um determinado crime estão 

próximos das formas de atuação dos detetives do chamado romance policial clássico ou 

de enigma, pois Espinosa sempre utiliza métodos racionais de investigação. Além disso, 

apesar de um pouco cínico, a personagem é basicamente gentil – praticamente nunca 

recorre à violência física. A especificidade da personagem Espinosa consiste no fato de 

que, apesar de ser um detetive dedutivo-racional, ele não pode ser classificado como um 

gênio ou uma infalível máquina raciocinante. Trata-se de um sujeito de habilidades 

medianas esforçando-se para acertar no seu trabalho. (REIMÃO, 2005, p. 25-26)  

 

 De acordo com Reimão, os métodos de trabalho de Espinosa se aproximam 

bastante dos detetives clássicos por prezar mais a razão do que a força física, mas as 

semelhanças param por aí quando ele não pode integrar esse seleto grupo por se tratar 

de um simples profissional de “habilidades medianas” pois muito mais do que 

desenvolver soluções impressionantes está apenas “esforçando-se para acertar no seu 

trabalho”. 

 

1.2 Luiz Alfredo Garcia-Roza, da psicanálise ao romance policial 

 

Luiz Alfredo Garcia-Roza estreou na literatura de ficção em 1996, aos 60 anos 

de idade. Antes disso, foi professor universitário e autor de livros sobre psicanálise. Sua 

estreia na literatura ficcional, com a obra O Silêncio da Chuva em 1996 rendeu-lhe um 

dos principais prêmios literários do Brasil, o Nestlé de Literatura, e também o prêmio 
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Jabuti na categoria romance em 1997. Suas histórias se passam na cidade do Rio de 

Janeiro, entre o bairro de Copacabana e o bairro Peixoto. Neste último reside o 

personagem principal de seus livros, o delegado Espinosa e, em Copacabana, está 

localizada a delegacia onde trabalha e de onde parte para suas aventuras e desventuras. 

O personagem dá origem a uma série composta por outros romances, que são os 

seguintes: Achados e Perdidos, 1998; Vento Sudoeste, 1999; Uma Janela para 

Copacabana, 2001; Perseguido, 2003; Berenice Procura, 2005; Espinosa sem saída, 

2006; Na Multidão, 2007; Céu de Origamis, 2009; Fantasma, 2012; Um Lugar 

Perigoso, 2014. De todos os romances o único onde o detetive Espinosa não aparece é o 

de 2005, Berenice Procura, mas este também se encaixa no gênero policial. 

Pensando agora em uma relação entre as duas áreas de atuação de Luiz Alfredo 

Garcia-Roza, trazemos o escritor e crítico Ricardo Piglia que em seu livro Formas 

Breves, dedica o capítulo “Os sujeitos trágicos” para falar sobre literatura e psicanálise. 

Este capítulo nos interessa por dois motivos. O primeiro é porque Garcia-Roza ocupa 

tanto a posição de psicanalista quanto a de escritor, e também por Piglia destacar a 

relação entre o romance policial e a psicanálise, ressaltando como podemos pensar uma 

semelhança entre estes dois campos aparentemente tão distintos. Piglia observa o 

seguinte sobre o gênero policial: 

É o grande gênero moderno; inventado por Poe (...), inundou o mundo com base nesse 

gênero, hoje vemos a realidade sob a forma do crime, como dizia Bertolt Brecht. A 

relação entre a lei e a verdade é constitutiva do gênero, que é bastante popular, como era 

a tragédia. (PIGLIA, 2004, p. 57) 

 

A partir deste momento a sociedade começa a ser pensada sob o ponto de vista 

de um gênero popular; do meio da grande massa surge a figura do detetive que paira 

entre a lei e a verdade. Sendo assim, Garcia-Roza vê no gênero policial um campo fértil 

para falar sobre os problemas que a sociedade discute, pois segundo Piglia, a literatura 
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discute os mesmos problemas que discute a sociedade, mas de outra maneira, e essa 

nova maneira parece ser a chave de tudo. E ainda descreve a função do detetive no 

gênero policial: 

Poe inventa... um sujeito extraordinário, o detetive, destinado a estabelecer a relação 

entre a lei e a verdade. O detetive está aí para interpretar algo que aconteceu, do qual 

restaram certos sinais, e pode cumprir essa função porque está fora de qualquer 

instituição. O detetive não pertence ao mundo do delito nem ao mundo da lei; não é um 

policial e tampouco um criminoso (ainda que tenha traços deste último). (PIGLIA, 

2004, p. 58) 

 

De fato, Espinosa pouco se parece com um policial, seja aparente ou 

psicologicamente, nem tampouco através de suas atitudes educadas e comedidas, mas 

ainda assim pode ser identificado como um sujeito extraordinário, já que apesar do seu 

jeito diferente de agir o vemos sempre com o propósito de cumprir a lei, procurando 

resolver os casos da forma mais justa possível. Ele é pertencente sim, a uma instituição, 

já que ele é um delegado de polícia, mas ele não se encaixa nessa posição, vive ligado a 

ela mais por acomodação do que por ideal, já que não participa da dinâmica corrupta 

vigente, então ainda podemos considerá-lo como esse mediador que está entre a lei e a 

verdade.  Outra questão que não podemos deixar de perceber entre as narrativas de Luiz 

Alfredo Garcia-Roza são as fortes críticas ao sistema policial brasileiro, além da 

exposição intencional das desigualdades sociais apresentadas no cenário carioca, que 

serve como pano de fundo ao longo de seus romances que trazem como coadjuvantes 

mendigos, moradores de rua, prostitutas, crianças abandonadas e também temas como a 

corrupção e a pobreza, assim sendo Piglia afirma que o gênero policial resolve uma 

questão bastante complicada:  

Surge aqui um paradoxo que o gênero (e Poe mais que ninguém) resolve de modo 

exemplar: como falar de uma sociedade que por sua vez nos determina, de que lugar 

externo julgá-la, se também nós estamos dentro dela? O gênero policial dá uma resposta 

que é extrema: o detetive, ainda que faça parte do universo que analisa, pode interpretá-

lo porque não tem relação com nenhuma instituição social. (PIGLIA, 2004, p. 58) 
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Mesmo ocupando um lugar de autoridade, Espinosa reconhece que a lei só serve 

para manter os ricos longe de problemas e por várias vezes externa sua opinião acerca 

de alguns assuntos sociais e administrativos, que aparecem a partir do terceiro trecho 

citado abaixo; em suas narrativas Garcia-Roza evidencia diversos problemas e dá voz 

também a outros personagens, como um menino de rua nas duas primeiras citações: 

O que acordou o menino tarde da noite não foram os palavrões, estava acostumado a 

dormir com barulho, mas o chute na caixa de papelão, uma embalagem de geladeira 

largada na calçada havia dois dias que lhe servia de cama e casa. (GARCIA-ROZA, 

2004, p. 11)  

Aquele era o tira apontado por Clodoaldo como confiável. Realmente não parecia 

perigoso, dava a impressão de distraído e inofensivo, mas o menino sabia que o policial 

inofensivo era como urubu branco. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 49)  

Poucas pessoas considerariam a praça Mauá um lugar adequado à reflexão, exceto ele e 

os mendigos. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 11)  

Nos filmes americanos, os policiais não ficam tão desamparados. (...) Aqui, neste 

aprazível Terceiro Mundo, o relatório do legista raramente informava se a vítima 

morrera por tiro ou por envenenamento. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 138) 

O pior é que eu sequer sabia ao certo a extensão da minha desconfiança, mas uma das 

coisas que a vida na polícia me ensinou foi a desconfiar de policial. (GARCIA-ROZA, 

1996, p. 162) 

Uma das coisas que não tinham mudado, desde que ele entrara para a polícia, era a 

carceragem. O caos aparente do xadrez ocultava uma rigorosa ordem interna em nome 

da qual dominação e servidão eram perfeitamente distintas. Acima dessa ordem e 

independentemente dela havia a sordidez reinante. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 181)  

 

Aqui os problemas não se escondem, pelo contrário, ganham destaque. 

Mendigos e meninos de rua viram personagens. Os policiais corruptos andam à solta. 

Contudo Espinosa é altamente observador e crítico, ele dá voz ao autor e ao leitor face à 

inadequação do sistema policial e do próprio funcionamento da sociedade. E foi 

optando pelo gênero policial, ocupando o lugar do detetive como aquele que apesar de 

estar dentro da sociedade pode interpretá-la de modo diferenciado que Garcia-Roza 

construiu o personagem marcante. E segundo Reimão “Luiz Alfredo Garcia-Roza é sem 

dúvida o nome de maior destaque na atual literatura policial brasileira” (REIMÃO, 

2005, p. 27). 
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1.3 Espinosa 

No personagem Espinosa, podemos identificar um conjunto de características 

que o constituem como um tipo de personagem bastante explorado na literatura 

contemporânea, um personagem comum, sem planos para o futuro, sem família, com 

uma vida nem sempre bem sucedida. Diferente do modelo consolidado no gênero 

policial clássico, no qual o detetive é aquele que domina facilmente uma situação difícil 

e com o uso da razão consegue desvendar os mistérios através da lógica, como esclarece 

Reimão: “O detetive do romance de enigma é uma máquina de pensar que consegue 

reconstruir uma história através de vestígios, pistas, indícios” (REIMÃO, 2005, p. 9).  

Espinosa é um detetive às avessas, um anti-herói, um sujeito deslocado, no lugar 

social errado, na profissão errada, se sente como um estrangeiro em solo nacional e vive 

procurando um amor que talvez dê sentido a sua vida, que passa cada vez mais rápido e 

sem grandes conquistas. Em meio a toda essa confusão, começamos a conhecer um 

personagem que nos cativa aos poucos e vai se mostrando, revelando suas frustrações, 

seus anseios, suas conquistas e principalmente suas desventuras profissionais e 

amorosas. Amante de sua cidade e acima de tudo um leitor apaixonado e compulsivo, 

este é o delegado Espinosa.  

Estas características apresentadas acima fazem parte do que Karl Erick 

Schollhammer descreve a seguir como o novo caminho da literatura contemporânea, 

que agora foca “numa cultura em que o sentimentalismo virou matéria-prima”: 

O mergulho no cotidiano e nos processos íntimos que envolvem afetos básicos de dor, 

medo, melancolia e desejo aparece, assim, na literatura contemporânea, sem o peso do 

estigma que atingia a literatura existencialista ou psicológica das décadas de 1950 e 

1960, pois agora a intimidade justifica-se na exploração dos caminhos do corpo e da 

vida pessoal, de seus recursos de presença e de afirmação criativa, de dispositivos 

privados, numa cultura massificada, inumana e alienante. Trata-se de uma hipótese do 
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comum e do banal por trás da qual se esconde uma ilusão da realidade verdadeira, 

ligada aos sentimentos íntimos que agora reivindicam pertinência pública, numa cultura 

em que o sentimentalismo virou matéria-prima dos processos simbólicos. 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 117) 

 

 Aos poucos vamos conhecendo o delegado Espinosa em seu cotidiano, em seus 

devaneios sobre o sentido da vida, em suas rememorações que nos contam seu passado 

e sua vida, e nos tornamos quase íntimos, pois ficamos a par de suas particularidades, 

fraquezas e frustrações. Para o romance tradicional, que considera o detetive como uma 

máquina pensante e destituído de características pessoais, Garcia-Roza aposta em uma 

mistura de raciocínio lógico carregado com uma boa dose de imaginação. Veremos 

como essa combinação deu um bom resultado. Indo agora para uma parte mais prática 

na qual poderemos ver nos romances as mudanças ocorridas com o gênero policial, e 

também as marcas que ficaram como características indispensáveis, mas 

especificamente em relação à construção do detetive contemporâneo.  

Espinosa vive no Rio de Janeiro, e escolheu muito bem seu habitat principal: o 

bairro Peixoto. A cidade com toda agitação, prédios e principalmente sebos, livrarias e 

restaurantes, é uma de suas principais paixões. Durante suas caminhadas pelas ruas do 

seu bairro, indo ou voltando para o trabalho, se dirigindo para casa de alguma vítima ou 

suspeito, pegamos Espinosa pensando, tentando encontrar sentido para a sua existência, 

mas isso nos momentos em que está na 2ª DP de Copacabana ou desvendando ou pelo 

menos arriscando desvendar algum crime mais interessante do que o seu trabalho 

burocrático como delegado da polícia civil.    

Agora vamos conhecê-lo um pouco mais através de algumas descrições que 

aparecem ao longo das narrativas: 

Não era particularmente bonito e fisicamente não tinha nenhuma característica especial; 

no entanto, era impossível não notá-lo mesmo quando fazia de tudo para não ser 

percebido. O modo de andar, de falar, de olhar e de escutar o outro fazia dele um ser 



22 
 

único, absolutamente singular, e seria assim mesmo que ele fosse engenheiro, 

farmacêutico ou pintor. Mas o que mais a fascinava era a bizarra combinação de 

pensamento lógico e imaginação delirante que habitava aquela cabeça. (GARCIA-

ROZA, 2003, p. 82-83) 

- Como uma pessoa como você foi parar na polícia? (...) Para ele, o enunciado completo 

da pergunta deveria ser mais ou menos o seguinte: ‘Como um sujeito decente, honesto, 

bem-educado, admirador das letras e artes, entrou para uma instituição indecente, 

corrupta e estúpida com a polícia?’ (GARCIA-ROZA, 2004, p. 91)  

Espinosa recuperou seu jeito habitual; calmo, quase lento, sem irritação na voz, sem 

ironia. (GARCIA-ROZA, 1999, p. 9) 

 

Boa aparência, presença marcante apesar de se esforçar para não ser notado. 

Com um perfil totalmente avesso ao seu tipo de trabalho, como vimos na segunda 

citação, um personagem especialmente intrigante ao lembrarmos que estamos tratando 

de uma série de romance policial e descrevendo um delegado da polícia do Rio de 

Janeiro. Bem diferente do que temos em mente do que seria um detetive, eis que surge o 

delegado Espinosa. Dotado de dúvidas e incertezas, um personagem que se sente 

deslocado socialmente, emocionalmente, amorosamente e profissionalmente, não é o 

que esperamos encontrar em uma narrativa deste gênero. No lugar de certezas, ele 

coleciona questionamentos. No lugar de soluções, hipóteses: 

Como não tinha o que dizer aos pais, tinha apenas hipóteses, Espinosa preferiu não dizer 

nada. Não era psicólogo, era policial, a ele cabia descobrir o paradeiro da menina, e não 

cuidar dos sentimentos dos pais. (GARCIA-ROZA, 2003, p. 116)  

  - Em que você está pensando? 

  - Na maior parte  das vezes  me  considero um ser imaginante, mais do que pensante. A  

  fantasia ocupa a quase totalidade da minha atividade cerebral.  

  - Nesse caso, você estaria melhor como um ficcionista do que como policial; ou na área  

  da propaganda, onde somos pagos para imaginar coisas. 

  - A diferença  é que  vocês  exercem  a imaginação, enquanto eu sou atropelado por ela.  

  (GARCIA-ROZA, 1999, p. 99) 

 

O próprio Espinosa se classifica com “um ser imaginante”. Dotado de uma 

imaginação fora do comum, principalmente porque sua profissão exige uma carga muito 

maior de razão e raciocínio lógico do que de imaginação, Espinosa passava boa parte do 

tempo divagando sobre qualquer assunto mais interessante que o seu trabalho 
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burocrático. Suas habilidades combinavam com outras profissões que nada tinham a ver 

com a sua. Seja como um publicitário, ideia sugerida pela sua namorada Irene na citação 

anterior, ou ficcionista, já que ambas privilegiam o uso máximo do poder criativo da 

imaginação; mas como não ocupava nenhuma destas funções, tratava de desenvolver 

sua maior habilidade nos casos que tinha pra resolver, durante uma campana, uma 

caminhada ou até mesmo enquanto estava sentando em um restaurante:  

Não gostava de campanar, tinha enorme dificuldade em concentrar a atenção num ponto 

fixo; era capaz de manter concentrado o olhar, mas não a atenção; o olho continuava 

preso ao ponto de interesse mas a cabeça tomava rumos tão alheios ao que estava 

acontecendo que era a mesma coisa que estar cego. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 56) 

Desde que saíra da delegacia evitara fazer gestos bruscos, como se com isso evitasse 

que as ideias se embaralhassem. (GARCIA-ROZA, 1999, p. 20) 

Sentia-se como um ficcionista cujos personagens eram as pessoas reais que encontrava 

nos restaurantes, nas lojas e na rua. Às vezes fazia isso consigo próprio. Imaginava, por 

exemplo, que em determinado ponto de sua vida, em vez de ter feito tal coisa, tinha 

feito tal outra. Como teria sido esse outro caminho? E num ponto desse outro caminho, 

imaginava uma outra escolha e um outro caminho distinto do anterior. Às vezes ia tão 

longe por essas bifurcações que rompia o nexo com a pessoa original a ponto de fazê-la 

perder a identidade. (GARCIA-ROZA, 2001, p. 36) 

 

Sem medo de assumir erros e fracassos, consideravelmente numerosos, Espinosa 

nos chama a atenção não por ser eficiente e audaz, mas por sua franqueza, linguagem 

leve quase sempre e pesada quando necessário:  

 
- Meu caro, duas constatações. Primeira. O filho-da-puta é competente. Segunda. Eu sou 

um incompetente. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 193) 

Acordou de ressaca. Fracasso também intoxica, pensou, olhando-se no espelho do 

banheiro. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 76) 

Se havia uma palavra que considerava perfeita quando aplicada a ele próprio era 

exatamente aquela: paradoxo. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 101) 

- O senhor acha que ainda estamos no começo? 

- Não no começo, mas ainda estamos longe do fim. Se é que algum dia vamos chegar lá. 

(GARCIA-ROZA, 2003, p. 190) 

 

Sentiu-se um inútil, era como se os dois o tivessem buscado em casa apenas para 

constatar a habilidade do homem para sequestrar o menino sob sua guarda. (GARCIA-

ROZA, 2004, p. 73)  



24 
 

Sentia-se terrivelmente incomodado por Kika ter presenciado seu fracasso, e mais ainda 

por estar experimentando o fato como mais importante do que o próprio 

desaparecimento do menino.  (GARCIA-ROZA, 2004, p. 81)  

 

Assim Espinosa vai se revelando, sem pretensão alguma de acertar sempre ou 

esconder suas falhas e apesar de se sentir bastante constrangido por mostrar suas 

fraquezas, principalmente quando quem as presencia é uma mulher em quem está 

interessado. Contudo, ele está sempre consciente de sua condição paradoxal e continua 

em sua busca por certezas e soluções mais para si do que para os seus casos.  

Com uma proposta bem diferente dos romances policiais tradicionais, Garcia-

Roza constrói um personagem que inicialmente causa certo estranhamento por não 

apresentar atitudes e comportamentos com os quais já estamos acostumados, mas aos 

poucos vamos aceitando, nos identificando e entendendo que o propósito do autor é 

explorar as características pessoais e sentimentais inerentes ao personagem, mas que 

dependendo do gênero literário, ou período histórico podem ser expostos ou não; aqui 

Garcia-Roza burla o perfil solidificado e coberto de regras e padrões de ação e cria um 

novo perfil para o detetive contemporâneo.  

 

1.4 A cidade, a fotografia e o romance policial 

A origem do gênero policial se dá com o surgimento das grandes cidades e a 

fotografia gera uma nova forma de controle social cada vez mais necessário com o 

aumento populacional; assim Tom Gunning, afirma que “como um indício, a fotografia 

tornou-se parte de um novo discurso de poder e controle” (GUNNING, 2004, p. 38). A 

multidão se torna uma ameaça, não há como contê-la, não há como identificar ou 

classificar os indivíduos.  Ameaçadora, ela se torna o esconderijo perfeito para um 

suspeito que pode simplesmente penetrar na multidão e apagar suas peculiaridades 
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características em meio a seus pares, tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais. Tom 

Gunning, com o seu ensaio intitulado “O retrato do corpo humano: a fotografia, os 

detetives e os primórdios do cinema”, discorre sobre o surgimento da fotografia e suas 

contribuições para a criação de um novo modo de registro de criminosos e de evidências 

policiais que aqui nos interessa. A literatura que sempre caminhou ao lado dos avanços 

históricos e tecnológicos, não ficou de fora das novas técnicas fotográficas e logo tratou 

de incorporá-las. Uma necessidade gera outra e surge então o romance policial, que vai 

dar conta de articular as narrativas de suspense com uma nova figura do detetive, aquele 

que lança um olhar diferenciado, aquele que domina a ciência de interpretar evidências, 

apareçam elas através de imagens ou das mais variadas formas.  

Na busca incessante por pistas e evidências para a resolução de seus inúmeros 

casos, nos deparamos com Espinosa em algumas situações que exigiam dele e de seus 

ajudantes habilidades para encontrá-las e utilizá-las. O registro através da fotografia era 

um dos recursos mais valiosos que poderiam ter em mãos, por isso não deixavam de 

focar suas buscas nas evidências registradas fotograficamente na casa das vítimas como 

mostram a primeira e segunda citações a seguir: 

A visão durou apenas alguns segundos. Bia desapareceu e em seu lugar surgiram Júlio, 

minha ex-mulher, Alba, Rose, sendo que esta última eu conhecia apenas de fotografia. 

(GARCIA-ROZA, 2006, p. 130) 

Passei duas horas tentando identificar pessoas e lugares. A quase totalidade das fotos era 

de quando o marido estava vivo. Naquelas fotos em que Rose aparecia, era ainda 

pequena. Tal como a vida de d. Maura, as fotos cessaram com a morte do marido. Nada 

revelaram sobre o possível paradeiro de Rose. (GARCIA-ROZA, 2006, p. 149) 

 

 Também utilizavam esta tecnologia para agilizarem o avanço nos casos policiais, 

como vemos nos trechos citados: 

- Você trouxe a câmera? – perguntou a Welber. 

- Não, mas posso usar a do celular. Não é uma câmera de qualidade, mas...  
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- Você acha que dá pra tirar uma foto boa do rosto do morto? Os olhos estão quase 

inteiramente abertos, veja se consegue levantar as pálpebras para termos uma imagem 

do rosto com os olhos abertos.  

(...) – E agora? – perguntou Espinosa, apontando para o celular. 

- Agora podemos imprimir umas cópias em papel no computador da delegacia.  

- Ótimo. Faça isso. (GARCIA-ROZA, 2012, p. 11) 

 

Espinosa, Welber e Ramiro imprimiram cópias de todas as fotografias dos pacientes, 

amigos e conhecidos de Camila Bruno que conseguiram. Não eram muitas, mas 

formavam um belo arquivo fotográfico privado. (GARCIA-ROZA, 2006, p. 177)  

 

 Novos instrumentos de identificação passaram a ser utilizados tornando o 

trabalho da polícia cada vez mais eficaz. Em seu ensaio, Gunning nos mostra a 

importância do uso da fotografia como “uma ferramenta ideal do processo de 

investigação”: 

Embora a reprodução e multiplicação mecânicas de imagens fotográficas tenham 

solapado as compreensões tradicionais da identidade, na prática 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. (...) A fotografia tornou-se a ferramenta ideal 

do processo de investigação policial, um indício moderno definitivo, em razão de três 

aspectos entrelaçados: sua condição de índice... Seu aspecto icônico e sua natureza 

separável. (GUNNING, 2004, p. 38) 

 

Novas técnicas, como a fotografia, foram sendo incorporadas aos romances 

policias de forma tão eficaz e atrativa que permaneceram até hoje como procedimento 

padrão de uma investigação. Vejamos quais estratégias o delegado Espinosa faz uso 

quando busca por uma mulher que estava do seu lado e acabara de ser sequestrada: 

Minha arma estava no coldre e carteiras e dinheiro nos bolsos. Nada estava faltando, a 

não ser o carro e Rose. (...) Preferia manter o ocorrido longe dos ouvidos da delegacia. 

Enquanto esperava, interroguei guardador, porteiros, jornaleiro. Nada. Ninguém viu 

nada. (GARCIA-ROZA, 2006, p. 191) 

Demos um alerta geral para o rapto de Rose, carregando no fato de um policial ter sido 

gravemente ferido, para aguçar o espírito da classe. Não acreditávamos nem um pouco 

que o alerta surtisse qualquer efeito, mas como não dispúnhamos de mais nada, ele era 

tudo. No dia seguinte, vi a fotografia de Rose distribuída por fax e computador. 

Correspondia a qualquer mulher na faixa dos vinte aos quarentas anos de idade. 

(GARCIA-ROZA, 2006, p. 195) 
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 Assim, a literatura vai acompanhando os mais variados progressos tecnológicos 

e da mesma forma as narrativas precisam evoluir para dar conta de leitores que 

começam a experimentar e vivenciar a modernidade que avança a passos largos:  

A forma narrativa do romance policial, em vez de constituir um simples exercício na 

solução de um enigma, depende explicitamente da experiência moderna da circulação. 

(...) O romance policial configura duas posições nesse drama dialético da modernidade: 

o criminoso, que vive à custa da complexidade do sistema de circulação e o detetive, 

cuja inteligência, conhecimento e perspicácia lhe permitem descobrir os pontos 

obscuros do sistema de circulação, desvendar crimes e restabelecer a ordem. 

(GUNNING, 2004, p. 39) 

 

O detetive neste contexto descrito por Gunning precisa estar cada vez mais 

atento e a par das novidades e métodos para que possa continuar um passo à frente de 

seu inimigo, pois o indivíduo, o criminoso não deixa de ser o centro das atenções; se, 

por um lado, com o crescimento das cidades ele conquista estratégias de apagamento, 

por outro, esforços estão voltados para criação de meios de identificação que buscam 

destacar esse indivíduo da multidão: 

Walter Benjamin situou a origem do romance policial moderno na transformação 

dinâmica da identidade, na ‘obliteração dos traços do indivíduo na multidão da cidade 

grande’. (...) As tentativas para restabelecer os traços da identidade individual sob a 

obscuridade de uma nova centralidade foram centrais tanto para os processos reais de 

identificação policial quanto para a gênese da ficção policial. (GUNNING, 2004, p. 39) 

 

Na tentativa de restabelecer a identidade deste indivíduo que se infiltra na 

multidão e ali se sente totalmente protegido, já que não pode ser identificado, surge a 

fotografia como um instrumento que contribui de forma revolucionária para toda uma 

nova dinâmica social, e como marca de identificação foi explorada de diversas maneiras 

nos processos policiais e da mesma forma na literatura e no cinema. Agora, a 

identificação é tratada como uma ciência, privilegiando o conhecimento em detrimento 

da força bruta, surgindo “uma nova forma de controle” como podemos perceber nas 

citações que se seguem: 
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A fotografia ajudou a emergir uma nova forma de controle, armado com técnicas 

modernas. (...) O século XIX testemunhou um rearranjo na hierarquia da prova judicial, 

à medida que o valor antes acordado ao depoimento da testemunha foi substituído pela 

reputação científica da análise de indícios. (...) A identificação segue uma pista 

evanescente de causa e efeito em vez de expor uma marca indelével. (GUNNING, 2004, 

p. 41)  

O romance policial estrutura-se em torno de dois momentos essências: um aproveita a 

possibilidade de explorar a perda dos sinais imediatos de identidade e lugar na 

sociedade, enquanto o segundo tenta restaurar e estabelecer a identidade e o status social 

acima de qualquer dúvida. (...) O detetive pode identificar o criminoso com precisão 

concentrando-se nas marcas que talvez não estejam conscientes para o criminoso ou que 

sejam difíceis ou impossíveis de serem escondidas. (GUNNING, 2004, p. 43)  

 

Espinosa se desdobrava para identificar as marcas que os criminosos sempre 

deixavam para trás e que abriam caminho para o desvendamento do assassinato. Para o 

caso do executivo encontrado morto, que se complicava cada vez mais, ele continuava 

seguindo essas “marcas”:  

Não havia porque sair à procura de do “selvagem filho-da-puta que mutilara e matara a 

velhinha” pelo simples fato de que o assassino poderia não corresponder à imagem que 

as pessoas costumam fazer de um “selvagem filho-da-puta que mutilara e matara a 

velhinha”. Aquele não era o crime de um bruto selvagem, mas de um perverso agindo 

friamente. E não há retrato que corresponda ao perverso. Pode parecer com qualquer um 

de nós. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 131-132)  

 

Cada mudança, novidade ou estratégia criadas foram sendo incorporadas aos 

poucos à ficção e enriquecendo expressivamente as narrativas policiais. Esconder-se de 

um detetive vai se tornando uma tarefa gradativamente mais complexa para um 

criminoso e da mesma forma o trabalho do detetive se torna ainda mais difícil, seja para 

procurar o criminoso que tenta se apagar em meio a multidão ou até mesmo aquele que 

se “esconde” em algum meio social tão destacado que torna sua presença ali fora de 

suspeita. Todas as possibilidades são exploradas pelos romances policiais, seja no 

período clássico ou moderno.      

 

 

1.5 Um flâneur em Copacabana 
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 Se o romance policial surge a partir da cidade, juntamente com ela nasce uma 

figura que vai representar uma pequena parcela da sociedade composta por aqueles que 

admiram seu funcionamento, sua dinâmica de organização que traça um novo modo de 

se relacionar com o outro. Na cidade, em meio à multidão de pessoas, lojas, prédios e 

ruas, lá está o flâneur.   

Tomemos aqui o flâneur como aquele que gosta de estar e de experimentar a 

cidade e daremos de cara com Espinosa. Esbarraremos com ele em meio aos transeuntes 

e ele sequer perceberá, pois estará descompromissadamente decorando a disposição dos 

elementos de uma rua ou vitrine de loja para posteriormente observar o que mudou. 

Estará caminhando prazerosamente para o seu trabalho escolhendo por vezes o caminho 

mais longo para poder apreciar o seu habitat natural, a cidade. Benjamin afirma que “a 

Flânerie dificilmente poderia ter-se desenvolvido em toda a plenitude sem as galerias. 

(...) Nesse mundo o flâneur está em casa.” (BENJAMIN, 1994, p. 34-35), a arte de 

observar e interpretar a cidade se tornou um prazer para o nosso detetive: 

Ao ser transferido da delegacia do centro da cidade para a de Copacabana, passara a 

dispor de um bem inestimável: ir a pé para o trabalho, num percurso não superior a dez 

minutos. Dispõe de dois caminhos, pela Toneleros e pela Barata Ribeiro, com a mesma 

distância, sendo que pela Barata Ribeiro gasta um pouco mais de tempo por conta da 

distração provocada pelas vitrines e pelo movimento dos pedestres. (GARCIA-ROZA, 

2004, p. 38) 

Deve-se acrescentar a seu favor que a atração pelas vitrines não está ligada a uma 

compulsão consumista, mas ao hábito de memorizar determinado ambiente – podendo 

ser uma sala, um trecho de rua ou uma vitrine de loja – para posteriormente verificar se 

houve alteração, hábito que lhe rendeu, com o passar dos anos, pequena fama de 

observador meticuloso. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 38) 

O tráfico intenso da rua Barata Ribeiro, a poucos metros de distância, não era mais 

registrado por ele, funcionava como pano de fundo visual e sonoro para os seus 

pensamentos. (GARCIA-ROZA, 1999, p. 17) 
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Espinosa detinha um bem inestimável que era poder ir a pé para o seu trabalho e 

nessas caminhadas diárias de ida e volta realizava algumas de suas atividades favoritas: 

observar vitrines, comprar seus lanches, se deixar perder nas ruas tendo as pessoas e 

seus ruídos, os carros e seus motores como parte de uma paisagem que contemplava 

com grande prazer.   

A multidão é a real moradia do flâneur, sua condição de antissocial faz com que 

no meio dela ele não precise se destacar e Benjamin acrescenta que “a massa desponta 

como o asilo que protege o anti-social contra os seus perseguidores. Entre todos os seus 

aspectos ameaçadores, este foi o que se anunciou mais prematuramente; está na origem 

dos romances policiais.” (BENJAMIN, 1994, p. 38). E Espinosa como um genuíno 

flâneur se sente igualmente deslocado de seu meio social: 

Acostumara-se a comer sozinho. Em lugar de conversar, adquirira o hábito de observar 

as pessoas ao redor sem despertar-lhes a atenção. (GARCIA-ROZA, 2001, p. 36) 

Espinosa se considerava integrante de um clube cada dia mais reduzido – o dos que 

acreditam que honra é um valor a ser defendido – e, dentro desse clube, integrava uma 

ala ainda mais restrita, daqueles que acreditam que a posse desse bem independe de 

raça, credo político, religião e profissão, de modo a acreditar que até mesmo um 

policial, assim como um banqueiro ou um político, pode ser honrado. (GARCIA-

ROZA, 2004, p. 116) 

O fato de morar nesse lugar privilegiado nada tem a ver com escolha pelo bucólico. 

Espinosa, na verdade, sente particular atração pelas grandes cidades, chegando mesmo a 

desconfiar, quando reflete mais demoradamente sobre o assunto, de que seu ideal 

urbano é algo próximo à atmosfera de Blade runner, o que o exclui definitivamente da 

lista de pessoas normais e saudáveis. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 37) 

 

De hábitos solitários, ideias pouco compartilhadas por outros, e preferências um 

tanto estranhas, colocá-lo no grupo dos indivíduos antissociais e como um representante 

típico da flânerie, da arte e do prazer de observar a cidade, não é uma tarefa difícil.     
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Para exemplificar essa nova mecânica do gênero policial proposta por Poe, 

Walter Benjamim traz um clássico do gênero para identificar o verdadeiro lugar do 

flâneur: 

A famosa novela de Poe, “O Homem da Multidão”, é algo como a radiografia de um 

romance policial. Nele, o invólucro que representa o crime foi suprimido; permanece a 

simples armadura: o perseguidor, a multidão, um desconhecido que estabelece o seu 

trajeto através de Londres de modo a ficar sempre no seu centro. Esse desconhecido é o 

flâneur. (BENJAMIN, 1994, p. 45) 

 

Espinosa tem uma postura que busca a descrição, não o vemos como um 

policial, visivelmente ninguém o identifica como tal; trata-se aqui de um personagem 

que não deseja estar em evidência. Uma das identificações que podemos encontrar 

claramente entre o personagem de Poe e Espinosa é a que esta descrita na citação a 

seguir: 

Para Poe, o flâneur é acima de tudo alguém que não se sente seguro em sua própria 

sociedade. Por isso busca a multidão; e não é preciso ir muito longe para achar a razão 

por que se esconde nela. A diferença entre o anti-social e o flâneur é deliberadamente 

apagada em Poe. (BENJAMIN, 1994, p. 45) 

 

No trecho destacado, veremos como é descrita a experiência de Espinosa na 

cidade, que é afim à leitura de Poe por Benjamin: “é alguém que não se sente seguro em 

sua própria sociedade”: 

Sentia-se perfeitamente bem na multidão. Ao contrário da maioria, não se sentia 

sufocado, oprimido ou ameaçado; o sentimento era de paz. O barulho dos carros, as 

vozes dos transeuntes, os gritos dos vendedores ambulantes, o som saído das lojas, a 

trepidação do tráfego, tudo isso, ao invés de atormentá-lo, funcionava como um 

conjunto sem forma, homogêneo e contínuo, uma espécie de ruído de aparelho de ar 

condicionado que elimina o barulho externo e que não é, ele próprio, ouvido. Mesmo 

visualmente, quando assim o desejava, a fantástica variedade de objetos visuais, 

incluindo-se aí as pessoas, era destituída de qualidades e funcionava como pano de 

fundo indiferenciado. A experiência de estar no meio da multidão poderia em certos 

momentos ser comparável à de estar numa praia deserta. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 

126) 
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Praticante extremo da flânerie, em meio à multidão Espinosa sente paz, e o que 

para muitos é o caos urbano, para ele é a sensação de estar em uma praia deserta.  Para 

Espinosa a cidade figura como parte fundamental do seu cotidiano. Presente de forma 

marcante em todos os romances da série, a cidade atua como uma coadjuvante de peso 

através das descrições dos bairros, ruas, restaurantes, casas, apartamentos, paisagens. 

Praticamente todas as ações são centralizadas no bairro de Copacabana, onde o 

delegado Espinosa se sente muito à vontade, e ainda declara abertamente sua 

preferência pelas ruas abarrotadas de pessoas, nas quais se sente completamente bem, 

livre. E para fechar o assunto lembramos Beatriz Resende, que destaca que:  

 Garcia-Roza, autor que dará dimensão  inédita ao romance policial entre nós, escolhe o  

  bairro  como habitat de seu  detetive, que bem  explica a propriedade de Copacabana  

  espaço-personagem os romances que protagoniza” (REZENDE, 2008, p. 59) 

  

Muito mais que uma simples preferência e habitat, a cidade atua como “espaço-

personagem” da série policial aqui analisada.  

 

1.6 Um detetive leitor 

Além de suas já destacadas características, o último ponto que não poderíamos 

deixar de destacar é o perfil de leitor do delegado Espinosa. Devido a sua paixão pela 

leitura, não passa um romance sequer sem estar em um momento de leitura, seja 

apreciando, ou comprando um livro em um sebo ou livraria da cidade; seja perdido em 

horas de leitura; ou organizando a sua estante formada apenas de livros. Aqui nos 

apoiaremos novamente em conceituações de Ricardo Piglia (2006), sendo que agora 

trazendo considerações do seu livro O último leitor, mas especificamente o capítulo 

intitulado “O que é um leitor” que reflete sobre o perfil ideal de leitor.  
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Muito mais que uma simples contextualização para o personagem, Garcia-Roza 

cria para o detetive uma história completa, de idas e vindas, encontros e desencontros, 

um histórico tão interessante que ao terminarmos de ler O silêncio da Chuva, o primeiro 

volume de sua série policial, ansiamos logo pelo próximo. Piglia coloca o seguinte 

sobre a importância da contextualização de um personagem leitor:  

Para Garcia-Roza, autor que dará dimensão inédita ao romance policial entre nós, 

escolhe o bairro com habitat de seu detetive, que bem explica a propriedade de 

Copacabana espaço-personagem dos romances que protagoniza” (REZENDE, 2008, p. 

59)poder definir o leitor, diria Macedonio, primeiro é preciso saber encontrá-lo. Ou seja, 

nomeá-lo, individualizá-lo, contar a sua história. A literatura faz isso: dá ao leitor um 

nome e uma história, retira-o da prática múltipla e anônima, torna-o visível num 

contexto preciso, faz com que passe a ser parte integrante de uma narrativa específica. 

(PIGLIA, 2006, p. 25)  

 

 Garcia-Roza individualiza Espinosa de tal forma que seus romances foram 

conquistando cada vez mais leitores. Vejamos então como se dá a construção desta 

“narrativa específica” a partir de algumas passagens selecionadas: 

 

A fala era calma, um pouco cansada, e não tinha nenhum traço de intimidação. Apesar 

dos anos de polícia, Espinosa não incorporara o linguajar típico dos colegas. Os 

relatórios que fazia, escritos em forma quase literária, exigiam dele esforço extra. O 

modo de se vestir também não acompanhavam o padrão da corporação, sobretudo o dos 

policiais mais jovens. Nunca usara tênis ou coletes de couro. (GARCIA-ROZA, 1996, 

p. 15)  

Bia estava desconcertada. Não sabia se tinha à sua frente um simplório ou um policial 

inteligente. Por precaução, optou pela segunda hipótese. – Mas o senhor não veio aqui 

conversar sobre literatura e arte, não é verdade? – Infelizmente, não – respondeu 

Espinosa –, preferiria falar sobre sua arte do que sobre a minha.  (GARCIA-ROZA, 

1996, p. 37)  

Espinosa tinha de polícia quase o mesmo tempo que Welber tinha de vida, perdera 

muitas das antigas certezas, não chegara a nenhuma verdade visível e ampliara 

consideravelmente a região do seu ser onde as dúvidas eram armazenadas. (GARCIA-

ROZA, 1996, p. 123)  

A maior ou menor exposição ao perigo depende até mesmo do estilo do policial, de suas 

fantasias, seu destempero, e o estilo de Espinosa estava muito mais para a caça de bons 

livros do que para a caça de criminosos. O que, no entanto, surpreendia seus colegas de 

trabalho é que quando se empenhava numa investigação, ambas as coisas eram feitas 

com eficiência. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 220) 
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 Fala calma, modo simples de se vestir, inteligente, culto, vê sua profissão como 

uma arte mesmo que não muito agradável, sua experiência contribuiu pouco para a 

afirmação das certezas que tinha. Seu estilo de ação tendia muito mais para a caça de 

livros do que de bandidos, sendo que ambos eram realizados com eficiência. Este é 

Espinosa e suas características nada comuns para um policial.  

 Outro objetivo de Piglia em seu livro O último leitor, é saber o que o 

personagem está lendo, se sua leitura é ficcional ou se ela se refere a uma leitura 

existente fora da narrativa e em que medida essas escolhas interferem na trajetória do 

personagem. Piglia se interessa em saber “como os livros vão parar nas mãos daquele 

que os lê, como é narrada a entrada nos textos.” (PIGLIA, 2006, p. 33). Temos durante 

as narrativas de Garcia-Roza uma série de justificativas e contextualizações 

apresentadas para mostrarem o detetive leitor que aqui buscamos destacar. Vejamos 

uma delas, por meio da qual entendemos como Espinosa foi introduzido no universo da 

leitura através da sua avó: 

Devia a ela o seu gosto pela leitura. Inicialmente, com a fome dos despossuídos, lia 

qualquer coisa. Aos poucos fora dirigindo o interesse para escritores de língua inglesa. 

Apesar da intimidade com os livros, não tem muita simpatia por intelectuais e eruditos. 

Gosta de ler, mas nutre secreto desdém pela crítica e pela teoria literária. (GARCIA-

ROZA, 2004, p. 37)  

 

Piglia nos traz o seguinte questionamento: “O que lê, onde, por quê, quando, em 

que situação?” (PIGLIA, 2006, p. 34). Podemos dizer que Espinosa é um bibliófilo, e 

esta é uma característica de um detetive clássico bastante conhecido: “O perfil de Dupin 

se delineia imediatamente como o de um homem de letras, bibliófilo” (PIGLIA, 2006, 

p. 75), Espinosa troca muitas coisas por um momento de leitura e não perde uma 

oportunidade de visitar os sebos e livrarias próximos, ou não, do seu trabalho e de sua 

casa. Desta forma podemos fazer um mapeamento através das diversas menções ao 
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longo das narrativas e identificar todos os itens questionados por Piglia anteriormente. 

Vejamos: 

“O que lê?”:  

Espinosa não voltou à delegacia pelo caminho mais curto, passou antes no sebo que 

ficava na rua do Carmo. Encontrou uma bela tradução de Vida e aventuras de Nicholas 

Nickleby, de Dickens, em dois volumes impressos em papel cuchê, mais barato do que 

pagara pelo sanduíche e pelo chope. Entrou na delegacia como se carregasse um troféu 

debaixo do braço. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 110)  

Dediquei as três horas seguintes à leitura de Vida e aventuras de Nicholas Nickleby, que 

comprara no sebo. (GARCIA-ROZA,1996, p. 134)  

 

“Onde?”: 

 

Gostava das manhãs de sábado. Enquanto tomava café-da-manhã lendo o suplemento 

literário do jornal, decidiu continuar a arrumar os livros de modo a que eles próprios 

formassem uma “estante viva”. A parte feita no sábado anterior mantinha-se de pé, o 

que o estimulava a continuar até a altura que seus braços alcançassem. Na hora do 

almoço constatou que progredira pouco, o primeiro capítulo do Nicholas Nickleby era o 

responsável pelo atraso. Às quatro horas da tarde, quando o telefone tocou, o progresso 

fora quase nulo. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 120,121) 

 

“Por quê?”:  

A avó materna mudara-se para o apartamento do bairro Peixoto com o propósito de 

cuidar de sua educação e de sua vida. Com ela vieram os livros. Era revisora 

profissional. Os livros foram a ligação entre os dois mundos. Datava dessa época o 

gosto pela leitura e provavelmente o exagerado desenvolvimento do mundo da fantasia. 

Fora uma relação não isenta de conflitos, mas plena de vida. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 

49) 

 

“Quando?”:  

 A noite foi tranquila e eu pude avançar algumas páginas do Conrad, que felizmente não  

  tirara do banco de trás do carro e que foi uma agradável companhia na noite da praça  

  Mauá. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 186) 

 

“Em qual situação?”:  
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Estava tentando, havia algum tempo, substituir a leitura de romances pela de contos. 

Com a vida que andava levando, não conseguia manter a continuidade de leitura que um 

bom romance exigia, era frequente retornar a leitura de um livro e não se lembrar mais 

do que já havia lido ou não saber o que tal personagem estava fazendo naquela história. 

O conto tinha a vantagem de poder ser lido de uma só vez. (GARCIA-ROZA, 2003, p. 

159-160) 

Desde que fora transferido para a delegacia da praça Mauá, adquirira o hábito de toda 

sexta-feira visitar uma livraria no centro da cidade. Como estava a apenas uma quadra 

de distância, resolveu passar pelo sebo da rua do Carmo. Estava namorando uma edição 

antiga, ilustrada, de Moby Dick. Não era uma edição rara, nem cara, apenas disputava 

um lugar na fila do imaginário de Espinosa. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 120) 

 

Piglia coloca outra questão muito interessante: “Livros reais, livros imaginários, 

livros que circulam na trama, que dependem dela e que muitas vezes as definem.” 

(PIGLIA, 2006, p. 33). No nosso caso os livros citados, os que estão sendo lido pelo 

personagem, ou os que ele deseja comprar para fazerem parte do seu extenso acervo são 

todos reais, e definitivamente contribuem com a narrativa de forma significativa, muitas 

vezes relacionando um fato da vida do personagem com algo semelhante ao que está 

acontecendo na história lida por ele. Um exemplo claro desta situação pode-se ver 

quando inicialmente Espinosa cita a sua predileção por alguns autores e refere-se a uma 

determinada obra dizendo: “Tenho particular simpatia pela literatura americana: 

Hemingway, Steinbeck, Faulkner e, sobretudo, Melville. Considero Bartleby uma 

pequena obra-prima.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 37). Essa seleção de autores já diz 

muito sobre o personagem, e assim Garcia-Roza faz um jogo entremeando a história de 

Espinosa com a do personagem Bartleby de Melville, colocando-o em situações bem 

semelhantes.  

“Preferia não fazê-lo”, repetia tranquila e pacificamente Bartleby, o escrivão, para seu 

patrão e protetor. Também eu, preferia não fazê-lo. Preferia, numa segunda-feira de 

manhã, não ter que ir à delegacia, não ter que assistir pela enésima vez à liberação dos 

bêbados arruaceiros, travestis punguistas, valentes e brigões, prostitutas e drogados. (...) 

Preferia não ter que assistir à cena da velha senhora com os dedos cortados a tesoura. 

(...) Ocorre que “meu patrão” jamais entenderia a frase de Bartleby, sobretudo dita por 

mim. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 136-137)  
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Preferia não ter que preencher formulários inúteis ou fazer relatórios, que eram 

expressão da incompetência policial (GARCIA-ROZA, 1996, p. 137) 

 

Sua rotina era tão entediante quanto a rotina do jovem Bartleby, sendo que mais 

cansativo do que preencher tanta papelada desnecessária era saber da inutilidade desse 

serviço, saber que incontáveis horas de trabalho seriam arquivadas em um verdadeiro 

buraco negro da incompetência policial. Mas isso ele não podia dizer para o seu patrão, 

cuja ignorância não lhe possibilitaria entender tal expressão e ainda mais vinda de um 

policial como ele, pois ler não fazia parte de uma das atividades compatíveis com a sua 

profissão.    

Mas isso não faz com que ele deixe de ler e em meio aos seus diversos 

devaneios, Espinosa acaba criando o hábito de misturar o real com o imaginário, mas 

ele não tem culpa, pois Piglia afirma que “o ato de ler articula o imaginário e o real” 

(PIGLIA, 2006, p. 29), e acrescenta dizendo “A lucidez do detetive depende de seu 

lugar social: é marginal, está isolado, é um extravagante.” (PIGLIA, 2006, p. 77). A 

partir daqui já podemos identificar uma diferença entre Espinosa e o policial clássico, 

pois apesar de estar distanciado da situação e isolado socialmente “Espinosa não se 

preocupava com o rigor formal dessas construções imaginárias e também não fazia 

nenhum esforço para detê-las na memória.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 17), pois 

“Afinal, não havia um único indício de que as coisas tinham se passado dessa maneira, 

o que havia era o seu próprio imaginário enlouquecido.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 

53). Para Espinosa uma das coisas mais fáceis é fantasiar, e por conta disso 

constantemente misturava as tentativas de resolução dos seus casos com seus devaneios: 

Lembrei-me também de que era policial e não prisioneiro. Teria que arranjar outra 

fantasia, o que para mim não era problema, difícil era manter o nível de realidade 

compatível com a profissão. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 158) 
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Estava confuso. Inacreditável a capacidade que tenho para me confundir. (GARCIA-

ROZA, 1996, p. 176) 

A espera é feita mais de fantasia do que de realidade, mas Espinosa fazia todo o 

possível para colocar as ideias em ordem de forma mais realista possível. (GARCIA-

ROZA, 1996, p. 252) 

 

Fantasia e realidade eram campos indefinidos para Espinosa, que procurava o 

tempo todo manter-se lúcido e focado no trabalho mas sem muito sucesso, já que sua 

capacidade de se confundir o atrapalhava com frequência; por mais difícil que lhe 

parecesse, ele continuava sempre tentando estar mais no mundo real do que no 

imaginário.  

Não podemos deixar de falar também da leitura como uma estratégia, como 

exposto por Ricardo Piglia, “uma das maiores representações modernas da figura do 

leitor é a do detetive privado do gênero policial. E não me refiro à leitura no sentido 

alegórico, mas ao ato de ler palavras impressas e decifrar signos escritos num papel.” 

(PLIGIA, 2006, p. 74). Temos alguns exemplos para ilustrar essa estratégia, que foi 

utilizada por Espinosa quando ele fala nas três primeiras citações sobre as impressões 

escritas deixadas por uma vítima que está sendo procurada, e na última citação ele já 

está de posse de uma evidência chave para o caso, uma carta: 

 “As formas empregadas por Rose para cifrar as anotações eram tais que qualquer 

pessoa poderia decifrá-las sem maior dificuldade. Todo segredo escrito é para ser 

descoberto.” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 202) 

Cada livro da estante foi tirado e examinado, poderia conter algum papel, fotografia, 

bilhete de amor, folha seca, qualquer coisa que pudesse servir de pista. (GARCIA-

ROZA, 1996, p. 149) 

Quando tirou o paletó, viu o envelope com a falsa carta que preparara para o encontro.  

Foi até o quarto e retirou de dentro do livro de Dickens a original. Aquela carta valia um 

milhão de dólares para Bia Vasconcelos ou para a companhia de seguros. Das quatro 

pessoas que sabiam do seu conteúdo, duas estavam mortas e uma estava viva até não se 

sabe quando, semimorta. Cabia a Espinosa decidir sobre o destino que daria a ela. 

(GARCIA-ROZA, 1996, p. 262) 
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Outra questão que Piglia levanta em relação ao leitor ideal é que ele deve ser 

celibatário, pois estaria livre para se dedicar à leitura, livre das exigências familiares e 

institucionais; e de forma semelhante, deve agir um policial para poder se dedicar 

inteiramente à resolução de seus casos. Piglia observa que “no policial norte-americano 

o detetive continua sendo o celibatário, mas sua relação com as mulheres aparece em 

outro registro: elas não são vítimas, como em Poe, mas figuras de atração e risco.” 

(PIGLIA, 2006, p. 87). Todos esses fatores podem ser encontrados em Espinosa, pois 

nos primeiros romances da série ele está solteiro, tem tempo para se dedicar ao trabalho 

e principalmente a leitura, embora sempre esteja à procura de um novo amor, tentando 

desajustadamente conquistar alguém que esteja ligada direta ou indiretamente a algum 

caso. Diferenciando-se um pouco, nesse aspecto, do policial clássico, eis algumas de 

suas tentativas:  

 Bastava descer a  alameda,  sair pelo  portão  da rua  Jardim Botânico, dobrar a esquina,  

  caminhar cem  metros, e  estaria  novamente diante da mulher que mais o impressionara 

  desde o fim do casamento. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 43) 

A presença de Bia continuava me perturbando. Alba também me perturbara. 

Perturbações diferentes. Se ambas eram intensas, a provocada por Bia era, além de 

intensa, extensa, afetava uma região maior do meu ser. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 153) 

- Eu sabia que tinha mulher bonita metida nessa história. Você sempre cai no conto da 

mulher bonita, sozinha e desamparada. (GARCIA-ROZA, 2012, p. 85)  

 

Sempre preocupado com sua desatualização em relação aos novos modos de 

conquista Espinosa lamentava dizendo que “a verdade é que em determinado momento 

de minha vida me dei conta de ter perdido o código das formas de aproximação” 

(GARCIA-ROZA, 1996, p. 168). De fato, nem sempre suas investidas davam certo, 

algumas porque sequer saiam do plano da imaginação, como podemos ver:  

Considerava quase impossível que algum dia pudesse tornar-nos íntimos, não por ela ser 

rica, mas por eu ser policial. Para certas pessoas, qualquer barreira pode ser rompida, 

racial, religiosa, econômica, mas a representada pela imagem do policial permanece 

intransponível. E acho que tem razão. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 165) 
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Espinosa sentiu claramente a conversa ser estendida na expectativa de um convite. 

Preferiu dar um pouco mais de tempo. Não a ela, mas a ele mesmo. Quinze anos de 

diferença eram suficientes para criar grandes ruídos nos canais de comunicação. 

(GARCIA-ROZA, 2004, p. 83)  

Abraçou-se a meu braço, despediu-se da amiga e descemos a escada, ela parecendo uma 

colegial; quanto a mim, desde que a recepcionista me olhara como se eu fosse um 

animal pré-histórico, não sabia como me classificar dentro daquela academia. 

(GARCIA-ROZA, 1996, p. 141)  

 

Outra questão importante é que não há como pensar em um perfil atual sem 

buscar antes um parâmetro, e pensando nisso Ricardo Piglia dedica um capítulo 

“Leitores imaginários”, ainda do livro O último leitor, para refletir sobre a origem do 

romance policial, fazendo um contraponto entre o policial clássico e o policial norte-

americano. Podemos facilmente encaixar Espinosa no segundo grupo, dadas as 

características do tipo norte-americano: 

Enquanto no policial clássico tudo é resolvido a partir de uma sequência lógica de 

hipóteses e deduções com o detetive imóvel, representação pura da inteligência 

analítica, no romance policial norte-americano a prática parece ser o único critério de 

verdade: o investigador se lança às cegas ao encontro de fatos, deixa-se levar pelos 

acontecimentos e sua investigação produz, fatalmente, novos crimes. O deciframento 

avança de um crime para o seguinte; a linguagem da ação é falada pelo corpo, e o 

detetive, mais que descobertas, produz provas. (PIGLIA, 2006, p. 92)  

 

Espinosa está muito mais para o policial norte-americano, um tipo moderno que 

se deixa levar por suas intuições que o levam a produzir mais evidências do que 

eliminá-las, sem o rigor e a metodologia do policial clássico, como podemos observar 

nos seguintes trechos:  

- Esse é o ponto. Não acredito em nada do que ele contou. E isso o torna suspeito, só 

não sei do quê. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 119) 

Fiquei à espera de alguma inspiração ou de algum acontecimento miraculoso que 

mudasse o rumo da investigação. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 138)  
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-Então meu caro, você voltou a estaca zero. -Infelizmente, não. Na estaca zero, eu tinha 

um morto, agora tenho dois mortos e dois desaparecidos. Estou pior do que na estaca 

zero. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 157) 

Aliás, dizer que isso é uma trama já é exagero, não temos trama alguma, o que temos é 

um emaranhado. (GARCIA-ROZA, 1996, p. 164) 

 

Seguimos no encalço deste detetive incomum, entregue às suas deduções, 

inspirações e perseguições que buscam mais repostas para suas infinitas incertezas do 

que criminosos e soluções de casos. Espinosa reúne muitas características, as quais, 

como vimos, fazem dele um personagem único. Unindo seu jeito simples de ser, suas 

paixões e incertezas, ele nos leva por um passeio sem volta para a série policial de 

Garcia-Roza, tipicamente carioca. Tendo como pano de fundo o bairro de Copacabana, 

cartão postal do Rio de Janeiro. Muito mais do que contemplar as paisagens exóticas, 

somos convidados a participar do cotidiano de um detetive bastante incomum. 
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Capítulo 2 - Diomedes, um detetive nada comum  

 Este capítulo se iniciará com conceituações sobre o gênero história em 

quadrinhos apresentando suas principais características apoiadas em teóricos como Will 

Eisner (2010; 2013), Scott McCloud (2006), Paulo Ramos (2009; 2010) entre outros.  

Logo após apresentaremos em linhas gerais o autor Lourenço Mutarelli e seu estilo de 

trabalho, para finalizar analisando o personagem que empresta seu nome a obra, 

Diomedes.   

 

2.1 A História em Quadrinhos  

Considerando a história em quadrinhos como a 9ª arte (RAMOS; VERGUEIRO, 

2009, p. 7), podemos registrar que a produção de títulos de autores brasileiros vem 

aumentando quantitativa e qualitativamente. De modo que buscaremos traçar 

brevemente as suas especificidades principais baseando-nos em uma “gramática da Arte 

Sequêncial” (EISNER, 2010, p. 2), onde “várias convenções definem as características 

básicas das HQ” (MENDO, 2008, p. 29). Visto que a história em quadrinhos “constitui 

um corpo de obras digno de estudo, representando significativamente a vida, os tempos 

e a visão de mundo do autor” (MCCLOUD, 2006, p. 10) veremos como Lourenço 

Mutarelli representa a vida e o cotidiano de seu personagem principal, o detetive 

Diomedes.  

De acordo com Paulo Ramos, a riqueza da leitura alcançada através da união do 

verbal e do visual em uma história em quadrinhos se faz marcante: 

  Ler quadrinhos é  ler sua linguagem, tanto em seu  aspecto verbal quanto visual (ou não  

  verbal). A expectativa é que a leitura – da obra e dos quadrinhos – ajude a observar essa 

  rica  linguagem  de  um outro  ponto de  vista,  mais crítico  e fundamentado. (RAMOS, 

  2010, p. 14) 
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Assim sendo, nossa intenção é atentar para o uso que Lourenço Mutarelli faz 

desta união de linguagens para construir sua narrativa.  Um gênero que vem 

conquistando cada vez mais espaço e prestígio no campo literário e no mercado 

editorial, as histórias em quadrinhos são compostas por uma série de códigos que aos 

poucos foram criando o que hoje podemos chamar de “gramática dos quadrinhos”. 

Inicialmente as histórias em quadrinhos eram voltadas para as camadas mais populares, 

produzidas com materiais e métodos precários, lhe conferindo um lugar desprestigiado. 

Mas desde a década de 80 as histórias em quadrinhos estão disputando mercado e 

explorando técnicas cada vez mais avançadas. Portanto, trazer este tema para o meio 

acadêmico tem se tornado cada vez mais comum e, nas palavras de Waldomiro 

Vergueiro, um pesquisador que vem desenvolvendo uma série de trabalhos sobre o 

assunto, entendemos a importância de trazer este tema para nossa pesquisa como forma 

de um reconhecimento já estabelecido:  

 Já não mais se discute se quadrinhos são paraliteratura, subarte ou qualquer outra 

 denominação menor e muitas vezes vexatória. História em Quadrinhos é Arte. E ponto 

 final. Isso quer dizer que não é mais necessário pedir desculpas por estudar os 

 quadrinhos academicamente, que desenvolver tal atividade deixou de representar 

 qualquer tipo de heresia ou atentado contra a seriedade da pesquisa universitária. Pelo 

 contrário, abordar as histórias em quadrinhos com um viés científico representa o 

 reconhecimento, ainda que tardio, de quanto elas podem revelar sobre a realidade em 

 que são produzidas e consumidas. (apud RAMOS, 2009, p. 7-8)  

 

Will Eisner, da mesma forma, ressalta a importância do gênero por meio de suas 

produções de alta qualidade. Como um dos mais renomados teóricos sobre o universo 

das histórias em quadrinhos trouxe uma série de contribuições técnicas e artísticas, 

através de suas inúmeras obras literárias e teóricas. Foi Eisner que, em seus livros 

teóricos, buscou detalhar e explorar as características das histórias em quadrinhos 

buscando explorar o aspecto teórico conquistado ao longo de muitos anos de 

experiência no universo das imagens. Tratando as histórias em quadrinhos como uma 
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forma literária que possui uma gramática, uma dinâmica de construção e funcionamento 

específicos, Eisner define em linhas simples o que é e como funciona a “ ‘gramática’ da 

arte sequencial”: 

 Em sua expressão mais simples, os quadrinhos empregam uma série de imagens 

 repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes e mais vezes para 

 expressar ideias semelhantes, tornam-se uma linguagem – uma forma literária, se se 

 preferir. E é essa aplicação disciplinada que cria a “gramática” da arte sequencial. 

 (EISNER, 2010, p. 2) 

 

No decorrer de sua trajetória, as histórias em quadrinhos foram criando cada vez 

mais autonomia, características foram sendo incorporadas na evolução do gênero e 

consequentemente começaram a ganhar reconhecimento, e esta popularidade foi a 

mesma que permitiu o desenvolvimento do gênero, de modo que hoje podemos 

identificá-la por sua linguagem autônoma. Paulo Ramos acredita no potencial das 

histórias em quadrinhos, com seus “mecanismos próprios”, e valoriza a riqueza dos 

possíveis diálogos através da linguagem do cinema, teatro, literatura, entre outras: 

 Quadrinhos são quadrinhos.  E, como tais, gozam de uma linguagem autônoma, que usa 

  mecanismos  próprios para  representar  os  elementos   narrativos.   Há  muitos   pontos 

  comuns  com  a  literatura,  evidentemente.  Assim,  como  há  também com o cinema, o 

  teatro e tantas outras linguagens. (RAMOS, 2010, p. 17) 

 

Will Eisner também ressalta que a história em quadrinhos deve ser levada a sério 

enquanto comunicação visual que se baseia em imagens num contexto sabidamente 

saturado de imagens outras: 

 A arte  sequencial  merece  ser  levada  a  sério pelo crítico e pelo profissional. O rápido 

 avanço da tecnologia de impressão e o surgimento de uma era em grande parte 

 dependente da comunicação visual tornam isso inevitável. (EISNER, 2010, p. IX) 

 

Uma linguagem híbrida na qual imagens e palavras se unem para criar universos 

fantásticos e surpreendentes. Com uma dinâmica própria e eficaz, várias de suas 

características são utilizadas em outros gêneros. Vejamos um pouco mais desta 
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dinâmica para entendermos o funcionamento das histórias em quadrinhos. Para tanto, 

aproveitamos aqui uma descrição bem objetiva de Ramos: 

 O espaço da ação é contido no interior de um quadrinho. O tempo da narrativa avança 

 por meio da comparação entre o quadrinho anterior e o seguinte ou é condensado em 

 uma única cena. O personagem pode ser visualizado e o que ele fala é lido em balões, 

 que simulam o discurso direto. (RAMOS, 2010, p. 18) 

 

Por isso apreendemos que o leitor precisa dominar determinados códigos 

inerentes a essa linguagem, desenvolver sua capacidade verbal e perceptiva, ser capaz 

de compreender as metáforas visuais. Higuchi diz que “o leitor de HQ precisa conhecer 

as convenções peculiares: tamanho, espessura das letras, registro de onomatopeias, 

sequência de leitura dos diálogos e dos quadrinhos e demais símbolos utilizados” 

(HIGUCHI, 1997, p. 136). Will Eisner ainda acrescenta que “as histórias em 

quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e imagem, e, assim, é preciso que 

o leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais” (EISNER, 2010, p. 

2). Desta forma percebemos que uma tarefa que parecia ser simples exige do leitor 

algumas “habilidades” para poder se apropriar da leitura de uma história em quadrinhos 

em seus diversos aspectos. Sua aparente estaticidade é explorada ao máximo. O leitor 

confere o ritmo para a narrativa posta, para a sequência temporal exposta através das 

imagens. Enfim, a leitura de histórias em quadrinhos envolve uma série de fatores, pois 

se trata de uma leitura que transita entre o simples e o complexo de um quadro para o 

outro, e Paulo Ramos coloca que “ler quadrinhos é ler sua linguagem. Dominá-la, 

mesmo que em seus conceitos mais básicos, é condição para a plena compreensão da 

história” (RAMOS, 2010,  p. 30).  

 

Will Eisner comenta de forma mais complexa como se dá esse processo de 

leitura em que há “uma conversão de palavras em imagens”: 
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 O processo de leitura dos quadrinhos  é uma extensão  do texto. No caso do texto, o ato  
  de ler envolve  uma  conversão   de  palavras em imagens. Os quadrinhos  aceleram esse 
  processo fornecendo imagens. Quando executados de maneira apropriada, eles vão além 

  da conversão  e  da  velocidade, e  tornam-se   uma  só  coisa.  (...) Quando é empregada 
  como veículo de ideias e informação, essa linguagem se afasta do entretenimento visual 
  desprovido de pensamento. E isso transforma os quadrinhos numa forma narrativa.  

  (EISNER, 2013, p. 9-10) 

 

Eisner explica que “em meados do século XX, os artistas sequenciais se 

voltaram para obras longas, genericamente chamadas de graphic novels (um termo que 

pode abarcar tanto livros de não ficção como obras genuinamente romanescas). 

(EISNER, 2010, p. 149). É importante esclarecer que Lourenço Mutarelli não trabalha 

com uma simples história em quadrinhos, mas com uma evolução dela, que vem sendo 

produzida em grandes escalas ultimamente, que é a Graphic Novel. Para esclarecer este 

termo, que classifica o formato da obra aqui analisada, trazemos mais um pouco da 

contribuição de Will Eisner para entender como se deu a evolução das histórias 

essencialmente curtas para “histórias completas e originais”:  

 A ascensão e o estabelecimento dessa extraordinária forma de leitura que chamamos de 

 revista em quadrinhos se deu ao longo de mais de 60 anos. As revistas em quadrinhos 

 evoluíram rapidamente da compilação das tiras pré-publicadas em jornais para as 

 histórias completas e originais e, depois, para as graphic novels. Esta última 

 transformação impôs uma necessidade de sofisticação literária por parte do escritor e do 

 artista maior do que nunca. (EISNER, 2013, p. 7) 

 

Assim as graphic novels contribuíram de forma significativa para colocar em 

foco “os parâmetros” das artes sequenciais: 

 As primeiras revistas em quadrinhos (por volta de 1934) geralmente continham uma 

 compilação aleatória de obras curtas. Hoje, após quase três quartos de século, o 

 surgimento das graphic novels (novelas gráficas) colocou em foco, mais do que 

 qualquer outra coisa, os parâmetros da sua estrutura. Quando se examina uma obra em 

 quadrinhos como um todo, a disposição dos seus elementos específicos assume 

 características de linguagem. (EISNER, 2010, p. 1) 
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Aqui teremos a oportunidade de observar mais um avanço no campo da arte 

sequencial, são as graphic novels, com trabalhos de alta qualidade voltados geralmente 

para o público adulto como um espaço de expressão máxima dos estilos dos autores de 

histórias em quadrinhos, contando com a alta qualidade do material usados em suas 

edições e geralmente com temas mais biográficos. Veremos como Lourenço Mutarelli 

mostra toda sua sofisticação literária considera tão importante por Will Eisner.   

 

2.2 Lourenço Mutarelli e sua marca registrada  

Altamente reconhecido e premiado na área dos quadrinhos, Lourenço Mutarelli 

conquistou prêmios nacionais, internacionais, além de circular por várias esferas 

culturais da atualidade. Com vários títulos publicados entre romances em prosa, teatro e 

quadrinhos, teve obras de sua autoria adaptadas para o cinema onde participou até 

mesmo atuando. Com um estilo pessoal e intimista, tratando de temas como a morte e a 

solidão em seus trabalhos iniciais, nesta obra Mutarelli decidiu deixar suas marcas em 

um gênero tão popular que é o romance policial, com uma história de investigação 

trazendo um roteiro elaborado com bastante rigor, bem diferente do estilo que o autor 

apresenta em suas obras e com o qual seus leitores estão acostumados. Partindo mais 

uma vez de uma inspiração pessoal, já que vários trabalhos seguem esta linha 

biográfica, o personagem Diomedes foi inspirado em seu pai que era um delegado 

aposentado da polícia e o ajudou enquanto esteve vivo na revisão da obra lhe dando 

sugestões que foram incorporadas ao longo de sua produção. Diomedes é apresentado 

através de traços marcantes, com nível intelectual e filosófico pertinente e com um jogo 

de intertextualidades que se referem tanto ao universo literário quanto ao universo dos 

quadrinhos, abrilhantando sua composição. Profundamente reflexiva, trata de conflitos 



48 
 

existenciais e ainda traz uma longa discussão contrapondo a verdade e a ilusão, o que 

acaba se tornando pano de fundo para toda trama.  

Diomedes é uma trilogia em quatro partes, a última dividida em duas. Publicada 

inicialmente em quatro volumes separados (O dobro de cinco, O rei do ponto, A soma 

de tudo 1 e A soma de tudo 2), atualmente são dificílimos de serem encontrados e 

alguns estão até esgotados. Em 2012 a editora Companhia da Letras lançou Diomedes: 

a trilogia do acidente em volume único, com esboços inéditos e tiras adicionadas ao 

final da edição que não constavam nas versões iniciais. Os desenhos originais foram 

reescaneados e a fonte redesenhada para ampliar a qualidade do volume, que é o 

utilizado em nossa análise, no qual o detetive Diomedes segue em uma jornada de 

suspense místico, mas regada com muitas aventuras e bom humor.  

Numa fase em sua carreira em que já se encontrava consolidada no universo 

literário, Lourenço Mutarelli, segundo a crítica, alcança o ápice de seu percurso com o 

seu protagonista nada convencional, Diomedes. A obra torna-se leitura obrigatória para 

os apreciadores de uma narrativa de qualidade.  Esse sucesso se deve em grande parte 

ao que Will Eisner destaca como ponto considerado importante pelo próprio Mutarelli, 

o fato de o escritor ser também desenhista, o que facilita toda a dinâmica de elaboração 

e possibilita a criação de um produto final que vai de fato refletir as intenções autorais: 

 Geralmente, as pessoas acham que o processo de escrever está confinado à manipulação 

 das palavras. O processo de escrever para uma narração gráfica está relacionado com o 

 desenvolvimento do conceito, a descrição dele e a construção da sequência narrativa 

 para traduzi-lo em imagens. O diálogo auxilia a imagem e ambos estão a serviço da 

 história. Eles se combinam e emergem como um todo sem emendas. O processo ideal de 

 escrita ocorre quando escritor e artista são a mesma pessoa. Isso, é claro, encurta a 

 distância entre a ideia e sua tradução gráfica, criando um produto que reflete mais 

 intimamente o intento do escritor. (EISNER, 2013, p. 115)   
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Como escritor e artista, Mutarellli constrói uma narrativa altamente elaborada, 

onde seu texto e imagens ao mesmo tempo em que compõem um todo também se 

tornam independentes se consideradas separadamente. Outro ponto forte de sua obra é a 

presença de personalidades que fazem parte de sua vida pessoal, quadrinistas que foram 

suas referências no mundo das histórias em quadrinhos, autores que influenciaram seu 

modo de pensar, homenagens a ilustradores importantes. Como não poderia faltar, ele 

mesmo se “infiltra” na história e até sua esposa e filho o acompanham, ora em um 

passeio por uma rua movimentada, ora aparecendo no fundo de uma foto tirada na praia 

pelo personagem Judite. E no último livro da trilogia vemos o resultado de muita 

pesquisa, que se revela através de informações interessantes sobre a história de Portugal 

através dos diálogos ricos em citações e referências que mostram as influências 

literárias e filosóficas do autor e também por meio dos desenhos cheios de detalhes 

impressionantes, nos quais o próprio Mutarelli aparece como “Zigmundo Muzzarella” 

personagem chave na trama. 

 Renata Oliveira dos Santos, em sua dissertação intitulada “Reflexões sobre o 

herói na literatura brasileira contemporânea: uma análise do Romance O Cheiro do 

Ralo, de Lourenço Mutarelli”, destaca o seguinte sobre os personagens deste autor:  

 
 A grande maioria de seus personagens têm um universo psicológico pautado sobretudo 

 no dessentido da vida, o que é notável nos protagonistas d’O cheiro do ralo, d’O 

 natimorto, de Jesus Kid, de Miguel e os demônios ou Nas delícias da desgraça, d’A arte 

 de produzir efeito sem causa e de Nada me faltará (sem contar com os das graphic 

 novels e O teatro de sombras, que reúne suas peças teatrais) (SANTOS, 2014, p.34) 

 E sem dúvida Diomedes integra esse seleto grupo criado por Mutarelli, como 

veremos no próximo assunto. 

   

 

2.3 Do cinema para o papel 
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Ao iniciarmos a leitura de Diomedes nos sentimos assistindo a um filme noir, a 

única diferença é que o movimento fica por conta do ritmo de leitura de cada um. Toda 

a organização, escolha de cores, disposição dos objetos e a própria escolha do 

personagem e gênero para serem trabalhados se encaixam nas características principais 

de uma produção cinematográfica no estilo noir. Lembrando que o próprio gênero 

policial se desdobra na classificação do romance noir. Assim sendo, podemos explorar 

algumas questões acerca deste assunto. 

Recursos como o alto contraste entre o preto e o branco, uso de sombras, close 

ups e zoom de rostos, geralmente do protagonista, são constantes em toda a obra de 

Lourenço Mutarelli. Suas habilidades vão bem além de saber articular texto e imagem, 

com alguns de seus romances como O cheiro do ralo de 2002, O natimorto de 2004 e A 

arte de produzir efeito sem causa de 2011, adaptados para o cinema, Mutarelli se sente 

à vontade nesta área que aprecia e domina. Ele chega até a sugerir uma trilha sonora, 

uma música de Tom Zé e José Miguel Wisnik, para sua graphic novel em uma cena de 

ação, integrando diferentes artes de forma bem interessante, como vemos na figura 1: 

 

Figura 1 (MUTARELLI, 2012, p. 197) 
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A maior parte dos diálogos da narrativa se passam em lugares fechados como: 

escritórios, casas, carros, quarto de hotel, entre outros; e o exacerbado uso das sombras 

e de pouca luminosidade é uma recorrência durante toda a narrativa, trazendo o clima de 

mistério e suspense presentes em filmes noir. Mutarelli abusa dos recursos de close up 

nos personagens, principalmente em Diomedes, já que ele é o protagonista. Vemos o 

detetive de maneiras diferentes, ele não é um personagem estático, suas expressões 

mudam constantemente e podemos perceber os detalhes, pois ele sempre aparece no 

centro do quadro, o que possibilita a riqueza de detalhes ao redor. O cenário, o pano de 

fundo da história só carrega mais peso a partir do momento em que Diomedes está em 

Portugal e Mutarelli reproduz vários pontos turísticos com detalhes perfeitos, quase 

fotográficos.  

Também em vários momentos o foco fica nas ações do personagem passo a 

passo, como vemos na figura 2. Cada quadro contém uma narração e acompanha 

Diomedes acendendo e fumando cigarro: 

 

Figura 2 (MUTARELLI, 2012, p. 122) 

 



52 
 

Em outro momento Mutarelli elabora a composição da imagem de modo que 

temos a impressão de olharmos através de uma câmera que assumisse o ponto de vista 

do personagem; é o que acontece na figura 3: 

 

Figura 3 (MUTARELLI, 2012, p. 133) 

 

Uma cena bastante clichê no gênero de filme noir, e que não poderia deixar de 

aparecer em Diomedes, é a do personagem olhando através da janela com a sombra da 

veneziana projetada sobre seu corpo ou rosto, como vemos na figura 4: 

 

Figura 4 (MUTARELLI, 2012, p. 122) 

 

Após estas exemplificações podemos verificar como o diálogo entre história em 

quadrinhos e cinema acontece de forma bastante eficaz e interessante.  
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2.4 Diomedes  

Diomedes é o tipo de personagem pelo qual logo de início nos sentimos 

penalizados, pois se trata de um delegado aposentado tentando ganhar um dinheiro extra 

para realizar o sonho da amada esposa, que é comprar um sofá de três lugares. 

Mantendo um amor incondicional pela esposa que o trai frequentemente com o técnico 

de TV, Diomedes segue em busca dos seus pequenos sonhos. Um completo fracassado, 

com uma linguagem bastante pesada, não mede palavras para expressar o que pensa. 

Apesar de não gostar de embromação e querer sempre ir direto ao ponto para resolver os 

poucos casos que lhe aparecem, uma série de características físicas o atrapalham um 

bocado. Uma delas e a mais evidente é o seu tamanho, sendo mais específico o seu 

peso, que o impede de correr e de qualquer movimento brusco com sucesso, somado aos 

seus hábitos sedentários de alimentação, vícios pelo cigarro e bebidas, e pouco apreço 

pela apresentação de uma boa aparência, temos um profissional nenhum pouco 

qualificado, pelo menos não fisicamente. Resta-lhe então contar com sua experiência, 

conquistada nos longos anos trabalhando na polícia, sua inteligência e perspicácia que 

como veremos no decorrer da trama não ajudam muito.   

Inicialmente estranhamos sua aparência grotesca e desleixada, linguagem pouco 

polida e caráter aparentemente duvidoso, mas quando prosseguimos a leitura vamos aos 

poucos cedendo ao seu jeito prático de lidar com as mais variadas situações e o modo 

como tenta resolver tudo, nos compadecemos por conta dos inúmeros infortúnios que o 

acompanham e no final das contas ele acaba nos cativando. 

Na tentativa de impressionar um cliente em potencial através de um embate 

verbal nada convidativo Diomedes tenta adivinhar o motivo pelo qual o cliente o 
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procura e acaba não agradando muito. O cliente sugere que Diomedes não é tão 

eficiente como ele imaginava e diz na figura 5, que ele é detetive apenas porque se 

interessa pela “vida alheia”. Porém, Diomedes não fica por baixo e responde à altura de 

um detetive experiente:  

 

Figura 5 (MUTARELLI, 2012, p. 13) 

 

 Mas logo depois o vemos questionando o que ele mesmo havia dito, pois seria 

difícil dizer para o cliente qual era o real motivo dele estar trabalhando como detetive na 

figura 6: 

 

Figura 6 (MUTARELLI, 2012, p. 23)  

 

Diomedes é um brutamonte por fora, mas por dentro se mostra extremamente 

sensível, por vezes o pegamos refletindo e ruminando sua condição financeira, seus 
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fracassos. E essa é uma constante neste detetive tão desajeitado. Volta e meia o 

pegamos refletindo sobre sua postura, verdades, profissão, ineficiência e suas inúmeras 

tentativas fracassadas. E em outro momento ele admite que o real interesse na profissão 

de detetive é apenas para se distrair, ocupar o tempo e se sentir útil, como vemos na 

figura 7:  

 

Figura 7 (MUTARELLI, 2012, p. 216) 

 

Com uma linguagem pesada, ele não mede palavras e nem mesmo gestos para 

mostrar suas opiniões, como aparece na figura 8.  

 

Figura 8 (MUTARELLI, 2012, p. 124) 

 

  Nada sutil com seu linguajar escrachado e movimentos desajeitados, Diomedes 

se expressa de uma forma já natural para ele, que foi um policial antes de se tornar 
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detetive particular. Vejamos como demonstra sua alegria ao comemorar uma mudança 

positiva na figura 9:  

 

Figura 9 (MUTARELLI, 2012, p. 19) 

 

 Se para expor sua alegria ela faz uso de palavrões, ainda mais o faz em um 

momento de  raiva. Totalmente irado ele perde a razão, e age como um policial 

tipicamente curto e grosso, como vemos na figura 10.  

 

Figura 10 (MUTARELLI, 2012, p. 69) 
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Um solitário. Como ele mesmo declara na figura 11 não tem nenhum amigo, e 

apenas no final do quarto livro vemos que mesmo com toda sua resistência Diomedes 

acaba cedendo e considerando a companhia de Waldir para ajudá-lo a organizar seu 

escritório e com ele compartilha partes das descobertas que fez em sua visita a Portugal.  

 

      Figura 11 (MUTARELLI, 2012, p. 167) 

 

A projeção da sombra das persianas sugere que Diomedes está em uma cela, 

preso. Mas essa é uma sugestão de sua real condição, na verdade, pois todo os seus 

infortúnios o mantém preso em uma grande trama que envolve o mágico Enigmo que 

parece não ter chance alguma de ser encontrada. E essa busca o prende em um 

encadeamento de situações desastrosas.  

O personagem Waldir, um coadjuvante importante no desencadeamento da 

narrativa, apresenta um perfil clássico de ajudante, mas ao lado de Diomedes ele se 

destaca consideravelmente de diversas formas, nos impressionando pelo seu raciocínio 

lógico e sua intelectualidade, e acaba por resolver um dos casos que Diomedes deveria 
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ter resolvido. Mas apesar da união e da perspicácia dos dois, ainda não parece ser 

suficiente para resolver todos os detalhes, e para isso ambos contam com uma ajuda 

extra como aparece no terceiro quadro da figura 12:  

 

Figura 12 (MUTARELLI, 2012, p. 181) 

 

Contando muito mais com a sorte do que com sua esperteza ou habilidade 

Diomedes vai vivendo sua vida entremeada com suas aventuras e seus vícios. Como 

podemos observar na figura 13 viver em meio ao caos não é nenhum problema para ele 

e organização definitivamente não é o seu ponto forte, chegando até a questionar se isso 

seria algum problema:  
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Figura 13 (MUTARELLI, 2012, p. 250) 

 

 Depois de ter sido abandonado pela esposa Diomedes, teve de transformar seu 

escritório em seu novo lar e não demorou nada para que o espaço se tornasse um retrato 

da personalidade e a vida de seu único habitante. 
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2.5 Um detetive nada clássico 

Diomedes é um detetive que foge à regra, não se baseia em um detetive 

convencional, não faz um tipo clássico que usa a lógica para reconstruir os fatos e 

desvendar os casos, pelo contrário, se depender de sua memória para a reconstrução de 

fatos estará fadado a muitos enganos e confusões. 

Uma boa apresentação física, um linguajar culto ou maneiras polidas, nada disso 

encontramos em Diomedes, ou seja, ele não se parece com um detetive clássico. Apesar 

de conseguirmos identificar muitas tentativas e utilização de métodos 

convencionalmente utilizados pelos famosos detetives, vemos que são sempre tentativas 

frustradas. Na figura 14 ele relata as pistas que conseguiu reunir e ainda faz piada 

dizendo que anotou tudo “que nem um detetive de verdade”: 

 

Figura 14 (MUTARELLI, 2012, p. 278) 

 

Já na figura 15 ele constata ser uma fraude por não ter resolvido nenhum caso, 

mas ainda tem esperança. Quem sabe com todas as informações anotadas no caderninho 

(como os detetives de verdade fazem) ele consiga resolver alguma coisa desta vez?  
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Figura 15 (MUTARELLI, 2012, p. 279) 

 

E na figura 16 o vemos em uma saída triunfal mas ele não sai antes de 

pronunciar uma frase clássica sempre presente nos livros e filmes policiais, que os 

detetives falam antes de sair para resolver um caso, geralmente os mais complexos, aqui 

era para colocar em prática o plano de pegar o assassino de casais: 

 

Figura 16 (MUTARELLI, 2012, p. 180) 

 

 Essa cena, como tantas outras, seria cômica se não fosse triste, porque mesmo 

ofegante, pingando de suor e se apoiando em uma bengala para poder andar, Diomedes 

sai todo confiante, acreditando que vai ganhar seu dia e capturar o assassino, e nós 



62 
 

ficamos torcendo para que ele consiga executar o plano sem que nada aconteça de 

errado.  

 

2.6 Diomedes e seus métodos de trabalho 

 

Com seu método nada sistemático Diomedes conta muito mais com o acaso do 

que com qualquer outra coisa para elaborar estratégias, e ao invés de conversar para 

obter informações ele irrita as pessoas alegando que assim as conhecerá em seu estado 

puro, como diz na figura 17:  

 

Figura 17 (MUTARELLI, 2012, p. 151) 

 

 Sua “estrutura psicológica” não pode ser comparada nem mesmo com a de 

Freud, e até este grande intelectual não escapa de seu humor ácido e suas piadas 

maldosas, como vemos na figura 18.  
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Figura 18 (MUTARELLI, 2012, p. 192) 

 

2.7 Como não ser um detetive de sucesso  

Com uma narrativa alucinada e recheada com mais desencontros que encontros e 

uma série incontável de acidentes, não é por menos que o subtítulo da obra é a “Trilogia 

do acidente”. Envolvido em infortúnios sem fim, os acidentes que acontecem com 

Diomedes vão crescendo em número e grau durante e a narrativa e vão se somando a 

sua coleção de frustrações e desgraças. 

Aliás, “frustração” e “fracasso” podem ser considerados seus sobrenomes, já que 

não aparece nenhum sobrenome ao longo da trama e só o conhecemos como Diomedes. 

Mas este é um nome suficientemente marcante e por onde passa ninguém se esquece 

dele, inclusive sua ex-mulher lamenta quando ele anuncia que vai viajar para Lisboa 

para desvendar um caso, dizendo que os brasileiros já não são bem vistos em Portugal e 

que por isso estarão sendo muito mal representados por Diomedes.  Sorte e azar andam 

sempre ao seu lado, evidente que muito mais o azar. O próprio Mutarelli o apresenta na 

contracapa do volume dizendo que “Diomedes é um sobrevivente”. E como Diomedes 
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mesmo explica: “Eu aprendi a apanhar” (MUTARELLI, 2012, pág. 266), e na figura 19 

se surpreende com o convite para ajudar a resolver um caso e logo após reconhece sua 

ineficiência: 

 

Figura 19 (MUTARELLI, 2012, p. 131) 

 

Apesar de viver ressaltando suas poucas qualidades, muitas vezes Diomedes 

reconhece seu fracasso como profissional e até mesmo como pessoa, assim de acordo 

com a figura 20 ele lamenta que sua esposa o tenha deixado exatamente por ele ser um 

perdedor:  
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Figura 20 (MUTARELLI, 2012, p. 133) 

Na figura 21 admite o quanto o fracasso é uma constante em sua vida, mas a sua 

integridade nos surpreende pois ele tem consciência de seus erros e em momento algum 

culpa outras pessoas: 

 

Figura 21 (MUTARELLI, 2012, p. 239) 
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Diomedes não se dá bem em nenhuma área, até mesmo sua vida conjugal tem 

um final trágico e cômico. Sua tão adorada esposa Judite não lhe dá o mínimo crédito já 

que ele nunca foi capaz de conseguir dinheiro para comprar o seu sonhado sofá de três 

lugares e para completar ela o trai sempre que tem oportunidade, até que decide largá-lo 

em um de seus piores momentos quando ele está à beira da morte em um hospital, e 

trocá-lo iniciando outro relacionamento, como explica a figura 22. 

 

Figura 22 (MUTARELLI, 2012, p. 133) 

 

Simpatizante do recurso de contar piadas sem graça em momentos inoportunos, 

acabou por ser uma das coisas que faz de melhor, só não consegue sorrir do seu triste 

final familiar. Acaba sozinho tendo sido trocado por outro homem e para completar seu 

único filho evita totalmente o contato por considerá-lo má influência para os netos.  

O tema principal desta trilogia dividida em quatro partes, que seria desvendar o 

paradeiro do mágico Enigmo, vai muito além, pois toca em assuntos bastante 
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pertinentes. Peixoto traz a seguir considerações acerca das ações de um detetive e seus 

resultados: 

 O private segue, dia e noite, um suspeito. Vigia cada um dos seus movimentos, vasculha 

  onde  ele  mora,  descobre  tudo  o que  ele  faz  e  onde  vai.  Tentando  obstinadamente 
  conhecer toda a sua  vida, desvendar  todos os seus segredos. Através desta investigação 

  de um outro,  detetive está  em busca  de si  mesmo. Como todos  os habitantes da noite, 

  ele  vive   permanente  crise  de   identidade.  A procura  de  alguém,  em  meio  a coisas 

  perdidas  e  acontecimentos  inesperados,  sintetiza  a obsessiva e infindável tentativa de 

  auto-reconhecimento desses indivíduos. (PEIXOTO, 1987, p. 12) 

 

Diomedes não é do tipo de detetive que fica apenas sentado em seu escritório 

elaborando soluções dedutivamente; através das imagens acompanhamos as mais 

diversas formas usadas por ele na tentativa de resolver o grande caso que move a 

história. Por meio das falas dos personagens em uma narrativa elaborada com extremo 

domínio das artes da escrita e do desenho vemos que Diomedes vive em uma 

permanente “crise de identidade”, como destacado por Peixoto, ora seguro de si, ora 

reconhecendo o seu fracasso por nunca ter conseguido solucionar nenhum caso. Na sua 

incessante busca pelo mágico, Diomedes também segue em busca de si mesmo. A partir 

deste caso muitas mudanças acontecem e suas dúvidas e frustações aumentam 

consideravelmente. No final, quando ele acreditava ter encontrado a solução para o caso 

do mágico desaparecido, e junto com a solução uma direção para sua própria vida, 

acaba se vendo mais perdido do que no início.  
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Capítulo 3 - Anti-heróis contemporâneos  

Neste capítulo uniremos os dois personagens principais, Espinosa e Diomedes, 

para enfim traçarmos o perfil do detetive contemporâneo. Olhando mais de perto as 

características que os unem e diferenciam, pretendemos chegar ao seguinte 

denominador comum: estes personagens se parecem pouco com aquilo que conhecemos 

ou esperamos de um detetive clássico, se apresentam mais como uma desconstrução 

deste para a criação do que poderíamos definir como um “anti-detetive”, fazendo-se 

aqui uma analogia ao conceito que Victor Bombert traz de “anti-herói”. Em um 

momento de reflexão Espinosa coloca o ponto principal deste capítulo: 

Saiu da trattoria dizendo para si mesmo que aquela não era a postura do guerreiro dos 

tempos arcaicos, como também não correspondia à imagem do herói contemporâneo e 

tampouco podia ser considerada uma ousada filosofia de vida.   

– Não sou guerreiro, sou tira; não sou herói, sou funcionário público; tampouco sou 

filósofo, tenho apenas nome de filósofo.  

A calçada estava deserta, podia falar sozinho. O que, aliás, vinha fazendo havia muito 

tempo. (GARCIA-ROZA, 2003, p. 139) 

 

Espinosa. Seu nome nos remete a um famoso filósofo, Baruch Espinoza, que 

contribuiu com estudos bastante revolucionários para sua época sendo reconhecido 

somente após sua morte. Com Diomedes também nos lembramos de um herói grego que 

ficou apenas abaixo de Aquiles na guerra de Tróia e que era aconselhado por Zeus. Mas 

como o próprio Espinosa, o nosso personagem, afirma, ele não é uma pessoa de 

destaque e que apenas seu nome carrega algum tipo de importância. Essa conclusão 

podemos estender também a Diomedes. Pessoas comuns, simples funcionários, um em 

atividade e outro aposentado institucionalmente, dotados muito mais do instinto de 

sobrevivência em uma sociedade cada vez mais confusa do que de algum tipo de astúcia 

ou característica extraordinária. Vejamos um breve resumo da vida de Diomedes na 
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figura 23 e logo após a triste constatação dele mesmo na figura 24, seguida de uma 

declaração nada amistosa de Espinosa: 

 

      Figura 23 (MUTARELLI, 2012, p.177) 

 

 

                                          Figura 24 (MUTARELLI, 2012, p. 68) 

E quanto ao detetive Espinosa: 
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Havia dois dias sentia-se impelido exclusivamente por forças externas, esvaziado de 

desejo, cumprindo mecanicamente a rotina da delegacia. A semana estava terminando e 

realmente não via motivos para orgulhar-se de tê-la vivido. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 

67) 

 

Perspectivas de vidas bastante desanimadoras. Estes são os detetives da 

modernidade. Sem orgulho da própria vida, falidos, fracassados. Ineficientes, causando 

mais problemas que soluções. Desorganizados, solitários, sedentários; são essas 

algumas das características que unem Espinosa e Diomedes. Ambos têm dificuldades 

familiares, relações amorosas conturbadas e indefinidas, são pouco sociáveis, entre 

outros pontos negativos. Inicialmente o que os une aqui neste capítulo é a profissão, 

mas veremos que há muitos outros fatores além desse. Em seus contextos, cada um com 

suas peculiaridades, unem-se por traços que os tornam representantes de uma categoria 

de personagens cada vez mais recorrentes na literatura atual, o personagem derrotado. 

Em seu livro Em louvor de anti-heróis, o crítico Victor Brombert faz uma introdução ao 

conceito de anti-herói que ele vai explorar ao longo de suas análises, ressaltando que “O 

modo anti-heróico, (...) implica a presença negativa do modelo subvertido ou ausente” 

(BROMBERT, 2001, p. 14). Quando pensamos no gênero romance policial logo nos 

lembramos dos detetives que marcaram a história e de seus modos bem característicos 

de trabalhar e resolver os casos apresentados, como vimos no primeiro capítulo. Victor 

Brombert diz que a constituição do anti-herói depende da presença do modelo e este já 

temos consolidado no gênero policial clássico, no qual existe aquele profissional que 

usa a razão acima de tudo. Assim sendo, o que nos chama atenção nestes personagens é 

o que o autor descreve a seguir:  

A literatura dos séculos XIX e XX está, além disso, abarrotada de personagens fracos, 

incompetentes, dessorados, humilhados, inseguros, ineptos, às vezes abjetos - quase 

sempre atacados de envergonhada e paralisante ironia, mas às vezes capazes de 

inesperada resistência e firmeza. Esses personagens não se ajustam aos modelos 

tradicionais de figuras heroicas, até se contrapõem a eles. Mas pode haver grande vigor 

nessa oposição. Implícita ou explicitamente lançam dúvidas sobre valores que vêm 

sendo aceitos ou que foram julgados inabaláveis. (BROMBERT, 2001, p.14) 
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Aqui situamos Espinosa e Diomedes, e parece-nos até uma descrição 

direcionada a eles, desajustados ao modelo tradicional do detetive metódico e racional. 

Vemos seus criadores buscando, lançando dúvidas sobre os valores inabaláveis, pois em 

vários momentos nos deparamos com situações, falas e atitudes nada condizentes com 

um detetive minimamente competente. Seja quando Espinosa imagina possibilidades 

totalmente fictícias e quase literárias sobre um assassinato que esta investigando ou 

quando Diomedes, em uma crise financeira, só trabalha como detetive particular porque 

sua aposentadoria não é suficiente. Se por um lado eles esbanjam defeitos, por outro 

lado eles representam os nossos questionamentos, a nossa cultura, o homem atual em 

uma época de incertezas, um tempo em que não se sabe pelo que lutar e por isso se 

mostram perdido, derrotados muito mais por não haver uma guerra, um motivo, do que 

por terem tentado e não terem conseguido.  

 

3.1 Os lugares que habitam 

Solitários, na maior parte do tempo vivem enclausurados. Espinosa em seu 

apartamento no bairro Peixoto e Diomedes em seu escritório que passa a ser seu lar após 

sua esposa o ter abandonado. Enquanto um tenta vagarosamente construir uma estante 

composta apenas com os seus livros numa interminável arrumação, o outro tem pouca 

ou nenhuma preocupação com a limpeza ou organização do seu local de trabalho e 

moradia. Ambos presos em suas vidas sem rumo e sem soluções. Rodeados por 

incertezas se fecham em espaços onde se sentem seguros e onde podem conter suas 

divagações, dúvidas e pensamentos. Os lugares onde moram demonstram em grande 

parte suas personalidades. Vejamos o que Espinosa pensa sobre essa questão:  
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Estava fora de casa desde às oito da manhã. Apesar de arrumado, o apartamento tinha 

um ar de abandono. Não era falta de cuidado. Estava limpo e com as coisas em seus 

lugares, mas fazia falta um morador que permanecesse ali mais tempo. Se o usava 

apenas a tomar banho e dormir, era praticamente um quarto de hotel. E, no entanto, ele 

gostava do apartamento. Espinosa morava ali desde menino. Primeiro com os pais, 

depois com a avó, depois com a mulher e o filho e, nos últimos dez anos, sozinho. 

Pensou que talvez o desabitado fosse ele, e não o apartamento.”  (GARCIA-ROZA, 

2003, p.134-135) 

 

Na citação vemos que o apartamento de Espinosa reflete suas incertezas, e uma 

sensação de não pertencimento já que o compara a um hotel, e por mais que tenha 

vivido nele por toda sua vida e em determinados momentos acompanhado as pessoas 

que compartilharam o mesmo espaço com ele, mas que por algum motivo já partiram, o 

problema maior permanece: ele, que se sente vazio e desabitado. Diomedes também 

oscila entre viver acompanho e sozinho, como podemos ver nas figuras 25, 26 e 27 onde 

notamos a grande diferença entre um estado e outro: 

 

Figura 25 (MUTARELLI, 2012, pág.17) 

 

Figura 26 (MUTARELLI, 2012, p. 237) 
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Figura 27 (MUTARELLI, 2012, p.123) 

 

                     Figura 28 (MUTARELLI, 2012, p.132) 
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 Nas figuras podemos perceber a drástica diferença entre a casa de Diomedes 

enquanto ele era casado na figura 25, em que o detetive, apesar de estar chegando do 

seu escritório, apresenta uma aparência alinhada e em sintonia com o ambiente familiar 

e o seu escritório apresentado nas figuras 26, 27 e 28, que passa a ser seu lar. Podemos 

perceber o quanto esta mudança afetou negativamente sua vida, que já não era muito 

bem estruturada, mas que se apoiava no conforto do seu humilde lar e no seu casamento 

que ele sempre acreditava ser feliz, até que para sua surpresa o casamento acaba e ele se 

vê de fato sozinho. 

 Em seu artigo “Os espaços claustrofóbicos na obra de Lourenço Mutarelli” 

Pascoal Farinaccio dedica um trecho para descrever uma das imagens mais interessantes 

de Diomedes e que trata exatamente dessa questão do espaço fechado como refúgio:  

O detetive Diomedes situa-se na contramão dos grandes detetives da literatura policial 

tradicional: ele não é bonito ou conquistador, vive com muitas dificuldades financeiras, 

a mulher o trai com vários outros homens, ele não consegue resolver os casos que 

investiga... "Fracasso, esse é meu nome". Do ponto de vista da utilização gráfica do 

espaço, cumpre notar que há uma progressão que acompanha o desfile de lamúrias do 

detive. Conforme ele vai confessando seu fracasso, o espaço vai mais e mais se 

estreitando, enclausurando-o... Como nos romances considerados, ocorre uma 

convergência entre estados psicológicos depressivos e confinamento espacial. A 

sequência dos quadrinhos parte de um "plano geral" (no primeiro quadrinho vemos a 

paisagem externa – que aparecera nos desenhos precedentes – refletida no olho de 

Diomedes) e progressivamente vai se afunilando, até situar, no último deles, a 

personagem em um quarto minúsculo. 

 

Esta análise se refere à figura 29 que segue logo abaixo, na qual Mutarelli faz 

uso de recurso utilizado no cinema, o zoom, para dar mais gravidade e dramaticidade à 

cena e ao estado de reflexão de Diomedes, que após um ano vê que sua vida mudou 

muito para pior e se vê como um fracassado: 
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Figura 29 (MUTARELLI, 2012, p. 120) 
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3.2 Azar ou sorte no amor? 

Relacionamentos familiares e amorosos são tão mal resolvidos quantos os casos 

em que trabalham. Espinosa é separado e seu único filho adolescente vive com a mãe 

em outro país enquanto ele vive se enamorando por mulheres envolvidas direta ou 

indiretamente nos casos  que investiga. Isso até no caso relatado no romance Vento 

Sudoeste, quando então conhece Irene que acompanha a amiga Olga em um depoimento 

na delegacia. Com ela terá um longo e indefinido relacionamento em que cada um terá 

uma vida independente e se encontrarão quando a agenda de ambos permitir. A seguir 

algumas informações sobre o relacionamento de Espinosa e Irene:  

Irene era dez anos mais nova que ele; os dois estavam juntos havia 10 anos. Espinosa 

tinha certeza de que se gostavam profundamente, assim como tinha certeza da atração 

física que sentiam um pelo outro. Eles haviam criado espaços de vida distintos e bem 

protegidos. Moravam cada um no seu apartamento e se encontravam e passavam os fins 

de semana ora no apartamento dela, em Ipanema, ora no dele, em Copacabana. Não 

havia cobranças nem ciúmes, eram independentes e ligados por laços duradouros, 

embora não muito ortodoxos. (GARCIA-ROZA, 2012, p. 17) 

Terminado o exame, claramente notado por Espinosa, certeza de duas coisas: de que 

passara no teste e de que a amiga era amante de Irene. Tudo transcorrera no intervalo de 

uma hora e meia de um depoimento bastante detalhado. Dez anos depois, ele ainda se 

espantava de como atravessara aquela experiência e lidara sem um grande choque com a 

percepção clara do conteúdo das relações em jogo. (GARCIA-ROZA, 2012, p.19) 

 

Tanto Espinosa quanto Diomedes vivem incertezas também no amor. Apesar de 

se achar velho, e sempre dizer que não compreende mais os códigos de conquista, após 

várias investidas Espinosa encontra Irene, com quem terá um relacionamento bastante 

duradouro, mas não totalmente satisfatório, já que há assuntos que permanecem ocultos 

entre eles. E depois de tanto tempo Espinosa continua sem entender como aceitara o 

fato de como se conheceram, já que ela havia sido namorada de uma testemunha que 

prestara depoimento em sua delegacia. Assim seguiam os dois, cumprindo seus acordos 

e aproveitando o que podiam. 
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Diomedes inicia sua trama casado com Judite, por quem nutre um amor 

incondicional, sendo fiel e tão inocente a ponto de não fazer ideia de que a esposa o trai 

com o técnico de TV sem qualquer remorso, até que ela resolve abandonar o marido no 

momento em que ele mais precisa, arrumando outro homem. Alvejado em uma 

perseguição, após sua recuperação, Diomedes, agora sem esposa e sem casa, vai morar 

em seu escritório. Seu único filho evita qualquer tipo de contato alegando que não quer 

que o seu pai influencie negativamente o neto.  

 

      

            Figura 30 (MUTARELLI, 2012, p.41)                  Figura 31 (MUTARELLI, 2012, p.42) 

 

Diomedes acreditava desfrutar da mais perfeita harmonia em seu casamento já 

que amava com todas as forças sua esposa e se esforçava ao máximo para lhe dar o tão 

sonhado sofá que ela desejava. Nas figuras 30 e 31 vemos sua preocupação em manter a 

esposa informada de seu paradeiro e, muito mais que isso, afirmar o seu amor por ela. 

Amor e preocupação que permanecem mesmo após a separação como vemos nas 

imagens a seguir: 
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Figura 32 (MUTARELLI, 2012, p. 58)   

         

Figura 33 (MUTARELLI, 2012, p.167)                      Figura 34 (MUTARELLI, 2012, p.133) 

    

Nas figuras 32, 33 e 34 vemos que Judite ainda habita os pensamentos e 

alucinações de Diomedes; dessa forma, vez ou outra ela retornará à trama. Em 

determinado momento ele é avisado de que acontecerá uma grande mudança em sua 

vida, mas como cético que é não dá nenhum crédito para esse aviso. E quando menos 

espera se vê abandonado por quem mais amava.  
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O celibato é uma das características de um detetive, pois garante tempo e 

exclusividade para resolução dos seus casos, o interessante é que essa impressão ainda 

continua presente. Um personagem que observa a rotina de Espinosa acha estranho o 

fato de um policial ter uma família, já que é normal achar que o mesmo se dedicará 

inteiramente ao seu ofício a ponto de não ter tempo para constituir uma família: 

Pensou que o tira devia morar sozinho, caso contrário a janela estaria acesa antes de ele 

chegar. Não devia ter mulher nem filho. Aliás, estava se dando conta naquele momento 

de que nunca pensara em policial como tendo mulher e filhos, quando ouvia falar em 

“família do policial” pensava nos irmãos, na mãe, no pai, mais nunca nele próprio como 

chefe de família. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 49) 

 

Mas a família de Espinosa não é composta sequer de pais e irmãos, já que ele é 

filho único e seus pais morreram em um acidente de carro ainda na sua infância, o que 

agrava ainda mais o seu estado de solidão. Nas citações que se seguem vemos Espinosa 

preocupado com seu estado atual e também com o seu futuro, que ele deseja com todas 

as forças que não seja nem um pouco parecido com o final da maioria de seus 

conhecidos de profissão: 

No entanto, não podia deixar de pensar que mais uma década vivendo sozinho, desde 

que se divorciara, era sinal de que alguma coisa não andava bem para o lado dele, ou 

que fizera a opção definitiva pelo celibato. (GARCIA-ROZA, 2001, p. 47)  

Enquanto se esforçava para dormir, às cinco da madrugada, era tomado por cenas dele 

mesmo num futuro não muito longínquo sendo cortejado por jovens prostitutas à 

procura de garantia contra os rigores da lei – que só era rigorosa quando se tratava de 

atender os interesses de alguém. Tentava convencer-se de que com ele seria diferente, 

não era grosseirão como o Vieira, gostava de livros, tinha bom gosto, não terminaria sua 

vida procurando a atenção de prostitutas. Mas apesar dessa reflexão, que julgou lúcida, 

não conseguiu dormir. (GARCIA-ROZA, 2004, p. 33)  

 

Para ele o celibato não era uma escolha consciente, mas uma combinação de 

relacionamentos mal resolvidos e falta de jeito para iniciar novos; contudo, mantinha a 

esperança de não precisar apelar para companhias interessadas mais em proteção 

policial do que nele. Mas não seria muito mais sorte do que azar ,já que um detetive 

precisa de tempo para se dedicar ao seu trabalho, sua arte de desvendar mistérios? Não 
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para os nossos detetives que precisam de amparo emocional, de um porto mesmo que 

inseguro como o relacionamento indefinido de Espinosa e Irene ou o conforto mesmo 

que aparente do lar de Diomedes. 

 

3.3 Amigos  

 

Outro fato que os une é que tanto Espinosa quanto Diomedes dificilmente 

aparecem acompanhados de amigos. Até mesmo no trabalho Espinosa reclama da 

dificuldade de encontrar alguém em quem confiar e por isso escolhe os recém formados, 

pois são os que ainda não foram contaminados pela corrupção do sistema policial. Já 

Diomedes declara que não tem amigos, pois não sofre desse mal. Mas como todo 

detetive precisa de um companheiro vemos que Espinosa elege Welber, que está sempre 

presente ao longo das narrativas; já no caso de Diomedes, meio a contragosto ele ganha 

um ajudante para o caso em que é obrigado a participar por chantagem de um policial 

interessado em um auto cargo na corporação, esse ajudante é o Waldir, que será um 

importante coadjuvante no decorrer da trama. E já que sempre estão sozinhos, as poucas 

pessoas que os rodeiam se preocupam que tenham pelo menos algum tipo de 

companhia, que não os livros para Espinosa e a bebida para Diomedes. Por isso uma 

vizinha adolescente de Espinosa insiste que ele deve ter um cão e Waldir presenteia 

Diomedes com um peixe, como vemos a seguir no trecho de uma conversa entre 

Espinosa e sua vizinha e na figura 35 que Waldir aparece com um presentinho para 

Diomedes: 

 - Porque  você não arranja  um cachorro, enquanto não se casa? Assim não fica sozinho.  

 - E quem vai cuidar dele, se eu sou sozinho? (...) 

 - (...) - Enquanto você não se casa. Não precisa se preocupar com nada. Pego ele no seu  

  apartamento, levo para passear, até dou banho nele uma vez por semana. 

 - Obrigado, prometo pensar no assunto. (GARCIA-ROZA, 1999, p. 32-33) 
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Figura 35 (MUTARELLI, 2012, p. 236) 

 

 Tentativas frustradas, pois mesmo com a ajuda da vizinha Espinosa não 

consegue adaptar a sua rotina com um companheiro canino e o peixinho de Diomedes 

acaba morrendo por falta de cuidados. Ou seja, nem mesmo com os animais eles 

conseguem lidar bem. 

Welber se parecia muito com Espinosa, acreditavam nos mesmos princípios, e 

aos poucos conseguiu ganhar a confiança dele. E em um dia em que estavam juntos 

tentando fazer uma emboscada para prender um criminoso misterioso, Welber leva um 

tiro que fora desferido para acertar Espinosa e a partir deste fato é promovido de 

assistente a amigo, como vemos a seguir: 

Welber iniciara a carreira na equipe de detetives chefiadas por Espinosa, quando ele era 

inspetor na delegacia da praça Mauá, no Centro. Na época, era um rapaz com pouco 

mais de 20 anos de idade, recém-saído da Academia de Polícia, que acreditava que ser 

policial e ser honesto não eram condições excludentes, e Espinosa oferecera-lhe a 

oportunidade de comprovar essa tese. Trabalhavam juntos desde então, salvo durante 

um período em que Welber foi afastado para se tratar de um ferimento a bala que lhe 

custara o baço e quase a vida. O tiro era para Espinosa. A partir daí, tornaram-se 

amigos. (GARCIA-ROZA, 2003, p. 81) 
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Waldir, apresentado a Diomedes como o assistente que vai auxiliá-lo na figura 

36, se compadece da inocência de Diomedes e tenta ajudá-lo de todas as formas, mas 

percebe que não é uma tarefa nada fácil como vemos na figura 37: 

              

       Figura 36 (MUTARELLI, 2012, p.143)                 Figura 37 (MUTARELLI, 2012, p.169) 

Ambos, Welber e Waldir serão personagens coadjuvantes de grande importância 

em suas respectivas narrativas. E ao longo das histórias acabam se tornando mais que 

um ajudante, confidente ou braço direito, se tornam amigos desses detetives nem tão 

durões assim que não precisem de ninguém. Por vezes eles tentam resolver um caso ou 

outro sozinhos, mas sabem que com a ajuda de seus fiéis escudeiros terão mais chances 

de sucesso. 

 

3.4 A única coisa rápida  

Os dois são representantes máximos de vidas sedentárias e desorganizadas, 

adeptos do fast food estão sempre em bares e restaurantes para realizarem suas 

refeições, invariavelmente acompanhadas de alguma bebida. Com rotinas desregradas, a 

alimentação também diz muito sobre nossos detetives. Espinhosa não abre mão de 
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lanches com pães e queijos regados de vinho quando está com Irene e em sua geladeira 

não pode faltar comida congelada e cerveja para acompanhar.  

Enquanto pensava e esperava, empreendia uma luta desesperada para abocanhar o 

sanduíche de dois andares sem que uma pasta cor de rosa espirrasse pelos lados sobre 

sua roupa. Era uma tarefa que exigia prática de veterano e ele era o homem indicado 

para a missão (GARCIA-ROZA, 2004, p. 127)  

Botou um congelado no microondas, experimentou o vinho que sobrara e que guardara 

na geladeira, sentou na cadeira de balanço da sala esperando os três apitos, e sentiu-se 

mais velho do que realmente era. (GARCIA-ROZA, 2003, p. 135) 

Uma hora depois, seu pensamento ainda errava pelas mesmas questões, e, das tarefas 

que se propusera a fazer, a única levada a cabo fora o banho. A roupa suja poderia ser 

deixada para o dia seguinte. Foi quando se deu conta de que não pusera as cervejas na 

geladeira. Vestiu-se e saiu para comer algo em algum lugar onde as pessoas fossem 

mais eficientes. (GARCIA-ROZA,1999, p.20)  

 

O escritório de Diomedes fica acima de uma lanchonete que é frequentada 

assiduamente por ele, já que ele não tem a mínima estrutura para cozinhar ou manter 

nenhum tipo de alimento em seu escritório/lar e sempre que o flagramos comendo não é 

nada que seja saudável, como vemos nas figuras 38, 39, 40 e 41. Ele sempre está 

lanchando, fumando ou bebendo.  

            

              Figura 38 (MUTARELLI, 2012, p.87)                     Figura 39 (MUTARELLI, 2012, p.88)  
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                     Figura 40 (MUTARELLI, 2012, p. 155)              Figura 41 (MUTARELLI, 2012, p.166) 

 

Espinosa tem uma rotina um pouco mais organizada que Diomedes, até mesmo 

porque ele mora em um apartamento e ainda tem o seu horário de trabalho que ocupa a 

maior parte do seu tempo, enquanto Diomedes, além de ser aposentado, vive em seu 

escritório que sequer tem uma geladeira. Espinosa vai aos mesmos bares e restaurantes, 

gosta de fazer os mesmos caminhos para ir de casa ao trabalho, prefere andar pequenas 

distâncias a pé enquanto aproveita para estar em meio à multidão e observá-la, e tem 

uma certa preocupação com a sua aparência. Já no caso de Diomedes, raramente o 

vemos na rua e percebemos pelo seu tipo físico que andar a pé ou se movimentar muito 

não é algo que ele faça com frequência. Sempre acompanhado de uma garrafa de bebida 

e cigarros, com uma aparência cada vez mais desleixada, demonstra incompatibilidade 

física com sua profissão, como vemos na figura 42.  
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Figura 42 (MUTARELLI, 2012, p.85) 

 

3.5 Profissão ou falta de opção 

Espinosa ingressa na carreira policial para ter um emprego e poder sustentar sua 

futura família, pois seu desejo inicial era ser advogado, mas dessa empreitada acaba 

ficando apenas com a profissão que em grande parte o desagrada pelas exigências 

burocráticas e pela eficácia que só se dá quando há algum interesse político ou 

midiático. Não sabemos o que motivou Diomedes, mas após sua aposentadoria sabemos 

que ele se vê obrigado a continuar trabalhando para poder complementar o orçamento. 

Espinosa é um delegado que atua na polícia do Rio de Janeiro e Diomedes é um 

delegado aposentado. Enquanto Espinosa lida diariamente com a dura realidade da 

instituição onde trabalha tentando driblar os processos burocráticos com a tentativa de 

solução dos casos em que está envolvido, Diomedes carrega consigo o peso da 

experiência que pouco lhe ajuda em sua nova jornada de detetive particular, de sua 

antiga profissão ficaram os vícios mais do que a perspicácia. 
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Após alguns anos de experiência Espinosa desabafa sobre a dinâmica de 

funcionamento da polícia, nada satisfeito. Ele faz a sua parte e trabalha da melhor 

maneira possível com as ferramentas que tem à mão, sempre fazendo alguma crítica ao 

mal funcionamento ou lamentando pela falta de recursos disponíveis e sabendo em 

quem pode e não pode confiar: 

A imagem do policial como investigador de crimes e captor de bandidos correspondia 

cada vez menos ao cotidiano da delegacia de polícia. Os roubos e assassinatos 

continuam acontecendo em número crescente, mas não eram os alvos principais da 

polícia. Num país marcado por tamanha desigualdade, a função da polícia não pode ser 

outra senão impedir o terceiro mundo de invadir o primeiro. Espinosa sabia disso; 

alguns poucos como ele também sabiam; os demais eram tão marginais quanto os que 

eles prendiam, agrediam e achacavam. (GARCIA-ROZA,1999, p. 44) 

Espinosa agradeceu o se despediu sem fazer comentários. Depois de vinte anos na 

polícia, conhecia cada pessoa com quem podia contar, em cada repartição policial. 

(GARCIA-ROZA, 1999, p. 181) 

 

Após um acerto de contas com o domador Lorenzo, Diomedes se vê ameaçado 

por um agente policial que quer se aproveitar desta falha para subir de posto e o tempo 

todo o lembra de que ele não tem opção e precisa colaborar, como aparece na figura 43. 

Mas não é de seus serviços de detetive que o agente precisa, mas que ele seja cobaia, 

tomando até veneno para participar da tentativa de captura de um assassino de casais. 

 

Figura 43 (MUTARELLI, 2012, p.152) 
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Figura 44 (MUTARELLI, 2012, p.159) 

Diomedes também não consegue fugir da corrupção e do interesse particular 

deste agente policial que o suborna para usá-lo como cobaia, ele pega uma prova para 

ter certeza de que Diomedes irá fazer tudo que ele mandar, de acordo com a figura 44, 

pois se conseguir desvendar o caso será promovido. 

Tanto nos romances de Garcia-Roza como em Diomedes de Mutarelli vemos 

fortes críticas ao funcionamento do sistema policial brasileiro. A corrupção, a violência 

e a injustiça são inimigos sempre presentes nestas narrativas, e nossos detetives, além de 

tentarem combater criminosos, precisam driblar estes problemas extras. 

 

3.6 Anti-detetives brasileiros  

 Espinosa com o seu jeito contido, fala mansa, evitando ser notado e Diomedes 

com sua expansão física, humorística e presença marcante. Duas figuras distintas, 

porém com muitas coisas em comum, como vimos ao longo do capítulo. Aqui tivemos a 



88 
 

oportunidade de perceber o quão diferentes os nossos personagens são dos detetives 

clássicos. Mas voltando à fala de Brombert: “Esses personagens não se ajustam aos 

modelos tradicionais de figuras heroicas, até se contrapõem a eles. Mas pode haver 

grande vigor nessa oposição” (BROMBERT, 2001, p.14). É este vigor que marca 

nossos personagens. Em um contexto brasileiro e pensando na literatura como reflexo 

da sociedade em que vivemos, não poderia ser diferente, pois nossos detetives fazem 

parte desta sociedade atual, cuja lógica de funcionamento não privilegia a justiça, ou o 

que é certo. Assim sendo, Espinosa e Diomedes, indo na contra mão desta lógica, 

sofrem muito mais que o necessário. São trabalhadores tentando sobreviver. São 

homens comuns que usam o que podem para cumprir a lei e manter suas vidas simples.  
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Considerações Finais 

 

 Vimos ao longo desta pesquisa que os detetives Espinosa e Diomedes trazem 

características bastante diferenciadas dos modelos clássicos. Convocados por Luiz 

Alfredo Garcia-Roza e Lourenço Mutarelli para subverterem esses modelos, 

representam personagens que refletem a sociedade brasileira com aquele famoso 

“jeitinho” de resolver as coisas. Estamos diante de detetives comuns, com falhas, 

repletos de defeitos. Victor Brombert afirma que:  

  Pode  ser  esta   realmente  a  principal  significação  de  tais antimodelos, de suas forças 

  secretas  e vitórias  ocultas.  O  herói  negativo,  mais  vividamente  e talvez que o herói 

  tradicional, contesta nossas pressuposições, suscitando mais uma vez a questão de como 
  nós  nos  vemos ou queremos ver. O anti-herói é amiúde um  agitador e um perturbador. 

  (BROMBERT, 2001, p. 14-15) 

 

 Tivemos a oportunidade de ver o gênero policial sob perspectivas e estilos 

completamente distintos e igualmente capazes de conquistar leitores através da 

linguagem escrita dos romances em prosa de Garcia-Roza e da linguagem dos 

quadrinhos na graphic novel de Mutarelli. 

 Diomedes encerra sua trajetória conseguindo desvendar o grande segredo do 

mágico Enigmo, que é o ponto chave que liga todos os momentos da trilogia em quatro 

partes. Mas este é um segredo que apenas o seu melhor amigo Waldir fica sabendo, pois 

caso Diomedes queria continuar vivo precisa mantê-lo sempre guardado. Assim sendo, 

o número de casos resolvidos por ele continua no número zero, e apesar de ter 

conseguido a proeza de um deciframento não se sente realizado; pelo contrário, suas 

incertezas aumentam após ter resolvido o grande mistério. Suas aventuras 

acrescentaram talvez mais experiências enriquecedoras do que todo seu tempo na 

polícia, e vemos na figura 45, logo a seguir, pelo menos um dos bons resultados que 

ficaram depois de sua longa jornada. Então ficamos tão surpresos quanto Waldir com 
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esta situação, pois não imaginamos que um detetive tão atrapalhado como ele possa ter 

conseguido aprender algo tão pertinente durante suas investigações:  

 

Figura 45 (MUTARELLI, 2012, p. 397) 

 

Espinhosa poderá reaparecer novamente, já que sua série ainda não foi encerrada 

no último volume até este momento publicado, Um lugar perigoso lançado em 2014. 

Ele poderá voltar para desvendar novos casos e quem sabe conseguir conquistar 

definitivamente o coração de sua namorada Irene, ou se bem o conhecemos, manter 

tudo como está. Mas de uma coisa sabemos bem, seu método de trabalho e princípios 

não se perdem com o passar do tempo, podem até quem sabe, ficarem um pouco mais 

irreais. Mas Espinosa continuará assim: um policial de fala calma que sequer se veste 

como um policial; com habilidades intelectuais acima da média dos seus colegas, 

amante da literatura e da arte, colecionador de dúvidas e incertezas e caçador de bons 

livros; enfim um detetive bem diferente. 

 Encerramos esta pesquisa chegando à conclusão de que estamos diante de uma 

nova caracterização da literatura policial contemporânea. E ainda podemos acrescentar 
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um trecho de Victor Brombert que sintetiza de forma bem clara as nossas ideias 

principais:  

  Amplas áreas da literatura ocidental têm sido cada vez mais invadidas  por protagonistas 

  que, por  estratégia  deliberada  de seus autores,  não conseguem  colocar- se à  altura de 

  expectativas   ainda   associadas  a  lembranças  da   literatura  tradicional ou  dos heróis 

  míticos. Mas esses  protagonistas não são fatalmente “fracassos” nem estão desprovidos 
  de possibilidades heroicas sintonizados  com  nossa  época  e  nossas necessidades. Tais 

  personagens podem cativar nossa imaginação, e até chegar a parecer Podem corporificar 

  outros tipos  de coragem, talvez mais admiráveis, pela maneira como ajudam a esvaziar, 

  subverter e contestar uma imagem “ideal”. (BROMBERT, 2001, p. 19) 

 

 Há necessidades mais simples do que um trabalho extra para complementar o 

orçamento, ou querer mais que a secretária eletrônica como companhia? Essas são as 

pequenas causas dos nossos detetives, que “cativaram nossa imaginação” com seus 

modos contidos e despojados de ser, subvertendo o ideal. Pelas mãos de seus criadores, 

ambos totalmente “sintonizados com nossa época”, podemos ver que Espinosa e 

Diomedes são dotados de outros “tipos de coragem”, uma coragem suficiente apenas 

para levarem suas vidas e trabalhos, tentando aqui e ali. Ora ganhando, na maioria das 

vezes perdendo. Mas eles não se importam muito, pois não querem ser heróis.  
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