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“Aquele crime teria ficado envolto em segredo por muito
tempo não fosse pelo chafariz central do jardim, que, depois
do assassinato, começou a jorrar água morta e sangrenta.
A relação entre o dissimulado crime de dentro do palácio e
o veio de água avermelhada sobre a fonte putrefata de verbosidades deu toda a chave do acontecido”.

Ramón Gómez de la Serna, O sangue no jardim

“Así que leyó a Fonseca, leyó la herida hasta que ésta empezó como a supurar, y luego cayó enfermo y sus compañeros lo llevaron a un hospital y dicen que deliró: vio la gran
novela policíaco-brasileña en un pabellón de hepatología, la
vio con detalles, con trama, nudo y desenlace y le pareció
que estaba en el desierto de Egipto y que se acercaba como
una ola (él era una ola) a las pirámides en construcción”.

Roberto Bolaño, La literatura nazi en América

“[Rubem Fonseca] escreve com a liberdade de um falcão ou
de um abutre, mas as palavras que desfia tecem um desenho
no qual o leitor jamais consegue se desvencilhar, como
acontece as moscas capturadas pela voracidade da aranha”.

Tomás Eloy Martínez, A sinfonia do Mal

RESUMO

Partindo da análise de Romance Negro, de Rubem Fonseca procuramos elaborar um estudo
crítico dos sete contos que o compõe, de tal modo que seja possível apontar uma unidade entre
eles e correlacioná-los, mediante a compreensão de três pontos principais identificados em toda
a obra: a escrita, o noir e o duplo. Na escrita, de forma direta através do papel do escritor presente em quatro contos e a forma como o autor explora os desdobramentos desse ofício de
escrever e as variantes que o cercam: leitor, narrador e personagens, e de forma indireta nos três
outros textos por meio de elementos que se relacionam à escrita; no que tange ao noir estabelecendo a estreita relação feita entre a figura do escritor, do leitor e do detetive, de maneira que
tenhamos essas três unidades concatenadas, em sintonia, no qual o leitor é levado a ser o detetive da história por meio da escrita do texto; e finalmente os fatores permeados pelo duplo, que
podem ser divididos em duas categorias: duplo endógeno (duplos que se originam dentro do
próprio indivíduo) ou duplo exógeno (duplos provenientes de um outro); desencadeados no
livro como “espelhos” dos protagonistas, refletindo suas atitudes perante a sociedade que integram e em que atuam.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita; noir; duplo; leitor.

RESUMEN

A partir del análisis de Romance Negro, de Rubem Fonseca buscamos elaborar un estudio crítico de los siete cuentos que lo arregla, por lo que se pueda apuntar una unidad entre ellos y
correlacionarlos, a través de la comprensión de tres temas principales identificados en todo el
libro: la escrita, el noir y el doble. En la escrita, de manera directa por medio de la función del
escritor presente en cuatro cuentos y la forma como el autor explora los desdoblamientos del
oficio de escribir y sus variantes al su alrededor: lector, narrador y personajes, y de modo indirecto en los tres otros textos trayendo consigo elementos que refiéranse a la escrita; con relación
al noir estableciendo la estrecha analogía hecha entre la representación del escritor, del lector
y del detective, de forma que tenemos eses tres componentes conectados, harmoniosamente en
la cual el lector es alzado a ser el detective de la novela por medio del texto; y finalmente los
factores permeados por el doble, que pueden ser divididos en dos categorías: doble endógeno
(dobles que se originan dentro del propio individuo) o doble exógeno (dobles provenientes de
un otro); desencadenados en el libro como “espejos” de los protagonistas, refletando sus actitudes delante de la sociedad que constituyen y en que actúan.

PALABRAS CLAVE: escrita, noir, doble; lector.
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1 INTRODUÇÃO

Às vésperas de completar 90 anos, e com mais de cinco décadas dedicados ao ofício de
escritor, com quase trinta livros publicados, Rubem Fonseca continua atuante e se reinventando.
Com uma literatura marcante no início da sua carreira, nas décadas de 1960 e 1970 do último
século, escreveu seu nome em nossa literatura, com obras seminais como Feliz Ano Novo (1975)
e O cobrador (1979). Obras essas que suscitaram diversas análises e reflexões não só literárias,
mas também acerca da sociedade caótica onde estamos inseridos.
A partir dos anos 80 o autor muda o foco de sua narrativa, deixa um pouco de lado os
contos e começa a se dedicar à escrita mais longa, aos romances. Escrevendo títulos como A
grande arte (1983) e Bufo & Spallanzani (1986), seguindo nesse estilo até o início dos anos
1990, quando lança Agosto, e em 1992 volta aos contos com o livro Romance Negro.
Com este livro Rubem Fonseca dá uma guinada significativa em sua trajetória, deixando as temáticas da violência, do sexo e da linguagem crua e visceral um pouco à margem e
se lançando a novas formas narrativas, envolvendo elementos que antes apareceram de forma
muito isolada ou específica.
Em Romance Negro se discute, por exemplo, a origem da narrativa policial no conto
que empresta o nome ao título da obra; em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” passeamos com Augusto pelas intricadas ruas do centro de uma grande cidade; em “A Santa de
Schöneberg” temos uma pequena discussão sobre as Artes; em “O livro de panegíricos” o personagem José retorna as páginas do autor mais de vinte anos depois de sua primeira aparição
no conto “ A matéria do sonho” (1969 – Lucia Mccartney); em “Olhar”, o autor nos apresenta
um outro viés de uma discussão iniciada no conto “Nau Catrineta”, a antropofagia; em “A recusa dos carniceiros”, a História assim como já ocorrera em Agosto volta ao centro da narrativa1; e finalmente em “Labaredas nas trevas”, conhecemos um pouco mais da intimidade do
escritor Joseph Conrad.
Para que seja possível elaborar um estudo e uma análise crítica que consiga abarcar tão
variadas temáticas e perspectivas nos valemos de três pressupostos, três conceitos que perpassam direta e indiretamente os contos que compõe Romance Negro. São eles:

1

Curioso ressaltar que o livro seguinte do autor será O selvagem da ópera (1994), outra obra com forte teor
histórico.

a) a literatura de cunho policial; presente desde o início da trajetória literária de Rubem
Fonseca e que aqui ganha novos contornos, já que o autor vai se debruçar na gênese desse tipo
de narrativa;
b) o papel e a função da escrita ao longo dos textos. Em quatro contos do livro temos a
presença marcante do escritor em cena e nos outros três a escrita é remetida de modo indireto,
através de objetos ou elementos pertinentes a seu ofício;
c) o estudo e a colocação do duplo; tópico já trabalhado por Rubem Fonseca em outras
obras, principalmente com O caso Morel (1973), no qual temos o duplo Vilela/Morel presente
o tempo todo.
Como pano de fundo mais geral ao estudo que aqui se pretende realizar é fundamental
partirmos das origens do gênero policial através de seu fundador, Edgar Allan Poe, com o seu
pequeno conto “Os crimes da Rua Morgue” (1841), e com seu brilhante detetive, Auguste Dupin, como bem frisaram os estudiosos clássicos do tema, Boileau-Narcejac e Hoveyda. Poe
inaugura o que chamamos de literatura policial de enigma ou clássica, na qual o detetive é
apresentado a um mistério, um enigma, uma charada e a partir de deduções lógicas e um excelente raciocínio, baseando sua análise em um modelo científico e dedutivo para apurar os fatos.
Mas foi Sherlock Holmes, de Artur Conan Doyle, o detetive que fincou de fato os alicerces desse tipo de narrativa, em especial ao apresentar a figura do doutor Watson, um amigo
– confidente e relator não muito imparcial de suas aventuras.
Holmes é um detetive, assim como o Dupin de Poe, que se vale de sua inteligência, seu
raciocínio e seu poder dedutivo e empírico sobre tudo ao seu redor, sempre com um olhar muito
arguto e observador.
Com o noir em cena, surgido nos EUA nos anos 1930, com Dashiell Hammett e seu
detetive Sam Spade, e sendo totalmente consolidado como gênero autônomo dentro da literatura
policial, a partir de Raymond Chandler e o seu impagável detetive Philip Marlowe.
O noir, diferentemente da literatura policial clássica ou de enigma, apresenta seus detetives mais durões, chamados de hard-boiled, homens que estão sempre no limiar entre o legal
e o ilegal, entre o mundo da lei e o da marginalidade.
Esse tipo de narrativa procura identificar os males e os problemas das grandes cidades
contemporâneas, repletas de caos, medo, insegurança e violência. Estabelece um modo de narrar os fatos mais rápidos, diálogos curtos e dinâmicos, sem muita preocupação com a estética
da linguagem, muito voltado para a ação contínua e as relações pessoais e diretas, que na maioria das vezes envolve dinheiro, poder, sexo e mulheres.

Assim, chegamos ao que denominamos de leitor-detetive, que seria aquele que partilha
de suas habilidades com o autor, ou seja, é o indivíduo que pode ser qualquer um na multidão
não precisando ser um policial, um detetive, um investigador ou mesmo alguém que tenha qualquer vínculo policial.
Aproximando o gênero policial do nosso tempo e tendo por referencial autores como
Vera Follain, Sandra Reimão e Medeiros e Albuquerque, podemos pensar esse leitor-detetive,
sendo aquele capaz, a partir de poucas informações obtidas, de se lançar em um mistério, uma
aventura e que não necessariamente envolva mortes ou assassinatos.
É o que temos por exemplo, no conto “A Santa de Schöneberg”, no qual o protagonista
Roberto mergulha em uma caçada pelas ruas de Viena apenas motivado pelo texto escrito em
um envelope de uma carta.
Na análise da função e papel da escrita é de suma importância ter em mente algumas
particularidades do conto enquanto gênero narrativo, que dialoga muito com a estrutura dos
relatos policiais.
Como afirma Ricardo Piglia, o conto deve contar duas histórias diferentes. Na primeira
deve ser apresentado um “enigma”, um problema a ser resolvido a priori por um detetive, para
que na segunda etapa esse “enigma” possa ser resolvido.
Essa estrutura de conto foi muito utilizada pela literatura policial, influenciou e muito
as narrativas breves de Rubem Fonseca, sobretudo as do início de sua carreira, marcadamente
nas duas primeiras décadas.
Na análise propriamente dita da escrita é sempre possível estabelecer uma relação marcadamente estreita com os textos presentes em Romance Negro. Temos, por exemplo, o modo
como Rubem Fonseca no conto “Romance Negro” vai suscitar um rápido debate sobre o mercado editorial brasileiro e o questionamento que podemos levantar hoje, de qual o critério de
escolha e avaliação de uma editora em publicar determinado autor em detrimento de outro.
Com isso em mente, adentramos pela labiríntica relação entre leitor/autor/personagem,
montado com tanta maestria pelo autor, em que é impossível discernir quem é quem nos meandros do texto. Tendo como pressupostos esse elemento: o leitor/leitura dialogando constantemente com os contos da obra, e se relacionando ao modo com que o autor constrói seus personagens.
O intuito do escritor é fazer com que esse leitor se sinta parte da narrativa, que seja ele
quem conduza os fatos narrados, de tal forma que seja parte essencial da história.

A escrita em Romance Negro pode ser concebida e encarada como uma “escrita como
crime”, segundo Vera Follain, visto que ela se insere de tal modo nas particularidades do gênero
policial, que esse se torna subsídio para seu entendimento.
E com isso desembocamos na relação estabelecida em todos os contos do volume entre
escrita/escritor de um lado e de outro a morte/dor. A escrita, assim como o papel do escritor em
Romance Negro, nos remete a uma arte que requer imenso sacrifício, um ofício que implica
obrigatoriamente negar certos privilégios da vida. Escrever aparece como “dom” penoso e lamuriento e isso estará acentuado nos relatos, mesmo naqueles em que o escritor não ocupe o
centro da narrativa.
Temos por conceito básico o duplo, a classificação que o remete como sendo uma “projeção” externada de um indivíduo e ganhando vida própria, autonomia independente a de seu
criador e logicamente se identificando com o original.
A partir dessa premissa primeira podemos dividir o duplo em duas diferentes categorias:
o duplo endógeno e o duplo exógeno.
O duplo endógeno, de acordo com Carla Cunha, é aquele que se origina do próprio
indivíduo, surge de dentro dele mesmo, caso dos contos: “A arte de andar nas ruas do Rio de
Janeiro”, onde vemos essa característica na relação de Augusto/Epifânio, e “O livro de panegíricos”, com a trajetória de vida e as mudanças drásticas ocorridas com o personagem José, que
sofre constantes “metamorfoses” em seu caráter, vida e personalidade com o passar dos anos.
Para que Augusto apareça em cena é necessária a concepção de Epifânio: este resolve
mudar de vida, na verdade ele cria um outro, com certas semelhanças ao original, mas também
com particularidades suas, próprias, de sua nova identidade. Para que o sonho literário e de vida
de Augusto ocorresse, Epifânio precisou ser posto de lado.
No caso dos “Josés”, entendido no plural porque a alcunha/o nome contempla não só o
José de “O livro de panegíricos”, mais também o José menino de “A matéria dos sonhos” (1969)
e ainda os “Josés” posteriores, presentes nos contos “Anjo da guarda” (1997), “Belinha”, “Olívia”, “Teresa” e “Xania” (2006), e finalmente como protagonista no romance O Seminarista
(2009).
Em cada um desses textos o personagem de José muda e se transforma em um outro,
passa de menino inocente e amante de uma boneca inflável de nome Gretchen e apaixonado por
livros a um terrível e metódico assassino de aluguel, com grande erudição, que além de matar
aprecia um bom rock e brocados latinos que cita de cor, haja visto que quando jovem fora
seminarista, daí obviamente o título do último relato publicado até agora.

Um homem capaz de cometer as maiores barbáries e com sangue frio e violência ímpar
na vasta galeria de protagonistas de Rubem Fonseca. Nela, se destacam os mais recorrentes
como o advogado Mandrake, o escritor pernóstico Gustavo Flávio, o ex-policial Vilela e o ainda
policial Guedes.
O duplo exógeno, conforme Carla Cunha, ocorre quando o duplo é externo ao indivíduo,
podendo surgir de uma série de circunstâncias, que variam desde a aparência física (os casos
do sombra ou sósia) ou mesmo por características comportamentais ou meramente intelectuais.
Em Romance Negro, o conto no qual podemos identificar essa definição com perfeição
é o que relato de mesmo nome. Landers, ao matar Winner, não apenas lhe tira a vida, mas
também rouba sua identidade, fama e glória e depois disso incorpora em si as características do
seu irmão gêmeo morto, valendo-se e muito da aparência física praticamente similar entre os
dois.
Mesmo tirando a vida desse irmão, Landers não consegue autonomia como indivíduo,
além do remorso pelos segredos que carrega, o peso, o fardo do sucesso do outro o incomoda,
não o deixando livre como Landers ou como Winner.
Essa ambiguidade, esse jogo entre reflexos no espelho, de saber a identidade de quem
de fato está sendo contada e narrada em “Romance Negro” é umas das chaves para a sua compreensão, assim como para a obra Romance Negro como um todo.
Logo, este estudo pretende abarcar esses três conceitos, que serão identificados e analisados ao longo do livro: a escrita, o noir e o duplo, em diálogo constante com os contos presentes e problematizando de que maneira cada um deles se relaciona com tais categorias.

2 ESCRITOR, LEITOR E DETETIVE: As Nuances do Noir

2.1 Origens e pressupostos do gênero

O gênero policial surge em meados do século XIX com o conto “Os crimes da rua Morgue”, de Edgar Allan Poe2, mais precisamente em 18413. A literatura produzida até então e com
a qual podemos aproximar a policial foi a de aventura, imortalizada e conhecida como a de
“Capa e Espada”, sendo seu maior representante Alexandre Dumas, principalmente com Os
três mosqueteiros (1844).
Nesse gênero de aventuras, na medida em que se desenrolava a narrativa, volta e meia
os protagonistas se viam perante um impasse, algo os impedia de seguir em frente. Esse obstáculo, essa pequena pausa que levava o narrador a refletir, é o que chamamos de enigma. E esse
enigma caracterizou e marcou a literatura policial mundial, sobretudo a de origem anglo-saxã e
que posteriormente se propagou e difundiu.
Quando Allan Poe lança seu pequeno conto causa um furor e um choque imenso, pois
agora aquele hiato sempre latente na literatura de aventura fora sanado, estava respondido o
enigma do problema. Além disso, esse texto lança a figura que se tornará de suma importância
para o gênero, como também para toda a literatura produzida a partir do final do século XIX e
que vai perpassar e se perpetuar por todo o século XX: o detetive, encarnado na figura de Auguste Dupin4. Com Dupin em cena, a narrativa ganha novos contornos. O detetive em ação

Além de “os crimes da rua Morgue”, o detetive Dupin aparece em mais dois pequenos contos de Poe publicados
respectivamente em 1842 e 1844. Segundo Medeiros e Albuquerque: “[...] Poe é o pai da narrativa policial, com
três trabalhos primorosos em que apresentou, em cada um, um mistério sob um novo ângulo: o mistério do quarto
fechado, em Os crimes da rua Morgue; o crime real transportado para a ficção, em O Mistério de Marie Roget; e,
finalmente, a carta habilmente escondida num lugar visível demais para que fosse visto, em A carta furtada”
(MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1979, p. 42).
3
Há quem aponte outras fontes literárias como as precursoras do gênero policial, tais como: as narrativas contadas
pela princesa Sherazade em As mil e uma noites, ou na tragédia clássica O Édipo rei, ou ainda na história de Zadig,
de Voltaire, onde vemos pela primeira vez a utilização da dedução lógica, de fatos e indícios como instrumento de
obtenção de fatos, de uma “verdade” leiga aos olhos e a inteligência comum. Textos presentes na antologia Os 100
melhores contos de crime e mistério da literatura universal, organizados por Flávio Moreira da Costa (Ediouro,
2002). No conto “Romance Negro” há a referência direta a Édipo, no qual o protagonista pensa que o importante
nessa história não é o enigma relatado, mas sim constatar que a charada é o resultado “do destino”: “Ali, também
o enigma (da esfinge) não é o essencial, solucionar a charada é apenas o resultado de uma cilada do destino para
que Édipo, depois de matar o pai, case com a mãe e cometa o outro crime, o mais grave, o do incesto” (1992, p.
185).
4
Sandra Reimão definiu assim a relação de Poe com o gênero policial de enigma: “Poe é a narrativa-enigma por
excelência e, além disso, abriu a possibilidade do surgimento de outros tipos de narrativa policial” (REIMÂO,
1983, p. 12).
2

toma as rédeas do enredo e nos conduz nos meandros de um enigma, de uma charada, de um
problema, que requer sobretudo, inteligência, raciocínio sagaz e uma habilidade racional e dedutiva, que muitas vezes podemos dizer além da capacidade humana normal:

[...] encontramos en la obra de Poe muchas de las situaciones y procedimientos que
darán origen a la novela policíaca moderna: graves acusaciones pesando sobre un
inocente, el crimen cometido en un recinto cerrado..., etc. El fue el primero en definir
en Occidente las reglas de la investigación, así como las de la novela policíaca (Hoveyda, 1967, p. 27)5.

Para o crítico e teórico Ricardo Piglia, a importância de Poe se dá justamente por alocar
a narrativa policial entre “a cultura de massa” e a “cultura popular”, isto é, Poe conseguiu criar
um gênero que ao mesmo tempo consegue agradar ao público enormemente também tem altas
porcentagens de vendas, acarretando um sucesso imediato. Assim, ainda segundo Piglia, o policial consegue enxergar e conceber a sociedade na qual está imerso como poucos, e por isso é
um gênero tão rico, já que a partir da sua literatura é possível compreender o que move esse
lugar social. Lugar social entendido como tudo aquilo que incomoda determinada sociedade,
apontando suas mazelas e problemas.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo6, Piglia deu a seguinte declaração sobre a
importância de Poe ao gênero e sua repercussão durante o século posterior:

Poe inventa um gênero que é uma negociação entre a cultura de massa e a cultura
popular, um novo espaço que começa microscópico – três pequenos contos escritos
em 1841 e 1842 – e que se expande até inundar o imaginário contemporâneo. Pois
bem, por que esse gênero conseguiu tomar conta do imaginário coletivo do último
século e meio? Acredito que foi por causa de seu modo de ver a sociedade a partir do
crime e de estabelecer alguns vínculos: entre lei e verdade, entre dinheiro e moralidade, entre poder e corrupção. O gênero policial é um grande modo de narrar a sociedade sem fazer literatura política em sentido estrito. Aí está outro ponto que me interessa: trata-se de uma forma que dá conta da relação entre literatura e sociedade e
que permite construir ficções em sincronia com o funcionamento social (2003, p. 6).

Outro elemento que aparece de forma preponderante e que vai permear o gênero até os
nossos dias é o crime. Mediante tal ato o detetive se lança em um mistério e a partir desse ato
desencadeia-se uma série de fatores ligados a esse tipo de narrativa. E esse crime irá levar ao
desvendamento do enigma: “O crime era o arcabouço para um problema a ser solucionado, um
quebra-cabeça para ser montado” (MANDEL, 1988, p. 37).

“[...] encontramos na obra de Poe muitas das situações e procedimentos que darão origem ao romance policial
moderno: graves acusações pesando sobre um inocente, o crime cometido em um recinto fechado..., etc. Ele foi o
primeiro a definir no Ocidente as regras da investigação, assim como as do romance policial” (Tradução nossa).
6
Entrevista concedida ao jornal para a publicação no dia 15 de junho de 2003.
5

Assim como o crime, o assassinato também será importante para o gênero que tem o
enigma como mote e mola mestra de condução dos fatos e da narrativa: “Assassinato é o crime
ao qual nenhum outro se compara, e sua investigação dilacera a privacidade tanto dos vivos
quanto dos mortos” (JAMES, 2012, p. 136).
Porém, o ponto que une tanto o crime quanto o assassinato é o enigma, é ele que vai ser
o grande tema e a base de todo o gênero em sua origem: “[...] o verdadeiro tema dos primeiros
romances policiais não é o crime ou o assassinato, mas o enigma” (MANDEL, 1988, p. 37).
Daí podemos apurar outro elemento importante da narrativa policial de enigma, na qual
a “verdade”7 aparece como fator preponderante. O detetive como ser racional e de exímio e
apurado raciocínio lógico quando se depara com um crime, e/ou um assassinato sempre vai em
busca de uma “verdade” final, taxativa e sem questionamentos, pois se baseia na ciência, nas
provas físicas para embasar e comprovar seu relato: “A narrativa policial de enigma, é, então,
uma afirmação do inquérito como instrumento para se atingir a verdade dos fatos e, como tal,
imprime um novo tom à literatura criminal [...]” (FIGUEIREDO, 2013, p.6).
Como frisam Boileau-Narcejac no seu estudo clássico sobre o gênero policial Le roman
policier (1975) o tripé básico de sustentação da narrativa policial deve ser: o criminoso, a vítima
e o detetive aos moldes do modelo primeiro modelo criado por Edgar Allan Poe: “D’abord, on
admet que les trois élements fondamentaux du roman policier: le crimenel, la victime, le detective ont été produits d’une manière contingente par l’évolution de la société et réunis grâce à
un coup de génie d’Edgar Poe”8 (BOILEAU-NARCEJAC, 1974, p. 7).
Assim como reiteram os autores as três peças chaves do romance policial são: 1) o mistério envolvendo o crime; 2) o detetive; e 3) a investigação. Juntamente, citando o escritor policial britânico Austin Freeman9 que elencou quatro fases nas quais um romance (policial) deve
passar: 1) A enunciação do problema; 2) a apresentação dos fatos essenciais a descoberta da
solução do enigma; 3) o desenvolvimento da investigação e a apresentação de sua solução; e 4)
a discussão dos detalhes e sua construção ao longo do processo.

Quando pensamos nessa “verdade” imediatamente podemos nos remeter ao Positivismo, fundado por Auguste
Comte (1798 – 1857). Com esse movimento, Comte idealiza um mundo em prol do progresso, seguindo “leis” e
“ordens” que ratificassem tal princípio, baseado na ciência dos fatos e na “verdade” irrefutável. Essa ideia de
buscar uma “racionalidade” em meio ao caos marca também a estrutura policial de enigma, baseada sobretudo no
poder de raciocínio e dedução lógica de seus detetives.
8
Em primeiro lugar, assume-se que os três elementos do romance policial: o criminoso, a vítima, o detetive foram
produtos da maneira contingente pela evolução da sociedade, e juntamente com um golpe de gênio de Edgar Poe”
(Tradução nossa).
9
Richard Austin Freeman (1862 – 1943), foi um escritor britânico de narrativas policiais, mais conhecido pelo seu
investigador forense, o doutor Thorndyke.
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Esses elementos são básicos, contudo de extrema importância, haja visto que sem termos um enigma envolvendo um crime e/ou assassinato, um detetive em ação e uma investigação em curso não temos narrativa policial.
De maneira análoga a numeração que Freeman propôs como um tipo de roteiro que o
escritor, sobretudo o que se dedica ao gênero policial deve seguir. Primeiramente lançando um
problema e compondo todo o arcabouço que o compete; segundo, a partir da dedução e do
raciocínio lógico da cena apresentada pelo detetive é possível conhecermos os fatos pertinentes
ao enigma; terceiro, seguir junto com o detetive a investigação e descobrir a solução da charada;
e por fim recapitular todo o processo empreendido e a história completa por trás do mistério.
Com a emergência do gênero e da figura do detetive se estabeleceu um debate acerca
do que seria a escrita literária e como ficaria o cientificismo10 desse detetive, pressupondo que
ele se baseava na ciência para desenvolver e colocar em prática suas teorias: em outras palavras,
esse relato colocaria de um lado uma análise científica, e de outro, um mistério, um enigma,
algo que precisasse ser resolvido.
Como aponta Vera Follain:

[...] o gênero policial parte sempre, em última instância, de uma indagação sobre a possibilidade de conhecimento e é a própria trama ficcional que suscita a reflexão epistemológica. Para equilibrar-se entre esses dois extremos – a demonstração científica e o
mistério insolúvel – o gênero policial apoia-se na articulação inteligível dos elementos
do enredo, isto é, na própria estrutura narrativa como mediação simbólica que permite
ao homem enfrentar os desafios que o mundo lhe apresenta. Surgida num contexto de
grande prestígio das ciências naturais, a ficção policial parte da fé na objetividade dos
métodos científicos, ao mesmo tempo em que tenta resistir ao fascínio romântico pelos
mistérios insondáveis, pelo lado obscuro da mente humana [...]” (2013, p. 3).

Portanto, os dois polos que estruturam a narrativa policial clássica seriam o personagem
que realiza a investigação mediante fatores científicos e o personagem que narra o sucedido ao
detetive. Ambos espelham as relações entre o saber literário e o científico, uma disputa entre
dois modelos de conhecimento.

10

Com uma frase curta, mas muito bem estruturada Boileau-Narcejac resumiram em poucas palavras a importância
da ciência, como uma técnica valiosa de dedução em prol do relato policial: “Le roman policier est la maquete três
perfectionnée de l’enquête scientifique” (BOILEAU-NARCEJAC, 1975, p. 11). “O romance policial é a mais
perfeita ‘engrenagem’ da investigação científica” (Tradução nossa). Quem também se lançou nesse debate do
cientificismo correlacionado a narrativa policial, sobretudo ao papel de seus autores clássicos, Poe e Conan Doyle,
foram os ensaios contidos no livro O signo dos três, organizado por Umberto Eco e Thomas Sebeok (Perspectiva,
1991). Através dos signos semióticos analisados por vários autores procurando depurar esse caráter científico na
narrativa policial, mediante análises e indícios ocultos aos leigos é possível compreender melhor os métodos utilizados por Dupin e Holmes.

Logo, na simbiose estabelecida entre esses dois pressupostos, de um lado a ciência e de
outro a “verdade”, podemos conceber o crime perfeito11 como aquele que corta, anula o elo
entre o passado e o presente, o momento no qual o crime e/ou assassinato foi perpetrado e o
presente, ou seja, o tempo da investigação, não sendo possível assim se conectar uma relação
de causa e efeito, sem a qual a narrativa policial não existiria.
Com isso, podemos pensar na cidade, que a partir de metade do século XIX e consequentemente com a Revolução Industrial e um aumento significativo da população nos grandes
centros migrando do campo, preponderou na narrativa policial:
“Salimos entonces (al anochecer), cogidos del brazo, a pasear por las calles, continuando la conversación del día y rondando al azar hasta bien entrada la noche, buscando a través de las desordenadas luces y sombras de la populosa ciudad esas innumerables excitaciones espirituales que no puede proporcionar la tranquila meditación”.
Así se expresa el anónimo narrador de Los crímenes de la calle Morgue, subrayando,
de paso, la importancia del papel jugado por el desarrollo de las grandes ciudades
en la aparición de la novela policíaca moderna (HOVEYDA, 1967, p. 25)12.

E juntamente na concepção do detetive, com esse leitor arguto da cidade, um tipo de
flâneur13 que caminha pelos seus meandros e identifica toda a pluralidade que a compõe, quase
um voyeur do cotidiano da urbe e de todos que a constituem. O detetive através das investigações, que se dão em sua maioria nas cidades, será aquele que irá precisar desbravá-la, conhecela em detalhes, pois só mediante a sua correta leitura será possível resolver um determinado
mistério.

11

Pensando pela lógica do crime, podemos inferir se houve um crime perfeito, visto que para todo enigma na
literatura policial precisa existir necessariamente uma resposta para a charada proposta. Assim, ao pensarmos no
criminoso intuímos que a mente do detetive deve ser obrigatoriamente mais arguta e perspicaz, e obviamente
resolverá o mistério, restando apenas “o crime de ocasião” como aquele onde o criminoso pode se sobrepor à
capacidade do detetive: “Dizem os criminologistas que o crime perfeito só é possível quando praticado sem premeditação. Um crime de ocasião. Todo homicídio, por melhor pensado que seja, por mais bem arquitetado, é fruto
da inteligência. Assim sendo, uma inteligência igual ou maior à do criminoso pode solucioná-lo. O crime de ocasião, o crime que pode parecer sem motivo, é quase impossível ser desvendado. Literariamente, o crime perfeito
não pode ser um crime de ocasião, pois este nunca figuraria num romance policial. É, isso sim, aquele em que o
detetive acaba por saber quem é o criminoso, mas não pode prová-lo” (MEDEIROS E ALBUQUERQUE, 1979,
p. 103).
12
“Saímos então (ao anoitecer), de braços dados, passeando pelas ruas, continuando a conversa do dia e rondando
ao acaso até bem tarde da noite, buscando através das desordenadas luzes e sombras da populosa cidade essas
inumeráveis excitações espirituais que não pode proporcionar a tranquila meditação’. Assim se expressa o anônimo
narrador dos ‘Crimes da Rua Morgue’, sublinhando, de passagem, a importância do papel exercido no desenvolvimento das grandes cidades na aparição do romance policial moderno” (Tradução nossa).
13
O conto clássico do flâneur é “O homem da multidão” (1840), de Poe, que narra as andanças de um homem
pelas ruas labirínticas de Londres. Segundo Ricardo Araújo: “Para o flâneur, os edifícios e as ruas, assumindo o
aspecto de labirinto, tornam-se formas do imaginário, ou seja, elementos importantes na formação do novo homem,
do homem moderno, mediatizado pela informação” (2002, p. 70).

De acordo com Sandra Reimão, a cidade como produto da Revolução Industrial imanente cria o ambiente mais que propício para o crime, visto que nesse espaço uma multidão
cada vez mais maior se aglomera nos seus labirintos:

As cidades industriais, produtos da Revolução Industrial estarão bastante presentes no
romance policial. Logo as primeiras narrativas policiais localizarão o crime no lugar
onde ele aparecerá mais frequentemente: a cidade. As fachadas, as multidões humanas, os labirintos, de ruas [..], quase sempre, [composto por] personagens mudos constantes nas narrativas policiais (1983, p. 13).

A literatura policial bebe sobretudo, desse caos social, quanto mais caótico, drástico e
maiores forem as condições adversas ao homem em um grande meio, maior será a porcentagem
de barbáries perpetradas, e propiciando uma proliferação de todos os tipos de crimes.
Um exemplo, aplicado a Romance Negro, é o flâneur-voyeur Augusto/Epifânio de “A
arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, como bem identificou Renato Cordeiro Gomes em
seu estudo Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana (2008). Ele acima de
tudo é um leitor, autor e personagem da cidade, procurando ao máximo identificar todo o arcabouço complexo de uma megalópole como o Rio de Janeiro, salientando hábitos, costumes,
tipos e esferas sociais, assim como enfatizando as classes menos favorecidas, onde segundo o
protagonista estaria o cerne, a matriz, a alma da cidade:

Em suas andanças pelo centro da cidade, desde que começou a escrever o livro,
Augusto olha com atenção tudo o que pode ser visto, fachadas, telhados, portas,
janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros comerciais luminosos ou não, buracos
nas calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água das
poças, veículos e principalmente pessoas (FONSECA, 1992, p. 12).

As cidades, por serem espaços de grandes conglomerações de pessoas, e por isso mesmo
lugar onde é possível ocorrer praticamente tudo, desde a mais simples violência, como um mero
furto por um delinquente, como também serem perpetrados assassinatos e as torpezas mais insondáveis da mente e da natureza humana.
Vera Follain, ao descrever a cidade na literatura de Rubem Fonseca afirma ser essa o
cenário ideal para as narrativas do autor, visto que é na cidade onde os crimes ocorrem, nas
cidades onde circulam milhares de pessoas por dia e principalmente, o local em que é impossível tentar discernir uma “verdade” em meio ao caos14:

14

Texto escrito para o Jornal O Globo em 7 de novembro de 2009.

Nesse sentido, a cidade será o cenário propício para as tramas de Rubem Fonseca, não
apenas porque é o lugar onde muitos crimes acontecem, estimulando a criação de histórias de temática policial, mas, sobretudo, porque é o espaço onde as narrativas proliferam, tornando inócua qualquer tentativa de atingir uma verdade última (2009).

Veremos mais à frente as peculiaridades de Augusto como esse “leitor da cidade”.
Voltando ao século XIX, mais precisamente ao fim desse século, nos deparamos com
outro grande detetive, esse o maior e mais famoso de todos os tempos, Sherlock Holmes15, cuja
fama marcou definitivamente a literatura policial e cujo nome se tornou mais conhecido que o
de seu criador, Arthur Conan Doyle.
Holmes é o típico cidadão da era vitoriana, da virada de século, com mudanças drásticas
nas estruturas dos grandes centros, com a expansão dos meios de locomoção, com a industrialização acelerada de Londres e do seu ambiente de convívio social. Perito em indícios, em pequenos detalhes e mesmo com tão pouco conseguia elucidar um crime16, um mistério insolúvel
pela Scotland Yard, na época a maior e melhor polícia do mundo. Um detetive que se valia
essencialmente da ciência e do raciocínio lógico, através desses pequenos indícios e pistas para
elucidar seus enigmas. Um homem extravagante, auxiliado sempre pelo seu fiel escudeiro, o
doutor Watson que narra suas histórias apresentando-as ao grande público. Essa figura do médico Watson inaugurou outra faceta da literatura policial de enigma, o do narrador-parceiroconfidente do protagonista.
Com Dupin de Poe o narrador era anônimo, um amigo do protagonista, portanto não
identificado, alguém que simplesmente relatava automaticamente o que presenciava. Com a
criação de Sherlock Holmes, essa figura que narra os relatos de detetives muda de foco e de
padrão.
Segundo Sandra Reimão:

15

Conan Doyle publicou ao todo sessenta relatos sobre as façanhas de Sherlock Holmes, sendo 56 contos e 4
novelas, lançados em forma de tabloide de jornais de grande circulação na época, que posteriormente foram editados e agrupados em nove livros: Um estudo em vermelho (1888), O signo dos quatro (1890), As aventuras de
Sherlock Holmes (1892), Memórias de Sherlock Holmes (1894), O cão dos Baskerville (1901), O retorno de Sherlock Holmes (1905), O vale de terror (1915), O último adeus de Sherlock Holmes (1917) e Histórias de Sherlock
Holmes (1927).
16
Medeiros e Albuquerque em seu livro sobre o gênero policial comentam que quase um século depois do aparecimento de Sherlock Holmes, o cientista americano Oscar Heinrich elaborou uma pequena lista de passos pertinentes à elucidação de um caso: 1) O que aconteceu?; 2) quando aconteceu?; 3) onde aconteceu?; 4) por que
motivo aconteceu?; 5) quem o praticou?. De acordo com o autor, a partir dessas cinco premissas básicas todo crime
poderia ser desvendado. Heinrich com seus trabalhos laboratoriais foi o primeiro cientista nos E.U.A. a descobrir
pela simples amostra de DNA de um fim de cabelo, a idade aproximada, a cor e muitas vezes as condições econômicas e profissionais de uma vítima. Ele recebia em seu laboratório o material recolhido pelas autoridades policiais
e enviava periodicamente relatórios acurados sobre os ocorridos, conseguindo solucionar diversos casos junto com
a polícia norte-americana.

Note-se que a presença do narrador-memoralista como porta-voz das ações do detetive
é uma das características básicas do romance de enigma, e é uma decorrência direta
da função do protagonista. O detetive do romance de enigma é uma máquina de pensar
que consegue reconstruir uma história através de vestígios, pistas, indícios; se a narrativa fosse elaborada por essa mente dedutiva, o leitor estaria sempre passo a passo
com o detetive – o que contraria a própria concepção de leitor nesse tipo de narrativa
e faria perder o sentido de um dos traços marcantes do romance enigma – e a revelação
final e a consequente reconstrução da história.
A começar pelo narrador dos contos policiais de Poe... Sua função no texto é ser um
leitor-na-obra, sua visão é a ‘visão com’. O leitor acompanhará a narrativa pela sua
ótica. A partir de Conan Doyle e, especialmente, Agatha Christie, teremos uma transformação no narrador que, além de adquirir características pessoais, torna-se um ‘narrador-aquém-leitor-médio’, o que faz o leitor se adiantar a este narrador na solução do
enigma (2005, p. 9-10).

A partir das aventuras de Holmes, o detetive poderia livremente agir, elucidar os mistérios mais difíceis e escabrosos sem que se preocupasse em excesso com narração dos fatos,
haja visto que o companheiro narraria essas aventuras, aparentemente idôneo ao seu parceiro e
relatando estritamente aquilo crível que de fato ocorreu no transcorrer da narrativa.
Sherlock Holmes, ao ter em mãos e ler o pequeno relato produzido por Watson em Um
estudo em vermelho (1888), critica-o justamente porque sua história tinha ficção demais, muito
romântica, sustenta que Watson deveria se prender exclusivamente aos fatos científicos, esses
de excelência e levados ao grande público.
De acordo com Vera Follain:

As contradições fundantes da narrativa policial refletem-se, dessa forma, na própria
fragilidade da divisão entre aquele que narra e aquele que investiga. O discurso do
narrador alimenta-se do discurso do detetive, que parte de fragmentos para compor
uma narrativa sobre a narrativa lacunar do crime já consumado. Privilegiando a observação dos sinais encontrados no mundo exterior, o gênero policial se estrutura
como uma superposição de leituras que acaba por relativizar a precisão do conhecimento científico. (2013, p.6).

Assim, podemos colocar de um lado aquele que narra, no caso, Watson, e de outro
aquele que investiga, que se baseia na demonstração empírica e científica dos fatos, Holmes.
Esse paralelo e essa dicotomia será um dos grandes segredos do romance policial nos anos
seguintes, com a fórmula de sucesso estabelecida por Conan Doyle e copiada e retrabalhada à
exaustão por outros autores.
Umberto Eco uma vez indagou porquê pessoas gostam tanto de narrativas policiais, o
que as leva a se maravilharem e consumirem tão avidamente esse tipo de literatura:

Creio que as pessoas gostam de livros policiais não porque eles contêm assassinatos,
tampouco porque neles se celebra o triunfo da ordem final (intelectual, social, legal e
moral) sobre a desordem da culpa. É que o romance policial representa uma história
de conjetura, em estado puro. No fundo, a pergunta básica da filosofia (como a da

psicanálise) é a mesma do romance policial: de quem é a culpa? Para saber isso (para
achar que se sabe) é preciso supor que todos os fatos têm uma lógica, a lógica que o
culpado lhes impôs. Toda história de investigação e conjetura fala de algo junto ao
qual sempre vivemos (1985, p. 45).

Podemos pensar também em alguns outros fatores para esse sucesso. Primeiramente,
através de sua leitura, o leitor se sente “preso” ao texto, tentando por todos os meios desvendar
com o detetive o mistério do enigma; segundo, porque as melhores histórias do gênero são
cheias de vida, repletas de tensão e deixam o leitor extremamente curioso com o decorrer da
narrativa; terceiro, devido aos preços baixos das edições, a princípio veiculados em jornais e
revistas de grande circulação, propagados e difundidos em todas as classes sociais.
Podemos pensar nas palavras de Medeiros e Albuquerque, quando afirma que:

[...] o leitor deve ter os mesmos dados que são do conhecimento do detetive da estória.
Um romance em que o herói sabe mais que o leitor é um romance falso. É preciso que
as oportunidades sejam iguais. Cabe ao autor, no desenrolar da narrativa, apresentar
os fatos de maneira sutil, que só desperte a suspeita do leitor observador e atento.
O bom romance policial é aquele que, quando o final se apresenta com a solução do
quebra-cabeças armado pelo detetive, o leitor se sente frustrado por não tê-lo descoberto antes, pois todas aquelas pequenas peças que armaram o todo eram suas conhecidas. Ele só não soube juntá-las.
O suspense, no caso, é dado pela mutação dos suspeitos, ora um, ora outro, mantendo
sempre uma dúvida no leitor (1979, p. 100 – 101).

Com esse tipo de narrativa, que faz do leitor parceiro e cúmplice do detetive em ação, a
narrativa policial congrega todo seu sucesso. Podendo ser lida e entendida como mera diversão
e entretenimento ou como uma alta literatura, que apresenta debates, temáticas e enredos envolvendo vários saberes do conhecimento humano, e principalmente faz o leitor se sentir inquieto, em suspense constante.
Tendo por base esses dois autores, Allan Poe e Conan Doyle, o gênero se desenvolve
largamente ao longo do século XIX e início do XX, influenciando gerações de escritores e tendo
uma aceitação incrível do público com milhares e milhares de exemplares vendidos pelo
mundo, a exemplo, da britânica Agatha Christie17 e do belga Georges Simenon18.

17

Agatha Christie é sem sombra de dúvidas, a figura na narrativa policial com maior sucesso. Estima-se que já
tenha vendido mais de dois bilhões de cópias dos seus livros e tem cerca de oitenta livros com temática policial.
Seu genial detetive Hercule Poirot e a simpática velhinha Miss Marple são personagens emblemáticos da literatura
do século XX.
18
Georges Simenon publicou mais de cem relatos policiais com o seu comissário Maigret. Até hoje é o maior
sucesso de público e crítica em narrativas policiais de língua francesa.

2.2 O noir

A partir da década de 1930 um novo tipo de narrativa policial se estabelece no cenário
mundial, o noir, tendo tal alcunha devido a publicações do gênero na França, em formato de
revistas semanais.
Porém, a expansão propagada se dá sobretudo nos Estados Unidos após o período da
recessão (1929), com a quebra das bolsas de valores e investimentos, no qual o anseio da sociedade americana, até então inabalável em direção do progresso, sofre um forte golpe e a crise
assola o país nos anos posteriores.
A esse período agitado e conturbado nos E.U.A. podemos somar o crack da Bolsa de
Nova York, a implementação da Lei Seca (proibição de vendas de bebidas alcoólicas no país),
juntamente com a expansão cada vez maior dos gângsteres, devido a precária situação econômica e o boom do cinema hollywoodiano, todos elementos que influenciaram esse tipo de literatura marcadamente crítica à sociedade, como é a noir.
Como definiu a dupla Boileau-Narcejac sobre as condições que propiciaram a aparição
e o desenvolvimento desse tipo de narrativa em solo norte-americano:
Mais ce roman noir, contenu en germe dans le roman problème, aurait fort bien pu ne
jamais voir le jour. Fort heureussement, il trouva en Amérique le terrain qui lui convenait. Du shérif défedant la loi d’une manierè expéditive au chasseur de primes usant
de tous les moyens de la violence et de la ruse pour capturer son gibier, ils ne manquaient pas, dans la tradition de l’Ouest, les policiers-ruffians entraînés à tirer les premiers. Et quand la grande ville succéda à la prairie, ils ne firent que prospérer, car les
racketts de toutes sortes (prostituion, jeux, drogue, etc) se développèrent à plaisir, en
même temps que la corruption, rendue inevitable par un système politique fondé sur
l’élection à tous les degrés19 (1975, p. 76-77).

Dentre muitos nomes desse subgênero20 da narrativa policial, dois se destacam entre
todos, por serem aqueles que mais forte e nitidamente estabeleceram os pressupostos do noir,
assim como foram os mais admirados pela crítica e pelo público não só norte-americano: Dashiell Hammett e Raymond Chandler, autores que marcaram profundamente o estilo e a narrativa

“Mas esse romance negro contido no germe do romance problema, poderia muito bem nunca ter surgido. Entretanto, ele encontrou na América a terra que lhe convinha. O xerife defendendo a lei de uma forma ’dura’, o
caçador de recompensas utilizando todos os meios de violência e astúcia para obter seu ‘prêmio’, ‘tipos’ que não
faltam na tradição do Oeste, onde policiais-bandidos atiram antes primeiro. E quando a cidade obteve o êxito sobre
o campo, só fizeram prosperar, porque ‘racketts’, de todos os tipos (prostitutas, jogos, drogas, etc.) se desenvolveram a vontade, ao mesmo em que a corrupção tornou-se inevitável, em um sistema político baseado em eleições
em todos os níveis” (Tradução nossa).
20
Subgênero aqui entendido não como algo menor, de valor depreciativo, mas sim como um produto, uma linhagem proveniente da narrativa policial clássica, surgida em meados do século XIX.
19

ficcional de Rubem Fonseca, sobretudo na década de 1980, com romances como A grande arte
(1983) e Bufo & Spallanzani (1985).
O noir surge como uma forte expressão no livro de Hammett de 1930, O falcão maltês,
que lança ao mundo a figura do detetive durão, hardboiled, Sam Spade, que vive cercado por
mulheres e leva sua vida entre a lei e o crime21.
O fio que separa esses dois elementos fundamentais para o entendimento dessa narrativa
é sempre muito tênue e suscita muitas vezes no leitor o questionamento de qual lado estaria
esse detetive.
Como salienta Carla Portilho:
O romance noir cria a figura do P.I. – sigla para o termo private investigator ou
investigador particular, que desvenda crimes por profissão, e não mais por divertimento
ou curiosidade como ocorria no romance de enigma. O novo detetive profissional
(também chamado hardboiled ou ‘durão’ apresenta uma postura crítica em relação ao
mundo, não mais considerado um mundo em perfeita ordem. Nos enredos do noir é
comum que o detetive se misture aos criminosos, faça amizade ou seja confundido com
eles pela polícia, e se envolva com mulheres suspeitas, de modo que cabe ao leitor
distinguir (ou ao menos tentar, muitas vezes sem sucesso) onde está a linha, cada vez
mais tênue, que separa o mundo da lei do mundo crime. O leitor assume um papel mais
ativo do que no romance de enigma, pois cabe a ele fazer deduções sobre os personagens
a partir das descrições oferecidas (2009, p. 70).

Cabe ao leitor aqui, muito mais que no gênero policial de enigma clássico o papel na
narrativa, visto que a sua participação será mais efetiva pois, os problemas e os debates em
questão incidem mais diretamente a sua realidade e ao seu contexto social. Produz-se no noir,
uma literatura não só com maior enfoque nos problemas, mas igualmente uma literatura que se
aproxime de quem a consome, e não apenas trabalhe com a mente e as soluções mirabolantes
dos enredos clássico do gênero.
O foco desses detetives durões deixa um pouco de lado a questão do mistério, da charada
ou do enigma e se volta para a ação. A narrativa é mais rápida e veloz, composta de diálogos
curtos, muitas vezes repletos de palavrões, contudo tendo por intuito chegar rapidamente ao
leitor, por meio de uma leitura e uma codificação imediata. A ação se passa no tempo presente,
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Sandra Reimão assinala em seu livro O que é o romance policial uma citação de Marcel Duhamell, criador e
diretor da coleção “Serie Noire”, que publicou os maiores autores norte-americanos do gênero policial. Nessa
citação Duhamell introduz ao leitor o que ele a partir de então terá em mãos e o que acompanhará ao longo das
páginas: “Aí vemos policiais mais corrompidos do que os malfeitores que perseguem. Algumas vezes nem há
mistério. E até mesmo, outras vezes, nem detetive. E então? Então resta a ação, a angústia, a violência – sob todas
as formas especialmente as mais vis –, a pancadaria e o massacre. Há ainda o amor, de preferência bestial, a paixão
desordenada, o ódio sem perdão, todos os sentimentos que numa sociedade policiada só devem ser encontrados
raramente, mas aqui são moeda corrente [...]” (1983, p. 53).

no decorrer dos acontecimentos, diferentemente do que ocorria no romance policial de enigma,
marcado pelo tom de memória dos relatos:

Sua narrativa é construída no presente, acompanha o correr dos fatos, segue as
investigações, ou seja, se dá no mesmo tempo da ação, e não em forma de memória,
como no policial de enigma.
O protagonista do romance policial noir tem uma relação diferente com seu trabalho,
com sua função de detetive. Investigar não é, para ele, um hobby, ele trabalha em uma
agência ou tem um escritório de investigação, apesar de nem sempre fazer questão
dos honorários.
O narrador do romance policial noir não é introspectivo, quase nunca aborda aspectos
psicológicos dos personagens de sua narrativa – o narrador relata aspectos exteriores
e reações, ficando por conta do leitor deduzir a partir desses dados (REIMÃO, 2005,
p. 11-12).

Ao contrário de um Dupin ou de um Holmes, que priorizavam sua intimidade, eram
figuras introspectivas, os durões como o já citado Sam Spade 22 ou Philip Marlowe23, detetive
de Raymond Chandler, no qual suas vidas são abertas, regadas a muita sujeira, sexo, violência
e mulheres.
Como bem enfatizado por Ricardo Piglia em seu curto ensaio sobre o gênero policial, o
detetive noir é aquele homem “real”, de carne e osso, age, pensa e atua como qualquer um
cotidianamente, quebra-se aquela aura dos grandes detetives gênios e brilhantes do romance de
enigma: “O policial norte-americano se move entre o relato jornalístico e o romance de enigma.
A figura que define a forma do investigador privado vem diretamente do real; é uma figura
histórica que duplica e nega ao detetive como cientista da vida cotidiana” (Tradução nossa,
2001, p. 61).
Em Rubem Fonseca, a figura do detetive dialoga diretamente com essa fonte noir norteamericana, que usa a investigação sempre buscando um sentido vinculado à ação dos fatos,
montada como uma teia de intrincados acontecimentos, deixando o leitor24 em constante tensão:
“[...] a investigação, como busca de um sentido para os acontecimentos, vai constituir o
processo de construção [...] constante em meio às variações do estilo de Rubem Fonseca. Daí a
relevância nelas assumida pela figura do detetive, em direta descendência do ‘romance noir’
americano[...]” (DIAS, 2007, p. 72).

22

Sam Spade protagonizou cinco romances, além de inúmeros contos publicados nas mais diversas revistas literárias policiais.
23
Phipip Marlowe estrelou sete romances e mais um inacabado, além de alguns contos policiais também publicados nas mais variadas revistas destinadas ao gênero.
24
De acordo com Sandra Reimão esse leitor na literatura noir é conduzido a complementar todas as lacunas existentes ao longo do texto: “O leitor, no romance “Série Noire”, se vê chamado a cooperar, a complementar o texto,
ao nível da intelecção do texto; o leitor é convocado a preencher os vazios, as entrelinhas das descrições objetivas
e exteriores com os significados psicológicos e emocionais que elas indicam” (1983, p. 64).

Segundo Flávio Moreira da Costa, a literatura de Rubem Fonseca é incômoda e não se
enquadra em rótulos ou modismos: ela consegue flanar por sobre todas as outras, pontilhada
por estruturas policiais25:

Rubem Fonseca chegou para confundir. Confundir as insustentáveis fronteiras de
literaturas menores e literaturas maiores, de gêneros e subgêneros, confundir o
comodismo teórico e classificatório das nossas universidades ou academias, confundir
a separação entre literatura de massa e literatura de elite, o bom-mocismo estético da
realidade cruel que nos envolve cotidianamente. Confundindo, ele nos renova: não se
pode dizer que Rubem Fonseca seja um autor policial ou um grande escritor: ele é as
duas coisas. A sombra do noir e do hard-boiled está presente em vários contos do
autor (2011).

Mesmo apontado como um grande autor da literatura policial, Rubem Fonseca consegue
flanar por várias categorias e gêneros em suas narrativas, mescla como poucas diversos motes
narrativos juntos, conseguindo dar voz a cada um deles dentro de seus textos.
Temos, por exemplo, em” O Livro de Panegíricos” o personagem José, que aparecera
pela primeira vez no conto “A matéria do sonho”, da coletânea Lucia Mccartney (1969). José
ressurge como um homem fugindo e se escondendo de alguém, e esse mistério permanece até
o fim da história.
O protagonista se instala como enfermeiro na casa de um senhor idoso, o Dr. Baglioni
e lá recebe ligações suspeitas e linhas cruzadas constantes, esperando pelo telefonema de uma
pessoa especial; em suas folgas procura sempre mudar o hotel onde fica, com medo de estar
sendo seguido.
Rubem Fonseca cria uma tal atmosfera que deixa seu leitor flanando em suspense para
descobrir o final, o que não ocorre. A resposta virá cinco anos depois no conto “O anjo da
guarda”, da antologia Histórias de amor (1997), em que José torna-se um assassino de aluguel.
E esse mesmo José aparece recuperado na década seguinte como um já estabilizado
matador profissional em Ela e outras mulheres (2006), em quatro contos da coletânea:
“Belinha”, “Olívia”, “Teresa” e “Xânia”, e novamente três anos depois ressurge como
protagonista no romance O seminarista (2009).
Partindo desses elementos, podemos depurar que a morte e/ou assassinato no noir
aparece meramente como um apêndice, uma porta de entrada para o crime e todo tipo de
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Dois outros teóricos apresentam essa concepção da literatura fonsequiana ser de uma qualidade única e pautada
em minúcias em narrativas policiais: Tânia Pellegrini em seu estudo Despropósitos: estudos de ficção brasileira
contemporânea (Annablume, 2008); e no artigo de Pere Collemas, intitulado “Rubem Fonseca e o policial noir”
(2014).

barbárie e atrocidade engendrada pela mente e pela razão humana. Não existe mais o bem e
muito menos o mal:

A coisificação da morte se encontra no âmago do romance policial. Contudo, a
extrema polarização do universo do romance policial é acompanhada por uma
despersonalização do bem e do mal, que é a parte essencial da desumanização da
morte. O bem e o mal não estão incorporados nos verdadeiros seres humanos, nas
personalidades verdadeiramente complexas (MANDEL, 1988, p. 73).

Logo, ao chegarmos ao século XX, a figura do detetive perde sua essência fundadora,
submerge num caos constante de cidades cada vez maiores e mais povoadas, permeadas de
crime e violência constante: “O século XX, menos otimista, sem dúvida, criou detetives
perdidos nesse labirinto do mal e do crime por meio de enredos que de diversas formas
confundiam os limites entre o detetive, o criminoso e a vítima” (SCHØLLHAMMER, 2013, p.
15).
A vítima, que na narrativa policial clássica de enigma possuía um papel e função própria
ao longo da história, no noir perde essa característica. A vítima muitas vezes pode ser tão culpada quanto o criminoso, há uma inversão constante de papéis, incluindo nessa tríade a figura
do detetive, que pode ser entre o criminoso e a vítima o mais culpado dos três.
Podemos pensar no subgênero do noir como uma sofisticação, uma evolução natural do
tempo, procurando sanar e saciar o público com uma narrativa identificada com sua época e
seus problemas:

À proliferação da narrativa noir, com seus desdobramentos em diferentes meios, em
função, inclusive, da grande aceitação por um público mais amplo, corresponde a sofisticação da narrativa de enigma, retomada, sobretudo a partir da segunda metade do
século passado, por escritores interessados em explorar suas fronteiras com outras
narrativas como a da filosofia e da psicanálise, além de toma-la como base para pensar
a narrativa em si (FIGUEIREDO, 2013, p. 9).

Outra forte diferença para a narrativa de enigma é que o noir não estabelece uma narrativa complexa, que testa a mente e os conhecimentos do leitor: ela procura dissecar e mostrar
mazelas da sociedade contemporânea, repleta de crimes e violência nas grandes metrópoles,
com um realismo visceral que mexe com o mais profundo do ser humano, visto que vai apontar,
identificar e elencar problemas presentes na vida de qualquer um e presenciados diariamente.
Contudo, se afasta daqueles conceitos do realismo do século XIX, o enfoque passa a ser a problematização entre “verdade” e narrativa.
A relação estabelecida e problematizada entre o meio social e o sucesso do noir foi
assim definido por Fereydoun Hoveyda:

Cierto es que las mejores novelas negras de la serie entrañan una psicología superior
a la de las novelas policíacas clásicas. Pero son otras las razones las que, a mi juicio,
son la causa de su éxito desde hace unos años: su “realismo” y su “fuerza onírica”.
Por una parte se desarrollan sobre un fondo real y contemporáneo que remite al lector
a los problemas actuales, mientras por otra le arrastran hacia una fantasía fabulosa que
le arranca de sí mismo
Buena o mala, la novela negra proporciona evasión; no plantea problemas, no cansa,
la historia se sigue de una manera automática. La buena novela negra es, al mismo
tiempo, el espejo de parte de la sociedad actual. Entraña, por tanto, un elemento de
testimonio e incluso de psicología humana extraordinariamente poderoso. Pero entonces la evasión desaparece y el lector vuelve a encontrarse en el corazón de algunos de
los problemas contemporáneos (1967, p. 169)26.

Exatamente a pergunta que fica intrínseca ao seu pensar no noir e no seu imenso sucesso
pelo mundo é: o que esse gênero tem de tão especial, ou poderíamos dizer o que tem de “específico” nessa vasta galeria de referências, subgêneros e conotações das mais variadas como é a
policial? Essa questão foi respondida por Boileau e Narcejac do seguinte modo:

Est-ce que le roman noir se porte mieux? Comme il reflète fidèlement les moeurs de
l’époque, on pourrait croire qu’il est florissant, le désordre des moeurs atteignant un
degr´inégale. Pourtant, il n’en est rien. A force de surenchère, il a émoussé la senssibilité du lecteur. Rien de plus monotone que la violence sur mesure, la pornographie,
le style de caserne. Cela devient aussi morne que l’actualité faite d’agressions, de
hold-up, de fusillades (1975, p. 106)27.

O sucesso de público e crítica do noir foi tão ou mesmo superior ao do gênero policial
clássico. A identificação constante com a realidade que nos permeia, cada vez mais violenta e
conturbada, contribui maciçamente para esse fenômeno.

26

Certo é que os melhores romances negros da série entranham uma psicologia superior ao dos romances policiais
clássicos. Mas são outras as razões as que, ao meu ver, são a causa do seu sucesso já a alguns anos: seu ‘realismo’
e sua ‘força onírica’. Por um lado se desenvolvem sobre um fundo real e contemporâneo que remete ao leitor aos
problemas atuais, enquanto por outro o arrastam até uma fantasia fabulosa que o arranca de si mesmo. Boa ou má,
o romance negro proporciona evasão; não planeja problemas, não cansa, a história segue-se de uma maneira automática. O bom romance negro é, ao mesmo tempo, o espelho da parte da sociedade atual. Entranha, portanto, um
elemento de testemunho e ainda de psicologia humana extraordinariamente poderoso. Mas então a evasão desaparece e o leitor encontra-se no coração de alguns dos problemas contemporâneos” (Tradução nossa).
27
“É o romance negro o melhor? Como ele reflete fielmente os costumes de uma época, seria de pensar que o
florescimento, a desordem moral atingindo um ‘nível’ inegável. Mas não é. A força de ‘superar’, de inibir a sensibilidade do leitor. Nada mais monótono que a violência sem medida, a pornografia, o estilo ‘durão’. Isso tornase tão sem graça quanto a notícia de agressões, roubos e tiroteios” (Tradução nossa).

2.3 O leitor-detetive

Com a chegada das últimas décadas do século XX, o status do detetive, tal qual da narrativa policial, muda acentuadamente. Insere-se no gênero a figura do leitor-detetive, indivíduo
que pode ser qualquer um, não necessariamente um policial, detetive, investigador, delegado
ou sequer envolva remotamente um cargo ou esfera de trabalho policial. O gênero desloca-se
dessa figura central e é dissolvido e imiscuído no todo.
Esse deslocamento do foco narrativo do gênero policial faz com que o autor caminhe
lado a lado com o leitor, conduzindo-o calmamente por todos os meandros do texto. Esse leitor
assume o papel principal na obra, é ele que conduz os personagens e o jogo narrativo em cena.
A composição do conto “Romance Negro” nos remete constantemente a imaginar que
temos sempre presente um outro, um detetive oculto, que pode ser o leitor atento e arguto, ou
que pode ser o duplo da narrativa Landers/Winner ou mesmo o duplo autor/personagem e seu
espelho, o leitor. Essa via de mão dupla, esse caminho muitas vezes arenoso e perigoso é que
vai levar ao fim da narrativa, dissolvendo assim a dicotomia realidade/ficção:
Afirmar a existência desse “outro” é recuperar a dicotomia realidade/ficção que,
quando dissolvida, provoca uma avalanche de dissoluções que levam ao silêncio, à
morte da própria narrativa. A dissolução da dicotomia realidade/ficção conduz à
dissolução das dicotomias vida/morte, interioridade/exterioridade, assassino/vítima,
criador/criatura, alicerces do próprio romance policial. (FIGUEIREDO, 2003, p.68)

Assim sendo, podemos nos questionar qual seria realmente o papel de um escritor de
ficção, o papel de autoria de uma obra literária, já que um trabalho publicado e exposto ao
grande público perde o caráter primário que o autor lhe deu, se tornando “estranho” ao autor:
“O escritor de ficção é aquele que cria seus duplos através dos quais deforma e inverte sua
própria imagem, como num espelho. Nesse sentido, é, ele mesmo, um produtor de imagens
‘falsas’ e, a partir daí, está aberto o espaço para o questionamento da noção de autoria”
(FIGUEIREDO, 2003, p. 58).
Quando o conto é narrado por aquele que se afirma e confessa como assassino, pomos
toda a narrativa em suspense, conduzindo o leitor para que assuma o papel de detetive da trama,
porém sem um narrador constante que o guie passo a passo pelas tramas do mistério do texto:
O conto dissolve, assim, a fixidez dos alicerces sobre os quais se ergueu
tradicionalmente a narrativa policial, transformando-os em peças fluidas e
intercambiáveis, já que tudo é conjeturável. Narrado por aquele que se diz assassino,
coloca todo o relato sob suspeita, condicionando o leitor a assumir a função de

detetive, mas sem o auxílio de um narrador que o conduzisse passo a passo pelos
caminhos da decifração do mistério (FIGUEIREDO, 2003, p. 76).

Por exemplo, no conto “A Santa de Schӧneberg”, em que o protagonista Roberto se
lança na busca pelo destinatário/remetente de uma suposta carta na qual envolveria o pintor
austríaco Egon Schiele. Roberto não é policial, nem detetive, nem investigador, é um homem
que procura decifrar um enigma. Mesmo não havendo um crime físico, ele procura por todos
os meios solucionar esse mistério.
Para a compreensão de todas as minúcias desse conto é importante saber e conhecer um
pouco da trajetória do pintor austríaco Egon Schiele (1890-1918). Schiele revolucionou o
movimento artístico europeu e mundial com seus quadros muitas vezes escatológicos e
explicitamente eróticos, onde mulheres apareciam totalmente nuas com acentuados detalhes
anatômicos de seus corpos.
Influenciado e tendo por grande mestre outro grande pintor austríaco, ligado ao
surrealismo e mestre do estilo conhecido como Art Nouveau28, Gustav Klimt (1862-1918),
responsável por grandes obras como Judith II, 1909 e Serpentes da Água II (Wasserchlangen
II), 1904-1907.
O protagonista Roberto, em seus diálogos com Ursula, cita não só Schiele, mas também
sua mulher Edith e seus quadros, Mulher sentada com a Perna Esquerda Dobrada29, 1917
(Sitzende Frau mit hochgezogen Knie), Die Frau des Kunstlers, 1917 (nesse quadro Schiele
retrata novamente sua esposa Edith, porém ao invés de ruiva ela aparece loura) e A família,
1918 (Die Familie), obra essa pintada pouco antes de sua morte.
Na verdade, a obra de Schiele serve como catalizadora para o encontro entre Roberto e
Ursula, através de um bilhete deixado no apartamento de Roberto, no qual Ursula, se fazendo
passar por empregada doméstica, vasculha e pericia o local, dizendo que ela era parecida com
Edith, a mulher na pintura em sua parede:

Na parede uma enorme reprodução de uma pintura a óleo de uma mulher de pernas
abertas e meias grossas escuras e blusa escura. Reconheci o quadro. Sitzende Frau mit
hochgezogen Knie. Pela primeira vez achei que ela tinha a minha cara. Escrevi num
papel ‘há uma mulher como esta na cidade, você quer conhecê-la?’ e também o
número do meu telefone. Com o broche de crisálidas que sempre uso, alfinetei o
28

O movimento conhecido como Art Nouveau foi a princípio um estilo estético ligado à arquitetura, mas que
rapidamente migrou para as Artes Plásticas. Vigorou entre o fim do século XIX e o fim da Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Europa. Klimt, por sua arte erótica, se adequou brilhantemente ao movimento.
29
Podemos entender o sentido que esse quadro ganha em “A Santa de Schöneberg” a partir do comentário do
conto feito por Ariovaldo Vidal: “A Santa de Schöneberg [...] cuja descoberta se faz pela interpretação acertada
de um quadro. O sentido parece ser sempre este: por trás da forma que a obra adquiriu, há um movimento tenso
da vida que ficou de fora, mas que o olhar do personagem denuncia, e o do espectador apreende” (1992, p. 161162).

bilhete na reprodução na parede, bem em cima do lugar onde ficava o sexo da mulher.
Por isso é que eu sei que ele vai aceitar o meu convite para comer espaguete (1992, p.
82).

E a referência as obras Die Frau des Kuntlers e A família, presente no encontro marcado
entre Roberto e Ursula através do bilhete deixado no apartamento:
“Você não notou nada no meu cabelo?”
“Notei. Você agora está com eles ruivos.”
“Quis ficar parecida com a Edith. Ruiva como a Mulher sentada.”
“No Die Familie os cabelos dela estão mais escuros.”
“Eu sei.”
“Mas é um quadro mais sombrio.” Roberto relembra o quadro. Schiele e Edith estão
nus. A dele, uma nudez angulosa cheia de arestas, se não fosse o rosto, perplexo,
pareceria uma nudez de pedra. A carne maternal do corpo de Edith nada tem do
despojamento tranquilo, mas provocante, que as roupas descuidadas não conseguem
esconder na Mulher sentada. E no quadro A família, entre as pernas dela, contrastando
com a nudez dos pais, vê-se o menino inteiramente vestido, o olhar perdido em algum
ponto, como Edith. “Um quadro sombrio”, repete Roberto.
“Fiquei com muita dúvida. Em Die Frau des Kunstlers ela está loura” (1992, p. 85).

Klimt falece em fevereiro de 1918, vítima de um AVC fulminante. Edith falece poucos
meses depois vítima da gripe espanhola e grávida de seis meses, três dias depois Schiele morre
do mesmo mal.
Através da carta obtida no mercado de pulgas em Viena, Roberto se lança numa busca
frenética pelo remetente/destinatário da missiva, com pouquíssimos conhecimentos sobre o que
a envolve, pois sente que ela se refere a Schiele, tendo no fim somente encontrado a morte para
sua resposta. Essa procura de Roberto é o que caracteriza o leitor-detetive como aquele que se
lança a um enigma, um mistério, tendo poucos dados sobre o que procura, se valendo muito
mais da vontade e do desejo íntimo e pessoal.
Rubem Fonseca ao longo de sua trajetória literária procurou sempre aludir à alta cultura,
estabelecendo um diálogo constante com outras artes30, não só as Artes plásticas.
A obra que evidencia essa ligação do autor com o cinema é Vastas emoções e
pensamentos imperfeitos (1988), onde um cineasta sem nome é o protagonista. A estrutura do
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Vale aqui a menção que Rubem Fonseca muitas vezes utiliza esse elemento artístico como um instrumento
diferenciador, isto é, o modo como essa arte é articulada em um meio social cada vez mais caótico e no qual cresce
exponencialmente a produção em massa, a arte de certa forma se banaliza e pode ser vendida e comercializada
como tantos outros bens de consumo imediato. Como frisa Luciana Coronel: “Ainda uma vez Rubem Fonseca
tematiza em sua ficção a utilização da arte como instrumento de distinção. [...]. Desde o início da carreira, este
autor reflete por meio da ficção acerca das maneiras como a arte incide em um meio social marcado pela crescente
massificação cultural” (2008, p. 178).

enredo, assim como o modo narrativo e os diálogos apresentados ao longo dessa obra fazem
referência ao universo do cinema e suas técnicas próprias31.
Outras esferas artísticas como o teatro e a música aparecem igualmente.

Figura 1 (ao lado): Die Frau des Kuntlers
Papel Guache, 45,5 cm X 29,7 cm
Belvedere, Wien

Figura 2 (embaixo): A Família, 1918
(Die Familie)
Óleo sobre tela, 152,5 X 162,5 cm
Viena, Österreichische Galerie
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Outro livro do autor com forte influência cinematográfica é O selvagem da ópera. Nesse livro é contada a vida
do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes, e a obra foi originalmente concebida como um estudo em forma
de roteiro.

Figura 3: Mulher sentada com A Perna Esquerda dobrada, 1917
(Sitzende Frau mit hochgezogenem knie)
Guache e giz preto, 46 X 30,5 cm
Praga, Národni Galerie

Figura 4 (acima): Serpentes da Água II, 1904-1907
(Wasserschlangen II)
Óleo sobre tela 80 X 145cm
Coleção particular

Figura 5 (ao lado): Judith II, 1909
Óleo sobre tela, 178 X 46 cm
Veneza, Galleria d’Arte Moderna32
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Todas as obras de arte expostas aqui sobre Schiele e Klimt, estão presentes no livro Schiele, de Reinhart Steiner
(Paisagem, 2006).

2.4 O leitor da cidade e o “detetive contemporâneo”

Em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, Augusto é como já dito anteriormente
um “detetive da cidade”, através de indícios e subsídios presentes em todo o caos social no qual
está inserido. Procura sempre decifrar, codificando os sinais que essa cidade pode lhe dar.
Como na passagem seguinte, na qual Augusto corrige alguns grafiteiros que picham as
paredes do Teatro Municipal com erros grosseiros de português, e após corrigir os jovens um
deles lhe dá a devida resposta:

Dois jovens escrevem com spray nas paredes do teatro, que acabou de ser pintado e
exibe poucas obras de grafiteiro, NÓS OS SÁDICOS DO CACHAMBI TIRAMOS
O CABASSO DO MUNICIPAL, GRAFITEROS UNIDOS JAMAIS SERÃO
VENSIDOS; sob a frase, o logotipo-assinatura dos Sádicos, um pênis, que no
princípio causara estranheza aos estudiosos da grafitologia mas que já se sabe ser de
porco com uma glande humana. “Hei”, diz Augusto para um dos jovens, “cabaço é
com cê-cedilha, vencidos não é com s, e falta um i nos grafiteiros.” O jovem responde,
“Tio, você entendeu que a gente quer dizer, não entendeu?, então foda-se com suas
regrinhas de merda” (1992, p. 19).

A leitura da cidade por Augusto tem por objetivo congregar todas as linguagens,
emblemas e sinais que as ruas podem lhe oferecer: “Augusto quer construir uma outra leitura
da cidade que permita ultrapassar tanto a incomunicabilidade dos grafites, que resistem à
interpretação, quanto a versão idealizada pelo guia turístico” (FIGUEIREDO, 2003, p. 49).
Augusto, em suas andanças pelo centro da cidade, repara que ela não é mais a mesma,
anda muito mais suja ultimamente, com a crescente população de rua e repleta de párias sociais.
Os referenciais históricos mudaram, sua leitura daquele ambiente muda, à medida que
construções, empreendimentos transformam aquela paisagem, como nos cinemas que
povoavam a área da Cinelândia e agora em sua maioria se transformaram em estabelecimentos
comerciais ou igrejas:

O que Augusto procura é o nível invisível da cidade, e mergulha no seu centro, que
não tem perspectiva, não tem morro; no qual a realidade parece existir à margem do
visível. Além da cidade visível, Augusto procura uma aproximação com a realidade
urbana que só é vivida pelas prostitutas, pelos mais pobres, pelos mendigos e por todas
as existências que não tentam subjetivamente se sobrepor à cidade, mas que se deixem
absorver sem resistência e em toda a sua subjetividade pela objetiva condição urbana
(SCHØLLHAMMER, 2013, P. 135).

Como destaca Renato Cordeiro Gomes: “A leitura da cidade é, pois, a resistência ao
desaparecimento dos referenciais que a tornaram possível” (GOMES, 2008, p. 162). Através

disso, quando Epifânio muda de nome e passa a se chamar Augusto, ele também se traveste de
uma nova identidade, que vai condizer com a cidade onde está e a sociedade que a compõe.
Quando Augusto decide se dedicar a literatura, escrevendo o seu livro sobre os
elementos que permeiam o Rio de Janeiro, ele está na verdade se auto afirmando como um novo
indivíduo que se sente totalmente perdido e precisa se adaptar aos novos tempos:

O ingênuo Epifânio [...] depois que ganha um prêmio na loteria abandona o emprego.
Adota então o nome de Augusto, o que não precisa escrever como meio de subsistência. A literatura não se manifesta através do trabalhador Epifânio, mas de sua máscara
de escritor, Augusto, o magnífico, o majestoso diletante. Tem a pretensão enquanto
individuo, de afirmar sua autonomia e a especificidade da sua existência, face aos
excessos de poder da sociedade, da herança histórica, da cultura e da técnica vinda do
exterior da vida (GOMES, 2008 p. 167).

Temos assim, uma boa definição do que seria o “detetive contemporâneo”, que pode ser
qualquer um na multidão, ou que se encontre obrigado a investigar algo, ou mesmo o leitor que
é conduzido de forma bem delicada a assumir esse papel em uma narrativa.
Existem vários exemplos possíveis desse tipo de narração, com diferentes rendimentos,
como Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, Garcia-Roza e Tony Bellotto e mais recentemente
Patrícia Melo, para citarmos apenas alguns. Logicamente, muda a esfera de atuação de cada um
deles, pois estão inseridos em países e cidades diferentes, onde a cultura e a sociedade local
influenciam suas narrativas, Ricardo Piglia em terras argentinas, Bolaño sobretudo, no Chile,
Espanha e México, Garcia-Roza no Rio de Janeiro e Tony Bellotto e Patricia Melo, em especial
em São Paulo.
Patrícia Melo, em seu último livro Fogo-Fátuo deu vida à sua primeira detetive, a perita
criminal Azucena.
Ricardo Piglia nos apresenta seu detetive álter ego Emilio Renzi, presente em alguns de
seus livros, com destaque para três: Respiração artificial, Alvo noturno e O caminho de ida.
Nessas obras, o detetive e o autor, assim como ocorre nas narrativas de Rubem Fonseca coloca
o leitor no mesmo patamar do narrador-detetive. O leitor é levado sutilmente a desvendar as
tramas e a elucidar o mistério.
Em outro de seus textos, o conto magistral chamado “El pianista”, Piglia conta a história
de um juiz que é designado para uma investigação em uma cidadezinha no pampa argentino,
quase fronteira com o Brasil. Nessa cidade o juiz precisa descobrir o desaparecimento de uma
jovem e de dois homens, tendo simplesmente por pistas um vídeo mal feito gravado pelo trio e
encontrado por um elemento dos mais suspeitos, junta-se a isso depoimentos de bêbados,

traficantes e toda corja que pulula na fronteira entre os dois países, incluído o bar onde toca o
pianista do título.
A trama é tão mirabolante e com tantos meandros e reviravoltas, que no fim o juiz é
acusado do desaparecimento e depois absolvido. Obcecado pela jovem desaparecida, encontraa a caminho do aeroporto de volta a sua casa em Buenos Aires, sem desvendar o mistério.
A estrutura narrativa desse conto é em elipse, nada é o que parece, os fatos mudam o
tempo todo e o “detetive” da trama é um juiz. Esse texto foi uma justa homenagem de Ricardo
Piglia a outro conto em elipse que revolucionou a narrativa curta policial no século XX: “La
muerte y la brújula” (1944), de Jorge Luís Borges.
Roberto Bolaño nos presenteia com o mesmo debate nos seus livros Os detetives
selvagens e 2666. O mesmo vale para os brasileiros Garcia-Roza e Tony Bellotto, com seus
respectivos detetives Espinoza e Bellini; o primeiro protagonista de dez romances 33, tendo
destaque para O silêncio da chuva e o segundo de quatro34, e em especial Bellini e a esfinge.
Podemos reiterar que o conto “Romance Negro” procura constantemente colocar no
mesmo patamar o papel do escritor e do leitor, equiparando-os nos elementos que constituem a
narrativa, caminhando paralelos ao longo do texto, chegando juntos ao seu término. A narrativa
se constrói a partir de si, ela própria fornece todos os subsídios para a sua leitura, cabe ao leitor
encontrar os elementos que facilitem a sua decodificação.
E é isso que Rubem Fonseca procura demonstrar: uma boa análise e composição de uma
narrativa policial deve primar por subsídios que faça com que o leitor se sinta autônomo e livre
para seguir sua própria narrativa: deve achar o culpado e simultaneamente ser o culpado.
Conforme Umberto Eco: “Existem ideias obsessivas, nunca pessoais, os livros se falam
entre si, e uma verdadeira investigação policial desse provar que os culpados somos nós” (ECO,
1985, p. 66). Preferencialmente e, sobretudo, o texto precisa compartilhar esse sentimento, esse
caráter, evidenciar o próprio assassino e vítima da narrativa.
Medeiros e Albuquerque expõe que a mudança na narrativa policial se deu porque os
leitores se cansaram daquela mesma fórmula banalizada e que caiu no lugar comum. Hoje o
novo leitor quer ser ele o protagonista, quer que o “detetive” seja qualquer um, bastando para
isso usar seu raciocínio e inteligência.

33

Complementam a lista de obras protagonizados pelo delegado Espinoza: Achados e perdidos (1998); Vento
sudoeste (1999); Janela em Copacabana (2001); Perseguido (2003); Espinoza sem saída (2006); Na multidão
(2007); Céu de origamis (2009); Fantasma (2012); Um lugar perigoso (2014).
34
Complementam a lista de obras protagonizadas pelo detetive particular Bellini: Bellini e o demônio (1997);
Bellini e os espíritos (2005); Bellini e o labirinto (2014).

Com essa ideia podemos adentrar nos novos rumos da literatura policial, onde há a
influência crescente da internet, dos meios de circulação em massa de livros e da expansão da
mídia.

2.5 Novos rumos da narrativa policial

Ao refletirmos sobre essa nova narrativa policial na contemporaneidade podemos problematizar esse conceito de “verdade”, tão importante e fundamental nos primórdios do gênero
em algo mais paliativo, onde o “detetive” (que de detetive de fato só possui a alcunha) possa
jogar, brincar com todos os elementos que constituem o gênero, um lugar em que uma interpretação pode substituir ou se sobrepor a outra:

[...] a ficção de trama policial na contemporaneidade constrói-se deixando entrever
seu próprio impasse: o que significa decifrar enigmas, se, ao cabo e ao fim, tudo parece se resumir à tarefa infinita de sobrepor uma interpretação a outra interpretação?
Não seria o detetive da narrativa de enigma precisamente aquele que tem poder para
impor sua versão dos fatos como verdade final? (FIGUEIREDO, 2013, p. 8).

Com essa questão de uma interpretação sobre a outra, ou melhor, um texto se sobrepondo a outro, uma narrativa a outra, onde os personagens desse texto interagem diretamente
com o leitor, fazendo com que esse se sinta um coautor do que está lendo.
A partir disso, as premissas e os pressupostos do gênero policial mudam drasticamente,
rompem-se os pares dicotômicos instituídos e canonizados pelo gênero como detetive/criminoso, verdadeiro/ falso, dentre outros, produzindo praticamente um “metarromance policial”:
[...] o gênero passa por uma espécie de processo de ‘destilação’, diluindo-se, inclusive,
as oposições que o estruturam: verdadeiro/falso, criminoso/vítima, detetive/criminoso. Uma outra dobra se acrescenta à dobra primeira que instituía a investigação do
crime como leitura de pistas de natureza diversas, inclusive textuais - a que decorre
da consciência da opacidade do próprio texto que não remeteria para nada além de
outro texto. O resultado é uma espécie de metarromance policial, ou, se quisermos, de
um romance policial que vive da nostalgia do que perdeu - a ingenuidade de uma
narrativa de pretensão realista (FIGUEIREDO, 2013, p. 9-10).

Com a ascensão das novas formas de mídias, que incluem não só o livro em seu formato
impresso, juntamente com o ideal de a literatura interagir cada vez mais com outras formas de
arte; agrega-se a massificação do livro, sendo hoje sua publicação e circulação através desses

novos canais muito mais facilitados e cômodos a quem produz e a quem consome, fazendo com
que a narrativa policial contemporânea se adapte a tudo isso e ainda consiga sobreviver em
termos de qualidade literária e de venda ao grande público.
De acordo com Vera Follain:

[...] ao atualizar o gênero policial, a ficção contemporânea não está interessada em
desviá-lo de seu destino comercial ou em dissolvê-lo em meio à livre pesquisa estética. Está interessada na apropriação de uma estrutura de gênero – que, desde o século
XIX, vem funcionando como um sistema de convenções que circula entre a indústria
editorial, o texto e o leitor. O gênero policial, apropriando-se do esquema de investigação de crimes instituído pela modernidade, para transformá-lo numa espécie de modelo gerador de narrativas, caracteriza-se pelo amplo potencial de reprodução a partir
de pequenas variações, adaptando-se bem ao princípio da serialidade e à transposição
para diferentes mídias. Afina-se assim também com uma sociedade regida pela vertigem da reprodutibilidade incessante, mas que não abre mão do inventário e do controle (2013, p. 14).

A narrativa policial sobrevive por mais de um século e meio sempre se reinventando e
agregando novos valores e elementos a sua estrutura básica, idealizada por Allan Poe e mudada
e transformada acentuadamente ao longo do tempo.
Através desse diálogo, que muitas vezes ultrapassa a esfera da narrativa policial é que
possibilita sua sobrevivência. Vivendo-se em uma sociedade que progressivamente caminha
para drásticos e graves fatores sociais, cada vez mais acentuados, fazendo com que ó gênero
possa constantemente se adequar e se adaptar com os novos anseios sociais e com suas demandas.
Em entrevista dada em 196335 Jorge Luis Borges respondeu assim a pergunta que lhe
fizeram se a narrativa policial estava em declínio e perto do seu fim:

La profecía es el más peligroso de los géneros literarios. Sin embargo, me atrevo a
profetizar que cierto género policial clásico –digamos- está a punto de desaparecer.
Esto se explica porque en el género policial hay mucho de artificio: interesa saber
cómo entró el asesino entre un grupo de personas artificialmente limitado, interesan
los medios mecánicos del crimen y estas variaciones pueden ser infinitas. Una vez
agotadas todas las posibilidades, la novela policial tiene que volver al seno común de
la novela. Fuera de lo mecánico, volveríamos a lo psicológico, lo cual no está nada
mal, porque volveríamos a Macbeth, a los admirables asesinatos de las novelas de
Dostoievsky, al crimen de Raskolnikoff… Pero aunque la novela policial desapareciera como género –todo género muy legislado tiende a desaparecer- siempre quedaría
la saludable influencia de que hemos hablado. Desde luego, que esta virtud de la construcción es muy anterior al género policial. La encontramos en la historia del ciego o
en la historia de Aladino, de Las Mil y Una Noches, y la encontramos en las tragedias
griegas. Pero nuestra época tiende a olvidar todo esto, tiende a lo inconexo, que es
más fácil. Y en la historia de la literatura la misión de la novela policial puede ser
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Entrevista transcrita e republicada em 2003 no periódico Contratiempo, de Buenos Aires.

recordar estas virtudes clásicas de la organización y premeditación de todas las obras
literarias (2003)36.

Como salientou Borges, a ficção policial não irá acabar, ela pode e deve mudar, se adequando à época na qual está inserida.
Outro argumento sobre esse mesmo debate foi questionado por Boileau-Narcejac. Os
autores salientaram que o gênero policial está em constante mudança e transformação, um tipo
de metamorfose ocorrida com o amadurecimento e constante mutação que sofre dependendo
do espaço temporal e da sociedade na qual está imersa:
On a cru que le roman policier était un genre en évolution, parce qu’il a revêtu sucessivement différentes formes. On a donc vu un progres, là où il n’y a qu’un épanoussement de virtualités propres au roman problème. Mais s’il y a progres, cela signifie
que le roman policier est encore capable de subir de nouvelles métamorphoses? Nombreaux sont les critiques que posent la question: Et maintenant? Où va le roman policier? (1975, p. 121)37.

Hoje esse gênero adapta-se aos novos veículos midiáticos, sobretudo à internet e a tudo
que a compõe, assim como a produção feroz e em série de seus livros, muitas vezes em edições
muito baratas, o que faz com que o gênero perdure por gerações.
Parafraseando o pensamento de Boileau-Narcejac, o romance policial consegue traduzir
de modo admirável uma certa forma de sensibilidade que é propensa a toda uma época e proveniente de um típico anseio social: são resíduos, resquícios do gênero original, como formula
Borges, com outro significado e em novas contingências.

“A profecia é o mais perigoso dos gêneros literários. No entanto, me atrevo a profetizar que certo gênero policial
clássico – digamos – está a ponto de desaparecer. Isto se explica porque no gênero policial existe muito de artifício:
interessa saber como entrou o assassino entre um grupo de pessoas artificialmente limitado, interessam os meios
mecânicos do crime e estas variações podem ser infinitas. Uma vez esgotadas todas as possibilidades, o romance
policial tem que voltar ao senso comum do romance. Fora do mecânico, voltaríamos ao psicológico, o qual não
está nada mal, porque voltaríamos a Macbeth, aos admiráveis assassinatos dos romances de Dostoievsky, ao crime
de Raskolnikoff... Mas embora o romance policial desapareceu como gênero – todo gênero muito legislado tende
a desaparecer – sempre ficaria a saudável influência de que falamos. Desde logo, que esta virtude da construção é
muito anterior ao gênero policial. A encontramos na história do cego ou na história do Aladim, das Mil e Uma
Noites, e a encontramos nas tragédias gregas. Mas nossa época tende a esquecer tudo isto, tende a inconexão, que
é mais fácil. E na história da literatura a missão do romance policial pode ser recordar estas virtudes clássicas da
organização e premeditação de todas as obras literárias” (Tradução nossa).
37
“Acreditava-se que o romance policial fosse uma evolução do gênero, pois assumiu diferentes formas sucessivamente. Logo, vimos um progresso onde havia apenas as próprias potencialidades do romance problemas. Mas
se houve progresso, isso significa que a história de detetive ainda é capaz de sofrer novas metamorfoses? Nomeadas as questões críticas que surgem: E agora? Onde está o romance policial?” (Tradução nossa).
36

3 A palavra e o texto como crime: escrita e morte

3.1. Alguns aspectos do conto

Partindo do conceito de Ricardo Piglia no qual um conto deve obrigatoriamente contar
duas histórias, pensemos no relato curto policial, que deve primeiramente lançar um enigma,
um problema a ser resolvido, e em um segundo momento solucionar essa problemática.
Rubem Fonseca, ainda na década de 1960 e 1970, ao compor suas primeiras narrativas
policiais, se baseava nesse método. Lembremos por exemplo, do conto “Coleira do cão” (1965),
da coletânea de mesmo nome. Nesse conto conhecemos o delegado Vilela, que reaparecerá em
“O caso Morel” (1973), um policial que a priori investiga uma série de homicídios ligados ao
mundo das drogas e da marginalidade e após detectar o problema, a causa, os responsáveis das
mortes caça um a um os facínoras da chacina que abre o relato.
Podemos pensar o mesmo modelo nos primeiros contos do advogado-detetive Mandrake, em seus contos “O caso F.A.” (1969) – Lucia Mccartney, “Dia dos namorados” (1975)
– Feliz Ano Novo e “Mandrake” (1979) – O cobrador. Nesses três contos Mandrake primeira
mente identifica qual a necessidade de cada caso e em sequência se empenha em sua solução.
Essa segunda parte ou estrutura do conto surge sempre de modo “elíptico” e “fragmentário”, haja visto que isso sendo feito com argúcia torna a primeira parte muito mais interessante
e cativante para o leitor, camuflando um enredo secreto que só será revelado na segunda parte,
provocando o efeito de surpresa, que marca o gênero policial.
Portanto, todos os elementos de um bom conto devem ter uma dupla função, de tal modo
que o autor, ao escrever o texto, crie cada unidade do conto de maneira distante, mas que ao
fim cheguem em harmonia, dando coesão ao que está sendo narrado. Esse ponto de convergência entre as partes no final é essencial ao gênero da narrativa breve.
Segundo Ricardo Piglia:

O conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto
que dependa de interpretação: o enigma não é outra coisa senão uma história contada
de um modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os
problemas técnicos do conto. (2004, p. 90).

Na sua origem, (entende-se os relatos de Edgar Allan Poe), o conto era estruturado de
modo que se concatenasse a outro, de maneira a se interligar e a ter uma continuação, praticamente uma produção em série de histórias, como Conan Doyle fez com Sherlock Holmes.
Chegando aos tempos atuais, o conto mudou estruturalmente e de concepção narrativa.
O conto agora se propõe a contar duas histórias como se fosse apenas uma, ganhando no relato
mais dinamismo e velocidade de leitura e entendimento do leitor, segundo Piglia.
Aqui podemos retomar rapidamente um fator já visto no capítulo 2, que é a questão da
“verdade”. Como no gênero clássico policial, o de enigma, o detetive se lançava em uma busca
frenética em busca dessa “verdade”, retirava as coisas mais superficiais e se valia de suas habilidades lógicas e dedutivas para desvendar os fatos ocultos, encobertos a olhos e mentes não
treinados ou hábeis.
Muitas vezes essa busca da “verdade” partindo de pistas e indícios faz com que o detetive se depare com “sinais” equivocados. Sua leitura dos fatos não é precisa ou as pistas se
sobrepõem em dificuldade e quantidade ao inquérito empreendido em cada investigação: “A
arte de narrar é a arte da percepção errada e da distorção. O relato avança segundo um plano
férreo e incompreensível [...] o final faz ver um sentido secreto que estava cifrado e como que
ausente na sucessão clara dos fatos” (PIGLIA, 2004, p. 103).
Tzvetan Todorov elabora três tipos de categorias que, segundo ele, estariam nas narrativas literárias mais complexas: encadeamento, encaixamento e alternância. Em seu artigo “Entre o eu, o outro e o duplo”, Maria Luíza Guarnieri Atik chama a atenção para essas categorias
e o modo como se coadunam:

Para Tzvetan Todorov, a alternância, assim como o encadeamento e o encaixamento,
são tipos de combinações que estão presentes nas narrativas literárias mais complexas.
Em seu artigo “As categorias da narrativa literária”, o teórico explicita que o “encadeamento consiste simplesmente em justapor duas histórias: uma vez acabada a primeira, começa-se a segunda”. O segundo tipo de combinação, o encaixamento, é a
“inclusão de uma história no interior de uma outra. Assim todos os contos das Mil e
uma noites são encaixados no conto sobre Sherazade”. No processo de construção do
discurso narrativo, a terceira combinação é a da alternância, que “consiste em contar
duas histórias simultaneamente, interrompendo ora uma ora outra, para retomá-la na
interrupção seguinte” (2011, p. 251).

A partir desses três elementos e seu significado, podemos esclarecer melhor o que Ricardo Piglia afirmou sobre a construção de um bom conto entremeando duas histórias paralelas
que chegam ao seu final como uma só em perfeita união, sejam elas “encadeadas” (duas histórias juntas, acopladas, no fim da primeira começa a segunda), “encaixadas” (uma história dentro

de outra), ou apenas “alternadas” (duas histórias paralelas que ocorram ao mesmo tempo, mantendo a alternância narrativa de ora uma ora outra).
Outro teórico e escritor que se debruçou sobre as peculiaridades do conto foi Julio Cortázar. Para ele um bom contista deve primeiramente escolher um tema e mediante esse tema
tem por dever conseguir transformar esse produto bruto e curto em uma obra de arte. O ponto
que vai congregar esses elementos e está na outra direção da criação literária é o leitor:

O contista está diante do seu tema, diante desse embrião que já é vida mas que não
adquiriu ainda sua forma definitiva. Para ele esse tema tem sentido, tem significação.
Mas se tudo se reduzisse a isso, de pouco serviria; agora, como último termo do processo, como juiz implacável, está esperando o leitor, o elo final do processo criador,
o cumprimento ou o fracasso do ciclo. E é então que o conto tem de nascer ponte, tem
de nascer passagem, tem de dar o salto que projete a significação inicial, descoberta
pelo autor, a esse extremo mais passivo e menos vigilante e, muitas vezes, até indiferente, que chamamos leitor (2013, p. 156 – 157).

Por isso o contista precisa ser exímio no ofício de escrever38, já que o escritor precisa
criar um “clima” inerente a todo conto, onde prenda a atenção desse leitor e mantenha sua
atenção constante: “[...] e que esse ofício consiste [...] em conseguir esse clima próprio de todo
grande conto, que obriga a continuar lendo, que prende a atenção, que isola o leitor de tudo o
que o rodeia...” (2013, p.157).
Diante desses conceitos, podemos pensar que um grande conto é aquele que arrasta o
leitor para suas breves páginas e o conquista de modo pleno e completo, fazendo-o acompanhar
o autor pelo desenrolar da narrativa, procurando por todos os meios o fascínio criado de forma
tão objetiva: “[...] o grande conto breve condensa a obsessão do bicho, é uma presença alucinante que se instala desde as primeiras frases para fascinar o leitor, fazê-la perder contato com
a desbotada realidade que o rodeia, arrasá-lo numa submersão mais intensa e avassaladora”
(2013, p. 231).
Para Cortázar, uma boa definição do conto, se aproximando do modelo “original” de
Poe, deve primeiramente seguir a premissa das três acepções da palavra conto, estabelecida por
Julio Casares, que são: “1) "Relato de um acontecimento; 2) Narração, oral ou escrita, de um
acontecimento falso; e 3) Fábula que se conta às crianças para diverti-las” (CORTÁZAR, 2013,
p. 123).
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Ao pensarmos nesse contista em sua arte de compor seus textos podemos apontar a referência feita por Tomás
Eloy Martínez sobre essa arte nos contos de Rubem Fonseca: “A arte dos contos de Fonseca é retesar a corda das
palavras para que expressem o vazio do mundo, a antipatia dos indivíduos pela espécie: neles se mata e se destrói
por inércia, se trepa por inércia” (MARTÍNEZ, 2004, P. 13).

Ainda segundo o autor, Poe consegue com perfeição aglutinar esses três polos da criação
da narrativa breve expostas acima, no qual o importante é o relato da história, o acontecimento
que aparece meramente como um simulacro. A partir disso ele afirma: “Um conto é uma verdadeira máquina infalível destinada a cumprir sua missão narrativa coma máxima economia
dos meios [...]” (CORTÁZAR, 2013, p. 228).
Por isso mesmo sintetiza que o autor de “Os crimes da rua Morgue”, ao escrever seus
contos, tinha por objetivo submeter e trazer seus leitores cativos perenemente a sua narrativa:
“Poe escreverá seus contos para dominar, para submeter o leitor no plano imaginativo e espiritual. Seu egotismo e seu orgulho encontrarão no prestígio especial das narrativas curtas, quando
escritas como as suas, instrumentos de domínio [...]” (2013, p. 121).
De tal forma, que todos os seus textos curtos se proporão a sempre buscar um “efeito”.
Esse responsável pelo clima criado nos ambientes onde se passam essas narrativas e também
por um “princípio”, no qual irá invariavelmente se pautar e que concerne em causar em seu
leitor uma “reação” diante dos fatos que lê.
Charles Baudelaire, em seu prefácio de 1857 à antologia de contos de Poe intitulada
Nouvelles histoires39, apresenta a sua explicação do que seria essa busca por Edgar Allan Poe:

Ele tem sobre o romance de grandes proporções a imensa vantagem que a brevidade
acrescenta à intensidade do efeito. Tal leitura, que pode ser realizada de um fôlego,
deixa no espírito uma marca muito mais poderosa que uma leitura intermitente, muitas
vezes interrompida por problemas de negócios e preocupações com interesses mundanos. A unidade da impressão, a totalidade do efeito é uma vantagem imensa que
pode dar a esse gênero de composição uma superioridade muito especial, no sentido
de que um conto muito curto (o que é, sem dúvida, um defeito) seja ainda melhor que
um conto muito extenso. O artista, se é hábil, não acomodará seus pensamentos aos
incidentes; mas, tendo concebido deliberadamente, a seu bel-prazer, um efeito a produzir, inventará os incidentes, arranjará os eventos mais apropriados para conduzir ao
efeito desejado. Ao longo da composição não se deve soltar uma única palavra que
não seja uma intenção, que não tenda, direta ou indiretamente, a percorrer o plano
traçado (2012, p. 16 – 17).

O “efeito” além de causar uma “reação” já previamente pensada pelo autor em seus
leitores, tem também por função tornar a narrativa mais coesa e sem qualquer desperdício de
palavras ou ideias, fazendo com o que texto lido seja limpo e claro. Daí provêm a estrutura de
Poe do conto cíclico. Tal mecanismo causaria esse processo.
Para Poe, o conto deveria ser construído no início da narrativa e desconstruído ao seu
término, e o término se tornaria novamente o início, como em um ciclo contínuo40. Além disso,
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Prefácio esse publicado no Brasil na coletânea sobre Poe denominada de Contos de imaginação e mistério
(Tordesilhas, 2012).
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Tal concepção elaborada por Poe está presente no seu pequeno ensaio intitulado Filosofia da Composição, no
qual como bem salientou Sandra Reimão vale ressaltar por dois fatores importantes: O primeiro é a precisão que

reitera que esse conto deveria provocar em seu leitor um estado de prazer prolongado, quando
mais o autor mantiver em suspense a narrativa curta mais atento será esse leitor:
Um outro complemento importante na forma poeana de narrar – é a estrutura dos seus
contos. Neles, o início se compõe e decompõe no final, e o final sofre este mesmo
processo ao se tornar início.
Poe acreditava que um conto ou poema devia ter um efeito que provocasse um estado
de excitação prolongado ao máximo, sem, contudo, comprometer o efeito de extensão.
Por isso pregava que não se devia desgastar o efeito do poema com um tamanho acentuado e que todas as combinações usadas tinham que corroborar tal efeito (ARAÚJO,
2002, p. 61 – 62).

Poe acreditava que o conto precisava ter vida, respirar e possuir um “coração”, um “organismo vivo” que transformasse a narrativa em algo orgânico. E por isso mesmo o conto necessita ter uma cadência, uma intensidade dosada e administrada com parcimônia ou não pelo
escritor, dependendo de sua intenção em cada texto.
Por isso mesmo, um conto muito longo, ou uma novela, perderiam sua essência de causar “efeito” e de manter o leitor preso em suas palavras, já que por essência, ainda segundo Poe,
o conto tem que ser lido brevemente, pois sua reação apesar de duradoura também precisa ser
efêmera, de sentido e entendimento a quem o lê, pois caso contrário seria mais produtivo que
se escrevesse logo um romance.
Cortázar aponta que nos relatos breves de Poe há um “enxugamento” de todas as partes
supérfluas à narrativa curta. Poe conseguia como poucos condensar em poucas linhas uma narrativa constante, de altíssima qualidade e que ao mesmo tempo entretinha e informava seus
leitores atentos.
A intensidade do conto se dá justamente nesse ponto. Para que ocorra é preciso que se
“limpe” tudo que possa atrapalhar a linearidade de uma boa história e dos fatos ocorridos ao
longo de sua leitura:

Poe é o primeiro a aplicar sistematicamente (e não só ao acaso da intuição, como os
contistas do seu tempo) este critério que no fundo é critério de economia, de estrutura
funcional. No conto vai ocorrer algo, e esse algo será intenso. Todo rodeio é desnecessário sempre que não seja um falso rodeio, ou seja, uma aparente digressão por
meio da qual o contista nos agarra desde a primeira frase e nos predispõe para recebermos em cheio o impacto do acontecimento (2013, p. 124).

um autor necessita em sua arte, isto é, toda composição de um texto deve primar e seguir rigorosamente para uma
solução previamente desejada, obtendo assim uma precisão e um rigor lógico na criação literária e não mais se
basear em uma mera intuição; o segundo fator importante é que um relato deve ser escrito ao contrário, visando
com isso que todos os elementos desemboquem em um fim pretendido.

E como bem sintetiza o próprio Cortázar sobre os contos de Poe e seu legado futuro:
“Seus contos têm para nós o fascínio dos aquários, das bolas de cristal, onde, no centro inalcançável, há uma cena transparente e petrificada. Perfeitas máquinas de produzir efeitos fulminantes, não querem ser esse espelho que avança por um caminho [...]” (2013, p. 134).
Sandra Reimão reitera que como regra básica do romance de enigma ele se comporá a
partir de Poe em duas partes: o crime e o inquérito:

No romance enigma, a primeira história (a do crime) não estando imediatamente presente no livro, as investigações (e a narrativa) começam após o crime, presente na
narrativa através da narração dos personagens diretamente envolvidos nele; a segunda
história (a do inquérito ou investigação) é o espaço onde os personagens, especialmente o detetive e o narrador, não agem, mas simplesmente detectam e investigam
uma ação já consumada (1983, p. 23 – 24).

Essa estrutura de romance citado pela autora pode ser perfeitamente aplicada a estrutura
do conto, já que esse a partir de Poe cria uma história dupla dentro de uma única, onde em
última instância temos a enfatizar não o crime propriamente dito (primeira história), mas sim o
modo como o detetive se debruça sobre essa ação passada e conduz sua investigação do inquérito (segunda história).
Baudelaire chama a atenção para o conto, que tem Poe por referência, já que esse possui
uma estrutura de raciocínio como a melhor ferramenta em busca de uma “verdade” e é desse
jeito que cativa seu leitor:

Ora, os artifícios do ritmo são um obstáculo insuperável ao desenvolvimento minucioso de pensamentos e expressões que tenham por objetivo a verdade. Pois a verdade
pode muitas vezes ser a meta do conto, e o raciocínio a melhor ferramenta para a
construção de um conto perfeito. Eis a razão pela qual esse gênero de composição,
que não é tratado com tanta elevação quanto a poesia pura, pode fornecer produtos
mais variados e mais acessíveis ao gosto do leitor comum. Além disso, o contista tem
à sua disposição uma enorme quantidade de tons, de nuances de linguagem – o tom
reflexivo, o sarcástico, o humorístico [...]. E é pelo mesmo motivo que o escritor que
busca uma única meta de beleza em um conto trabalha em grande desvantagem, sendo
privado do instrumento mais útil, o ritmo (2012, p. 17).

Essa mescla de tons pontilhados pelo modo como constrói sua narrativa, muitas vezes
em se tratando sobretudo da policial, de uma gama variadíssima de estruturas da linguagem,
podendo se valer de diversas situações em seu jogo narrativo, como por exemplo, o uso de
palavrões, de um diálogo mais fluído e direto, sem muito rebuscamento na escolha das palavras
ou mesmo nas simples construções de cenas de ação, onde os personagens atuam e se desenvolve a trama. Tudo isso pode e deve compor um texto curto, que prima pela atenção e adesão
fiel do leitor.

Porém, ao chegarmos na literatura noir, essa estrutura bipartida da narrativa policial se
quebra. Cria-se uma nova estrutura, onde a primeira é totalmente suprimida e se dá muito mais
valor à segunda parte, invertendo completamente a narrativa clássica de enigma, onde o foco
principal se concentrava no primeiro bloco41:

O romance americano também romperá com a estrutura da dupla história (a do crime
e a da investigação), quase suprindo a primeira e dando ênfase à segunda; fará coincidir narrativa e ação; suprimirá a figura do narrador memorialista e utilizará não só
uma linguagem coloquial como também gírias, palavrões e humor cáustico
(REIMÂO, 1983, p. 80 – 81).

Em suma, podemos esquematizar seguindo o diagrama elaborado por Sandra Reimão
para nos situarmos no plano do conto (policial) divididos em duas histórias paralelas e simétricas:

Personagens principais

Assunto

Primeira história (ausente, Segunda história (presente,
mas real)
mas insignificante)
Criminoso
Detetive
║
Vítima
Narrador
║
Ação propriamente dita (o
║
crime)
←Apreensão da ação passada (o inquérito)
(REIMÃO, 1983, p. 24)

Assim, o que temos em um bom conto, sobretudo policial é no primeiro plano apresentar
a vítima e o possível criminoso, tendo a ação do crime perpetrado como o foco da narrativa; no
segundo plano termos a apuração dos fatos e o inquérito sendo feito pelo detetive, de modo que
seja narrado todo esse longo processo de raciocínio, dedução e lógica das pistas disponíveis ou
não a partir da cena do crime primário.

3.2. Escritor, leitor e personagem

Todorov foi quem primeiramente chamou a atenção para essa estrutura bipartida do que se denominou “romance
negro”: “O romance negro é um romance que funde as duas histórias ou, por outras palavras, suprime a primeira
e dá vida a segunda. Não é um crime anterior ao momento da narrativa que se conta, a narrativa coincide com a
ação” (1970, p. 98).
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É fundamental para a compreensão de Romance Negro entendermos a relação estabelecida nos contos entre escrita e escritor. De tal modo que dos sete contos do volume quatro
apresentem como protagonistas a figura do escritor: em “A arte de andar nas ruas do Rio de
Janeiro” (Augusto/Epifânio); em “Labaredas nas Trevas” (Conrad/Crane); em “Olhar” (escritor
sem ser denominado); em “Romance Negro” (Landers/Winner). E nos outros três contos o papel da escrita aparece de forma preponderante: Em “A Santa de Schöneberg” na figura de uma
carta; em “O livro de panegíricos” em um livro que empresta o título ao conto; e finalmente em
“A recusa dos carniceiros” nas notícias sobre grandes obras literárias publicadas ao longo do
século XIX.
Começamos pela discussão que Rubem Fonseca fomenta no conto “Romance Negro”,
no qual o autor levanta a questão de que não há mais editoras independentes, todas estariam
ligadas a grandes empresas e vinculadas a interesses próprios. Portanto, o livro seria visto como
simples mercadoria a ser consumida vorazmente por um público desejoso desse objeto.
Discute-se também qual seria o critério para se escolher qual autor ou obras serão editados e publicados e o porquê: “Na verdade, não havia mais editoras independentes, todas integravam grandes conglomerados financeiros controlados por estúpidos self made men que haviam ganho dinheiro de maneira selvagem e inescrupulosa e encaravam o livro como uma mercadoria qualquer” (FONSECA, 1992, p. 169).
Tal discussão do livro como mera mercadoria aparece igualmente em específico no
conto “Intestino Grosso” (1975) – Feliz Ano Novo, através de uma entrevista com um escritor,
paga por números de palavras ditas. Rubem Fonseca põe em questão o debate e a pertinência
do autor perante sua obra, se ela de fato representa uma obra de arte ou simplesmente mais um
produto a ser consumido vorazmente pelas massas.
Daí podemos nos questionar de fato sobre o papel do livro, como uma obra intelectual
em nosso tempo, o que faz com que um texto seja privilegiado e louvado em detrimento de
outro, o que precisa conter para que seja reconhecido, vendido, estudado e perpetuado em um
cânone literário. Com isso em mente, podemos refletir qual o intuito de um escritor ao escrever
e publicar um livro.
Partindo desse pressuposto, podemos entender o que o filósofo e crítico literário Vilém
Flusser diz quando afirma que: “Textos são discursos. Os sinais gráficos neles fluem e ultrapassam um ponto final ao encontro de um leitor que os completa” (FLUSSER, 2010, p. 77).
Por conseguinte, ao elaborarmos um texto, seja ele qual for, temos sempre um objetivo final,
um público alvo e um leitor específico em mente.

Esse simples ato da escrita/escrever exige, tanto no autor, quanto no leitor, uma carga
de cumplicidade42. É preciso que ambos operem em perfeita sintonia. O autor compõe seu texto
e espera que o leitor o acabe após sua leitura:

O gesto de escrever, esse gesto que produz um produto semiacabado, espera ser
completado, ou seja, comentado pelo leitor; espera que o leitor compartilhe o
pensamento com aquele que escreveu, para que conclua o que foi pensado, a fim de
terminar de escrever, prolongando as linhas do texto até o fim (FLUSSER, 2010, p.
141).

Como qualquer ação que visa um objetivo específico, a escrita não fugiria à regra, e o
autor sempre escreve pensando em um público especial a quem pretende atingir, como bem
disse Umberto Eco: “[...] escrever é construir, através do texto, um modelo específico de leitor”
(ECO, 1984, p. 41).
Assim, a leitura surge como ação individual, exercida por cada indivíduo de modo livre
e sem regras precedentes, fazendo dessa forma desaparecer um limite entre o que poderíamos
julgar ou considerar como “real” ou “imaginário”. O ato de ler e interpretar um livro torna cada
leitor único e indissociável do todo.
Cada leitura específica e particular de uma obra suscita novas indagações e novos diálogos: “[...] a leitura constrói um espaço entre o imaginário e o real, desmonta a clássica oposição binária entre ilusão e realidade. Não existe nada simultaneamente mais real e mais ilusório
do que o ato de ler” (PIGLIA, 2006, p. 29).
Ricardo Piglia, em sua interpretação da figura do leitor, aponta que este lê sempre um
livro contra um outro leitor, uma “leitura inimiga”: um leitor sempre vai sobrepor a sua leitura
de uma obra baseado na leitura de outro leitor da mesma obra. O conhecimento de um livro
deveria ser transmitido ao outro, lemos um texto e em sequência o passamos à frente: “O livro
é um objeto transacional, uma superfície sobre a qual se deslocam interpretações” (PIGLIA,
2006, p.34).
Flusser afirma que se escreve por dois motivos: “por um motivo particular (organizar os
próprios pensamentos) e um político (informar os outros)” (FLUSSER, 2010, p. 145). Além
disso, existem três tipos de leitores: “Os leitores, para quem se escreve, são comentadores (que
falam daquilo que foi escrito até a exaustão) ou cumpridores de ordens (que se subordinam ao
texto como objetos) ou críticos (que os dilaceram)” (FLUSSER, 2010, p. 145).
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O próprio Piglia realça que toda arte de narrar é uma arte de duplicar o seu ofício, diante do que não sabemos,
do oculto, para algo ser narrado necessariamente há que se ter alguém disposto a conhecer esse relato: “A arte de
narrar é uma arte da duplicação; é a arte de pressentir o inesperado; de saber esperar o que vem, nítido, invisível,
como a silhueta de uma borboleta contra a tela vazia” (PIGLIA, 2004, p. 114).

Com esses pressupostos podemos inferir por motivos óbvios que são os críticos, os leitores que nos interessam, assim como para todo bom escritor e principalmente para a narrativa
policial que pressupõe a interação do autor com o leitor e os personagens em cena.
De acordo com Vera Follain, acima da cumplicidade entre o autor e o leitor está o conluio entre o autor com seu personagem, como um imenso espelho refletindo um e outro, onde
texto e linguagem se coadunam em um só elemento, sendo vistos em perfeita união: “A parceria
do escritor com o leitor é menos importante do que sua convivência com o personagem. Ou
seja, o autor não é passado do texto, ele próprio já é uma figura de linguagem, como seu personagem com o qual se confunde, no jogo de espelhos da ficção” (FIGUEIREDO, 2003, p. 72).
Tomemos o exemplo do conto “Romance Negro”, onde a função da metalinguagem é
aprofundada, Rubem Fonseca vai até o cerne das narrativas policiais procurando questionar
suas origens, seu gênero narrativo e até mesmo a ficção literária como um todo:

Rubem Fonseca leva, assim, às últimas consequências a vocação metalinguística das
narrativas policiais e volta-se para a própria história do gênero, problematizando suas
convenções e estendendo esse movimento reflexivo até o questionamento do estatuto
da ficção literária em nossos dias. Todo texto é um emaranhado de citações, um espaço
onde se cruzam escrituras variadas: o que vem reiterar a problematização da autoria.
(FIGUEIREDO, 2003, p. 73)

Como chamou a atenção a autora, poderíamos considerar que Landers finge sua morte
para se transformar no irmão Winner, estabelecendo mais uma vez uma linha tênue entre o autor
e personagem, já que Winner não mais existiria e Landers precisaria ser outro, ou seja, seria um
personagem de si mesmo.
E novamente podemos estabelecer a estreita relação entre aquele que escreve e quem lê:
“Escritores e leitores, por saberem que não são eternos, evadem-se nietzscheanamente, da
morte. Quando se lê ficção ou poesia está-se fugindo dos estreitos limites da realidade dos sentidos para uma outra, a que já disseram ser a única realidade existente, a realidade da imaginação” (FONSECA, 1992, p. 187).
A imaginação livre e irrestrita revestida de todo esforço e caráter imagético que possa
oferecer mediante o valor de aproximação a uma linguagem que poderíamos dizer ideal, seria
o ponto para uma comunhão perfeita entre escritor e leitor, tendo por cúmplice o personagem.
Em “Romance Negro” temos toda a tessitura do texto baseado em um enigma policial,
no qual o próprio texto é o mistério e a solução da charada. Como salientou Vera Follain o texto
é o próprio assassino:

Dessa forma, a trama policial do conto se constrói a partir do enigma que é o próprio
texto. O texto é o assassino: o assassino do autor, porque abarcou toda a realidade. O
drama biográfico do personagem, que constitui a intriga de “Romance negro”, é, na
verdade, o drama da escrita, que a literatura expõe sem cessar (2003, p. 69).

Rubem Fonseca não só no conto “Romance Negro”, mas em todo o livro procura lançar
pequenos enigmas, charadas que apresentam de forma sutil e elaborada o papel dos escritores,
assim como o que deriva dessa profissão, ou seja, a escrita, de forma que os contos sejam lidos
e entendidos a partir do próprio ato de escrever. O escritor lança o mistério e deixa que o leitor
mediante a escrita decodifique o texto.
Escrita essa tão complexa e composta de tantos jogos narrativos que leva muitas vezes
o narrador-personagem a se questionar quem é a vítima de quem, Landers de Winner ou Winner
de Landers:

Pela primeira vez cogita da hipótese de que, ao matar Winner e apossar-se do seu
nome, na verdade ele matou Landers; deixou que Winner se apoderasse dele. Winner,
o grande escritor decadente, ficou mais vivo depois de morto. Landers escreve para
Winner. Quem se apoderou de quem? O vivo do morto, ou o morto do vivo?
(FONSECA, 1992, p. 176).

E como disse o narrador de Landers no conto: “[...] o objetivo honrado do escritor é
encher os corações de medo, é dizer o que não deve ser dito, é dizer o que ninguém quer dizer,
é dizer o que ninguém quer ouvir. Esta é a verdadeira poiesis”43 (FONSECA, 1992, p. 171).
Vale ressaltar, como expõe Deonísio da Silva, que os protagonistas das histórias de Rubem Fonseca narram ao invés de descrever simplesmente os fatos. Desse modo, é possível que
o leitor se sinta coautor do que está lendo e se torne ele também o grande “narratário” 44 do
texto:

O narrador na ficção de Rubem Fonseca é um camaleão que se adapta à realidade que
quer mostrar a seu parceiro, o leitor. Mas não há realidade alguma, a não ser a que ele
próprio constrói e apresenta através de um artifício: a sua narração. [...] De todo modo,
a opção por relatar, ao invés de descrever, fez do narrador da ficção de Rubem Fonseca
um dos mais modernos da literatura brasileira, sobretudo por sua recusa as explicações
maniqueístas e a mensagens simplórias que poderiam estar embutidas no desfecho das
narrativas, o narrador, este herói problemático, faz com o leitor uma escrita cooperativa e uma leitura em parceria. O leitor torna-se narratário; o escritor também é leitor.
Tal atitude, ele somente poderia adotar narrando, e não descrevendo. Narrar ou descrever, eis a questão tão bem resolvida por Rubem Fonseca em toda a sua ficção (DA
SILVA, 2010, p. 97/99 – 100).

Sentimento semelhante é compartilhado pelo narrador/protagonista Conrad, em “Labaredas nas Trevas”. Ao
afirmar que o escritor que perde essa capacidade de suscitar em seus leitores dúvidas, está literalmente acabado.
44
“Narratário” aqui entendido como por aquele que age e participa das ações a serem narrados pelo autor, procurando ter esse leitor como seu “cúmplice”.
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Como destacado acima, esse narrador que Rubem Fonseca constrói leva a íntima e estreita parceria entre escritor, leitor e personagem em suas obras.
Relativo a essa comunhão entre escritor, leitor e personagem podemos pensar na afirmativa de Ricardo Piglia: “A escrita é um resumo da vida, condensa a experiência e a torna
possível” (2006, p. 51). Para o crítico e escritor argentino, a escrita só pode ser completa, englobar todos os sentimentos e atos que a levem a ser produzida, criada e imaginada por um
autor, a partir da recepção de seu leitor. Esse leitor precisa se identificar com os personagens,
de preferência sendo ele mesmo um personagem, ou o próprio narrador da história, ou ainda se
colocando no lugar central do livro, ou seja, o do autor.
Cada um com sua especificidade. Reunidos, compõem um todo.

3.3. A escrita como crime

Para adentrarmos nos meandros da escrita como crime, precisamos ter em mente a ideia
que Poe desenvolveu sobre esse tópico. A linguagem45, segundo o autor, seria a chave para se
desvendar qualquer crime. Acreditava que um crime nada mais era que uma “chave” para decodificar um mistério.
Na medida em que é possível fazer uma leitura de uma cena de crime, e a partir dela
elencar e deduzir o método do assassino, do objeto perpetrado no crime, e do conhecimento de
quem é a vítima dentre outros fatores assimilados, é possível chegar ao assassino:

Edgar Allan Poe acreditava e, de certa forma, provou que tudo aquilo feito pela mente
de um determinado homem pode ser entendido e resolvido por outra mente que conte
com os mesmos atributos. Trata-se de linguagem. Tudo pode ser decodificado, as línguas conversam entre si, quem sabe uma língua pode apreender todas. É por isso também que as cifras, as escritas criptográficas tanto despertavam a sua atenção. Poe acreditava no poder das cifras e um crime não era nada mais que uma criptografia cuja
“chave” estava justamente em descobrir o culpado. Ora, se você tem o contexto, ou
seja, o objeto do delito, o cenário, as testemunhas, os objetos do crime, enfim, o corpus
delicti, pode encontrar a chave, o autor do crime. Por outro lado, tendo a chave podese desvendar qualquer criptograma. O negócio está em descobri-la. Para Poe a análise,
o exercício contínuo em cima do texto do crime ou do criptograma é a melhor receita
(ARAÚJO, 2002, p. 77 – 78).
A linguagem nas obras de Rubem Fonseca seria como bem definiu Tomás Eloy Martínez: “Fonseca instala o
medo ou o Mal no próprio interior da linguagem, cada uma de suas palavras é como uma nota musical arrancada
da sinfonia do Mal. A exemplo dos poetas, ele faz as palavras tocarem a borda extrema de seus sentidos. Lendoo, sente-se o poder de dissuasão ou de perversão que até a mais surrada palavra pode comportar. Muito poucos
conseguiram, como ele, criar um personagem com dois ou três traços, urdir tramas cujas costuras não se veem”
(2004, p. 10).
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Para Poe, esse “exercício” contínuo em analisar um texto como uma charada, um enigma
no qual o seu leitor seria instigado e levado a apurar as pistas junto com ele, de tal modo que se
sentisse parte da narrativa e ficasse em forte expectativa para a elucidação final dos fatos.
Vilém Flusser considera quem lê criticamente um texto como um criminoso, tal qual o
autor, pois este constrói sua narrativa baseada em mentiras, ilusões que procura transmitir da
maneira mais fidedigna possível ao seu leitor:

Quem lê criticamente um texto considera quem escreve um criminoso e comete crimes
contra ele. O todo é banhado numa atmosfera criminalística. O leitor torna-se um
detetive ou um assassino, e pode ser que – como em muitos romances policiais – o
próprio detetive seja o assassino. Quem escreve é sempre um criminoso porque
sempre mente, até mesmo quando não está ciente disso. O leitor crítico o investiga
como autor do crime, na medida em que ele reconhece o criminoso, na contradireção
das linhas, em si, em seu contexto, em seu inconsciente, a partir de suposições (2010,
p. 143-144).

O exemplo perfeito que podemos achar para essa conceituação de Vilém Flusser é o
caso do conto “Romance Negro”, no qual o leitor é conduzido pelos caminhos da narrativa a
descobrir os segredos de Landers, à medida em que se aprofunda mais e mais em seus mistérios.
Karl Erik Schøllhammer reitera que esse “crime”, essa espécie de pacto entre autor e
leitor vai além dessa dicotomia básica: ele se impõe em um tipo de “figura de leitura”, um
simulacro que espelha a suposta relação entre o leitor e a obra que tem em mãos:

Mas o crime não envolve só o autor. Para citar novamente Vilém Flusser, essa suspeita
que recai sobre a potência (criminosa) da beleza produz conhecidas figuras de críticos
na modernidade em que a cumplicidade criminosa se divide entre o autor e o leitor. O
crime se impõe numa figura de leitura, uma espécie de alegoria constitutiva que
espelha a relação entre o leitor e a obra naquela do homem diante do mundo, ambos
submetidas à ‘hermenêutica da suspeita’ que organiza a imagem da modernidade
(2013, p. 13).

O crime como figura de leitura se dá justamente porque através dessa “alegoria” é
possível colocar frente a frente o leitor e o livro (policial) que tem em mãos, por isso esse crime
se torna tão interessante e atrativo a esse leitor do gênero, que acompanha o suspense criado
pelo autor na narrativa.
O relato policial por excelência é aquele que divide o vínculo do crime e da suspeita do
mesmo entre o leitor e o autor do texto. Como mestre nessa arte, Rubem Fonseca conduz seus
leitores por esses labirintos, assim como antes grandes escritores trilharam esse caminho, o que
só enriquece e torna mais atrativo o gênero policial.

Podemos pensar em uma lógica racional do detetive e da solução do crime, tendo seu
leitor na expectativa de compreender totalmente o relato que lê, procurando certa “verdade” nos
fatos que tem diante de si:

Na perspectiva da lógica racional do detetive, assumida pelo leitor à procura de uma
compreensão integral da história, o crime, de certa maneira, ocupa o eixo central como
o enigma por trás do qual um sentido e uma verdade sobre os fatos podem ser
encontrados. Assim, o conto e o romance policial em seu momento inaugural
expressavam um otimismo cientificista e positivista, projetando uma visão da
literatura como ferramenta na busca de conhecimento da realidade
(SCHØLLHAMMER, 2013, p. 15).

Assim, ao pensarmos na base da ficção policial, que se constitui na divisão entre aquele
que narra e aquele que investiga, deduzimos que o discurso do narrador embasa o discurso do
detetive, visto que este parte de pequenos indícios, fragmentos para montar uma narrativa que
apresenta brechas sobre um crime já cometido: “[...] a matéria criminal torna-se um pretexto
(no sentido daquilo que mascara, encobre o verdadeiro motivo) e um ‘pré-texto’ sobre o qual
se dobra um texto segundo, que o interpreta” (FOLLAIN, 2013, p. 6).
E portanto, ao imaginarmos o criminoso no gênero policial o concebemos como um
ficcionista, que inventa, cria uma história para iludir o seu leitor-alvo, ou seja, o detetive em
ação: “[...] perguntar quem é o autor do crime é perguntar quem é o autor da trama constituída
por esse leitor ideal. Pela questão da autoria, desliza-se, na narrativa policial, do plano do referente para o da textualidade, sem, no entanto, chegar a abolir o intervalo que separa realidade e
ficção” (FOLLAIN, 2013, p. 7).
Aqui podemos estabelecer a regra inviolável do romance policial, sobre a qual P. D.
James chamou a atenção: “É uma regra inviolável que o detetive nunca deve saber mais do que
o leitor, mas nada impede que o leitor saiba mais do que o detetive” (2012, p. 57).
Partindo dessa premissa, podemos ir além: o leitor não só deve saber mais que o detetive,
como também tem o papel de assumir a narrativa que lê e tem mãos e conduzir esse detetive
pelos meandros do texto. É o que Rubem Fonseca realiza em “Romance Negro”.
Tomando como exemplo esse mesmo conto temos a figura do escritor Winner/Landers
no qual a identidade do protagonista vai ser o mote policial do texto e por consequência a questão da autoria:

A trama policial do conto se constrói a partir do enigma postulado pelo personagemautor sobre sua própria identidade, colocando-se, portanto, em jogo a questão da autoria. O lugar do crime será o texto, onde se pratica o assassinato do real, porque, a
partir dele, tudo se torna ficção, inclusive a biografia do escritor. Winner, o persona-

gem-autor de romances policiais, inventa seu próprio assassino – um escritor fracassado chamado Landers, que teria tomado o lugar do verdadeiro Winner. Inventa um
outro oculto, onde residiria a autêntica identidade protegida dos holofotes. Defender
a existência desse ‘outro’ contra a descrença de todos é recuperar a dicotomia realidade/ficção que, quando dissolvida, provoca uma avalanche de demolições que levam
ao silêncio, à morte da própria narrativa (FIGUEIREDO, 2013, p. 7).

Ao inferirmos que Landers mata Winner para lhe roubar não só fama, mas prestígio e
credibilidade, temos como referencial para esses fatos o texto, o conto no qual Rubem Fonseca
constrói sua trama. Através desse texto que podemos atestar esses fatores.
O leitor é conduzindo pela mão ao longo do caminho, a tal ponto que se sente parte da
narrativa, montando e decodificando o texto com seu autor original. A estrutura do conto é
estabelecida para que o leitor se sinta parte da narrativa, assim como um coautor do próprio
texto.
A partir disso, podemos refletir qual seria a função e o lugar da narrativa policial na
contemporaneidade, em que nicho seria possível alocá-la de modo que não perca sua essência,
mas ao mesmo tempo englobando os novos elementos formados ao longo desse último século.
Segundo Vera Follain:

[...] o caráter metaficcional da narrativa policial contemporânea, em que a palavra é,
então, a grande armadilha que devemos temer; e o discurso, o lugar da violência
primeira – o encobrimento da verdade. O texto é o crime primeiro, constituindo-se
através da violência da palavra, realizando-se como exercício do poder ao impor sua
voz sobre outras vozes silenciadas. Perguntar quem é o autor do crime é também
indagar o autor do texto/crime (2003, p. 48).

Se tomarmos por pressuposto que é mediante o “poder” das palavras e sua ordenação
em um discurso que se inserem todas as nuances, detalhes e armadilhas criados por uma narrativa onde a violência é preponderante. Deste modo, partindo das palavras impressas em um
texto, juntamente com o papel do discurso utilizado pelo autor e a forma como conduz sua
narrativa insere-se nesse relato o crime, onde bebe a narrativa policial.
A categoria policial que se adequa ao que foi dito acima é a noir, na qual todos os alicerces e os pressupostos dados pelo autor ajudam o leitor a se sentir parte integrante da obra e
e maestro do espetáculo que é a narrativa.
Além desses elementos, um outro de suma importância na contemporaneidade aparece
em destaque: a violência. Quando Rubem Fonseca aparece no cenário nacional em meados dos

anos 1960, inaugurando uma nova corrente literária chamada de “Brutalismo”, com uma narrativa composta de frases curtas e objetivas, que primava por refletir o caos social em que vivíamos e toda a violência latente e constante que diariamente passamos46.
Com isso, ao aproximarmos essa violência de nós, ela se apresenta através da escrita 47.
Rubem Fonseca nos mostrou com tons marcantes como ela se compunha em todas as esferas
sociais, que perpassava pelos mais simples, como as prostituas e os mendigos, até os mais abastados economicamente, incluindo banqueiros, grandes executivos e a mídia: “[...] a violência
se expressa por meio da escrita; escreve-se a violência, e em vez de cometê-la ou comentá-la, a
escrita encontra na violência um meio de liberdade e de transgressão das finalidades da linguagem com maior eficiência, maior efeito de realidade” (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 224 –
225).
Vera Follain, ao descrever a violência na literatura de Rubem Fonseca faz a seguinte
colocação: “Assim, a violência, na literatura do escritor, não está atrelada ao relato de crimes.
Estes são uma pista falsa, meros pretextos para que se questione a violência primeira, a da
linguagem: lugar onde se constroem as ficções lógicas que explicam e justificam qualquer ação”
(FIGUEIREDO, 2009, p. 1).
Como a própria teórica aponta, há uma tendência inerente às narrativas do autor de serem relatos policias, já que priorizam um tipo de olhar que: “prioriza a violência como um
princípio básico da vida urbana” (FIGUEIREDO, 2003, P.44).
Uma outra visão bastante acurada e resumida dessa tendência do autor para o gênero
policial é a de Malcolm Silverman, em sua obra sobre a literatura brasileira produzida no período da Ditadura Militar, Protesto e o novo romance brasileiro:

Para José Rubem Fonseca, o crime torna-se uma verdadeira celebração, e o romance
policial seu único resultado lógico. No crime, como no Brasil urbano, perde-se ou
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O termo Brutalismo cunhado por Bosi e que perpassou e perpassa muitos escritores posteriores. De acordo com
Schøllhammer: “Com Os Prisioneiros de 1963 Fonseca promove uma prosa denominada de por Alfredo Bosi
(1975) de ‘brutalismo’, caracterizada pelos temas e pelos enredos sempre amarrados à violência social e conduzidos por personagens marginalizadas típicas das grandes cidades cuja realidade é marcada por criminosos, delinquentes e policiais corruptos. Foi a inversão do ponto de vista sobre o crime e a violência que causou maior estranhamento nessa ficção que não falava dessa realidade a partir de um distanciamento moral, mas expressava sua
experiência diariamente, Às vezes a linguagem era a da própria marginalidade criminosa, que eliminava qualquer
distanciamento moral em relação ao tema” (SCHØLLHAMMER, 2013, p. 55).
47
Indagar a violência em Rubem Fonseca passa sobretudo, por entendermos como funcionam seus personagens:
“Os personagens de Fonseca não têm escrúpulos. A única moral que os rege é a de saciar a si mesmos. Mas saciar
o que? Ao contrário do que ocorre nas ficções tradicionais, o personagem sabe por que faz o que faz, enquanto o
leitor não entende. Fica de fora, pasmado, não porque o texto deixe algo sem explicação ou porque a clareza se
perca no caminho, mas porque a violência ultrapassa todos os limites, vai além do seu alcance, como os apitos
que, de tão agudos, só podem ser ouvidos pelos cachorros. É uma violência tão excessiva que envolve tudo mas
não se vê” (MARTÍNEZ, 2004, p. 12).

ganha-se; e os heróis sujos de Rubem Fonseca, sejam detetives, advogados ou escritores (a figura masculina preferida do autor) são vencedores duvidosos a curto prazo.
Ao decifrar os enigmas, eles conseguem esconder os seus próprios crimes. Afinal, a
ordem social legalmente constituída é irrelevante, pois o que conta no final é a transgressão bem-sucedida e o discurso sedutor” (SILVERMAN, 2000, p. 120).

Podemos pensar a partir dessa citação em qual seria o diferencial na literatura policial à
brasileira; dois fatores saltam aos olhos de imediato e que de certa forma irão perpassar a produção do gênero do país, sobretudo nas últimas décadas: a corrupção latente e constante em
todas as esferas de poder representativo, e a não punição, ou melhor, a punição sempre do mais
fraco, pobre e oprimido.

3.4. Escrita/escritor e morte/dor em Romance Negro

Em “Labaredas nas trevas” o escritor Joseph Conrad, a partir de seu diário, expõe o
ressentimento, a inveja e até mesmo o ciúme que sentia por outro jovem escritor, que morreu
de forma muito prematura, vítima de tuberculose aos vinte e oito anos, Stephen Crane48 (1871
– 1900).
Rubem Fonseca, ao recriar e recontar trechos desse diário, deixa em evidência não só o
caráter memorialístico no relato, próprio dos diários, mas também (um texto riquíssimo) da arte
de escrever e contar uma história, passando por todos os problemas e percalços próprios desse
ofício.
Esse gênero diário posteriormente utilizado em um romance pelo autor (Diário de um
Fescenino – 2003), facilita essa identificação de narrar um texto mais íntimo, pessoal, onde
pode-se expor mais livremente e sem muitos pudores qualquer ideia, haja visto que esse tipo de
narrativa é para ser lido e visto apenas pelo seu autor.
No conto em questão Conrad afirma que: “[...] o ato de escrever é uma espécie de chaga
que infligimos a nós mesmos para provocar uma supuração, uma expedição intensa de matéria
purulenta” (FONSECA, 1992, p. 54). Essa frase não só serve para esse conto, como também
para os outros três textos de Romance Negro: “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”,
“Olhar” e “Romance Negro”. Nesses contos, o ofício de escrever aparece como algo penoso,
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Apesar de ter falecido muito jovem, Crane tem em sua bibliografia várias obras, não só romances, mas contos e
poesias. Considerado por muitos como precursor do movimento Naturalista americano.

doloroso, que requer sacrifício de quem escreve. Muitas vezes o escritor não encontra prazer
nesse ato.
Conrad se rotula como uma pessoa melancólica desde a infância. A literatura pode ser
deprimida, visto que o ato de escrever remete à solidão do escritor como arte, seu silêncio e
isolamento. Não é à toa que, ao falar da melancolia, ele também fale de exílio, exílio esse próprio de todo grande escritor e da literatura.
A morte para Conrad no conto, já no fim de sua vida, aparece como um sinal de redenção. Ao morrer essa dor, esse ódio e ressentimento pela figura de Crane morto há décadas enfim
passam, acabam e o redimem como célebre e grande escritor.
Já ao pensarmos em Augusto, de “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, aparecendo primeiramente como um homem simples, o ingênuo Epifânio trabalhando na companhia
de águas e esgotos, alguém que não podia viver da escrita e da literatura. Como sempre dizia
um colega de trabalho seu: “Mas João [...] lhe disse que o verdadeiro escritor não devia viver
do que escrevia, era obsceno, não se podia servir à arte e a Mammon ao mesmo tempo, portanto
era melhor que Epifânio ganhasse o pão de cada dia na companhia de águas e esgotos e escrevesse à noite” (FONSECA, 1992, p. 11).
Escrever implica suor e muito sacrifício, é preciso abdicar de privilégios e de prazeres.
Viver a vida de literatura seria uma coisa suja, indecente, digna de vagabundos ociosos. Para
que Augusto realmente pudesse viver de literatura sua vida precisou mudar, assim como ele
próprio, incluindo seu nome: o personagem veste a carapuça de escritor e se lança às ruas do
Rio de Janeiro, noite e dia em prol do seu sonho e “da comunhão da cidade”.
Já o escritor anônimo de “Olhar” é, como ele mesmo afirma, “clássico”, estudado por
professores e alunos. Um homem que praticamente não se alimentava de verdade, mantinha o
mínimo para subsistência, somente ingerindo bens para seu intelecto, como literatura e música.
Porém, quando por problemas de inanição, é obrigado a ingerir alimentos sólidos, sua vida
muda, e por conseguinte, sua arte, como afirma no conto: “Arte é fome”. A partir disso o sentido
da sua arte também muda.
Ao ingerir animais, ele crê que está ingerindo o “espírito”, a essência desses seres, o que
há de mais profundo e sagrado em seus âmagos. Busca através desse ato simbólico de comer
um sentido para sua vida, até então regrada pela obediência à literatura e tudo que ela pressupõe.
Rubem Fonseca com este conto retoma a temática da antropofagia e a ideia milenar de
alguns povos indígenas que acreditavam que ao vencer, matar e se alimentar de um inimigo,
sua alma, espírito, essência e sua força viriam junto com sua carne.

O outro texto do autor sobre o tema é “Nau Catrineta” (1975) – Feliz Ano Novo; nesse
texto a questão da antropofagia apresenta um contorno um pouco diferente, haja visto que o
protagonista mediado por suas tias precisa se alimentar de sua namorada ao completar dezoito
anos para continuar uma tradição milenar da família.
Landers, em “Romance Negro”, mata seu irmão Winner não só para roubar para si a
identidade e glória, mas também sua marca, seu registro como escritor famoso, prestigiado e
reconhecido pela crítica e pelo público.
Landers enquanto Landers, um escritor fracassado e desconhecido, um ninguém. Sua
literatura não tinha sentido, era vazia. Isso lhe causava dor, a literatura ao mesmo tempo que o
estimulava o feria, de certa forma ela se alimentava dele e o fazia se sentir frustrado.
Quando mata o irmão e finalmente consegue a glória e o reconhecimento se arrepende,
pois a sua literatura não era mais sua, já que dividia espaço com o irmão morto em seus pensamentos e atitudes. A fama não era sua, era emprestada e roubada de um morto.
Ao contar seu segredo para Clotilde, Landers admite que guarda o frasco de veneno que
vitimou seu irmão como um talismã, para lhe dar sorte. Mesmo assassinando o irmão este o
persegue, assim como a literatura que ele produzia.
Já nos contos em que a escrita não aparece diretamente na figura do escritor, mas em
ações e objetos referentes a ela, também temos esses elementos ligados à morte, a escrita e a
literatura como algo proveniente da dor, do sacrifício e abnegação humana.
José, em “O livro de panegíricos”, ao cuidar do doutor Baglioni lendo para ele o livro
que empresta nome ao conto e que conta a vida do advogado, percebe e comprova pelas próprias
palavras do doutor a dor e ódio que esse ato lhe provocava.
Baglioni por todos os meios tentou se livrar dos exemplares da obra, diz com amargura
que comprou quase todos nos sebos da cidade. O livro não vendia, e por isso foi parar nos sebos,
sendo comprado por preço irrisório.
José, no ato final do conto, após a morte do doutor rasga o livro como uma última homenagem: “Na rua, depois de destruir a capa e arrancar a maioria das páginas do livro, jogo
tudo no lixo. Minha homenagem ao velho” (FONSECA, 1992, p. 125).
Roberto, em “A santa de Schöneberg”, morre porque leu uma carta. Mediante a interpretação dos poucos dados que colheu na leitura, segue seus instintos pelas ruas de Viena e ao
chegar aparentemente ao seu objetivo a morte o esperava, simplesmente por estar de posse daquela carta. A carta através da escrita é o seu caminho de dor e o que o faz se perder.
Presenciamos ao debate dos parlamentares sobre a pena de morte no Brasil em meados
do século XIX, juntamente com a greve dos “carniceiros”, que dá título ao conto, carrascos

responsáveis pelas execuções, em sua maioria proveniente de negros libertos e das classes mais
humildes, entremeado com trechos e notícias sobre grandes obras literárias sendo produzidas
na época.
A morte, se valendo do poder de tirar ou não a vida de um indivíduo através do poder
da lei. Para a época foi uma questão gravíssima, porque envolvia também a Lei de Terras e o
fim do tráfico negreiro e a escravatura no país49.
Como bem aponta Boris Fausto:

Após a tomada de medidas efetivas de combate ao tráfico, a escravidão estava destinada a acabar. Os proprietários de escravos no Brasil nunca se preocuparam com sua
reprodução, ficando na dependência do fluxo das importações. Estancadas as importações, o número de cativos tendia a tornar-se insuficiente. Além disso, o tráfico constituía um divisor de águas, do ponto de vista político e ideológico. Se o Brasil tornava
ilegal a importação de escravos, a manutenção do escravismo perdia legitimidade.
Uma parte da resposta se encontra na Lei de Terras, aprovada em 1850, duas semanas
após a extinção do tráfico. A lei tentou pôr ordem na confusão existente em matéria
de propriedade rural, determinando que, no futuro, as terras públicas fossem vendidas
e não doadas, estabeleceu normas para legalizar a posse de terras e procurou forçar o
registro das propriedades.
A Lei de Terras foi concebida como uma forma de evitar o acesso à propriedade da
terra por parte de futuros imigrantes. Em resumo, os grandes fazendeiros queriam
atrair imigrantes para começar a substituir a mão-de-obra escrava, tratando de evitar
que logo eles se convertessem em proprietários (2006, p. 196 – 197).

Ao mesmo tempo em que nos deparamos com esse quadro histórico e social temos os
informes sobre literatura no conto50, o que podemos deduzir que serve como um catalizador,
algo para suavizar a importância do que estava sendo debatido, e a vida de tantas pessoas estariam em risco caso tal lei houvesse sido homologada.
A literatura, o ato da escrita e do escritor mais uma vez em Romance Negro aparece
como um canal, uma via, uma espécie de condição para a morte, a dor e o sacrifício.
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O perigo se tornava latente com essas duas leis em vigor, haja visto que a possibilidade dos escravos serem
alforriados e “livres” seria imensa. Fato que só vai ocorrer mesmo em 1888, com a Lei Áurea, que decretava o fim
da escravatura no país. Já com a Lei do Ventre Livre de 1871, o vulto tomava corpo, designando que todo filho de
escravo a partir daquela data seria alforriado e “livre”. O medo maior seria que esses recém libertos concorressem
com as primeiras levas de imigrantes para o país e por serem brancos, teriam a preferência, o que acarretava muito
mão-de-obra ociosa pelas ruas das cidades e propensas aos vícios e ao crime. A partir do século XIX, a Inglaterra
já fazia forte pressão para que o Brasil abolisse a escravidão e com isso fizesse ingressar mais consumidores no
mercado brasileiro, na época cada vez mais abarrotado de produtos britânicos.
50
Podemos deduzir a partir dessa relação intrínseca entre História e Literatura nesse conto, onde temos estabelecida
essa conexão de tal modo que onde os dois grandes conceitos se misturam e parecem produzir um só, intercambiando vários diálogos entre si: “O diálogo não é só de um texto com outro texto literário, a própria História se torna
texto e desaparece a fronteira entre Literatura e História [...]” (SCHNAIDERMAN, 1994, p. 776).

Na conferência, “O que é o autor”51, Michel Foucault disserta sobre a relação entre a
escrita, o sacrifício do escritor e sua relação totalmente ambígua com a que a obra que produz:

[...] la escritura se vincula ahora con el sacrificio de la misma vida; la desaparición
voluntaria que no está representada en los libros, ya que se encuentra su cumplimiento
en la existencia misma del escritor. La obra que tenía el deber de aportar la inmortalidad ha recibido ahora el derecho de matar, de ser la asesina de su autor. Por ejemplo,
Flaubert, Proust, Kafka. Pero hay otra cosa: esta relación de la escritura se manifiesta
también en la desaparición caracteres individuales del sujeto escritor; por medio de
todos los traveses que establece entre él y lo que escribe, el sujeto escritor desvía todos
los signos de su individualidad particular; la marca del escritor ya no es sino la singularidad de su ausencia; le es preciso el papel del muerto en el juego de la escritura
(2005, p. 8)52.

Podemos inferir a partir dessa análise de Foucault que a escrita em Romance Negro por
estar vinculada à representação do ato de escrever e a do escritor aparece no livro como uma
chaga que esse criador precisa carregar ao longo de sua vida. Assim como, podemos pensar
também a partir de Foucault na morte do autor, em anular essa figura tão emblemática e cada
vez mais envolvida por questões que fogem de seu ofício, inserindo-o em tempos no qual sua
figura pode estar perdendo o patamar que antes possuía.
Escrever pode aparentemente ser prazeroso, mas traz consigo todo um conjunto, um
arcabouço, que remete a um processo doloroso e que requer sacrifício de quem escreve53.
Ao analisarmos em conjunto os sete contos da obra, notamos claramente essa evidência.
Nos quatro contos em que o escritor de fato está presente ele nunca é um ser feliz, pleno e
realizado, sempre precisa de algo que o complete.
Em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, Augusto busca freneticamente “a
comunhão com as ruas” para exercer seu ofício, não obtendo muito sucesso e não sendo das
tarefas mais fáceis; em “Romance Negro”, Landers após assassinar seu irmão e lhe roubar a
glória e o sucesso vive amargurado e com um grande sentimento de culpa; em “Olhar”, o escritor anônimo que vivia de música e literatura, se sentindo pleno na alma mas de corpo vazio ao
51

Roger Chartier a partir dessa conferência realizada por Foucault, busca elaborar uma revisão dessa categoria de
autor inserido na contemporaneidade, procurando inserir essa nova produção de textos adaptadas aos meios eletrônicos de divulgação em massa, em seu livro O que é o autor? Revisão de uma genealogia (EdUFSCar, 2012).
52
[...] a escrita se vincula agora com o sacrifício da mesma vida; o desaparecimento voluntário que não está representado nos livros, já que se encontra seu complemento na existência mesma do escritor. A obra que tinha o dever
de aportar a imortalidade recebeu agora o direito de matar, de ser a assassina de seu autor. Por exemplo, Flaubert,
Proust, Kafka. Mas há outra coisa: esta relação da escrita se manifesta também no desaparecimento de características individuais do sujeito escritor; por meio de todos os obstáculos que estabelece entre ele e o que escreve, o
sujeito escritor desvia todos os signos de sua individualidade particular; a marca do escritor já não é sem a singularidade de sua ausência; é preciso o papel do morto no jogo da escrita” (Tradução nossa).
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Podemos pensar sobre isso no seguinte comentário feito por Ariovaldo Vidal acerca de Romance Negro: “[...]
pela aceitação diante do inevitável – o ato de pensar a que a literatura obriga, a distância entre palavra e ação. As
palavras são inimigas do escritor, mas elas também que ajudam o homem a perscrutar a ‘densidade absoluta da
morte’, e lhe ensinam, no mesmo passo, o valor da vida” (1992, p. 162).

experimentar os prazeres da boa carne muda sua vida e o faz perceber o quanto ela era oca; em
“Labaredas nas trevas”, Conrad é consumido pelo ódio, os ciúmes e a inveja do escritor Crane,
mesmo depois de muitos anos de sua morte.
Nos três contos em que a escrita aparece de forma indireta, temos em “O livro de panegíricos”, José cuidando do doutor Baglioni, ser frustrado e irritado por morrer e ver sua vida
publicada em livro. Esse sentimento o incomoda, fazendo o protagonista após a morte do advogado rasgar o livro “em sua homenagem”; em “A recusa dos carniceiros”, a escrita aparece
como as grandes notícias literárias espalhadas pelo mundo e o modo como esse fato ameniza o
grave debate travado no conto. Finalmente, em “A Santa de Schöneberg”, Roberto morre de
modo lastimável pela leitura e decodificação de informações presentes no envelope de uma
carta.
Na coletânea Amálgama (2013) há um pequeno conto chamado “Escrever”, no qual Rubem Fonseca sintetiza em poucas linhas o significado de escrever, como arte, como forma de
prazer e dor, que “consome o corpo e alma”:

O dicionário diz que escrever é representar ou exprimir, relatar, transmitir por meio
da escrita, compor redigir, desenvolver obra literária: conto, novela, romance, livro
etc.
É isso o que diz o dicionário. Porém, escrever é mais do que isso, é urdir, tecer, coser
palavras, tanto faz ser uma bula de remédio ou uma peça de ficção. A diferença é que
a ficção consome o corpo e a alma. Os poetas também poderiam ser incluídos aqui, se
eles não tivessem pacto com o diabo.
O ficcionista quanto melhor pior, sofre mais, depois de algum tempo não aguenta o
sufoco. Os mais sensatos, se é que se pode chamar de sensato um indivíduo como esse
– eu já disse alhures que todo escritor é louco –, os que têm algum discernimento, e
esses são poucos, desistem, no auge da sua carreira dizem BASTA, para desespero
dos seus admiradores.
Os outros, cada vez mais desesperados com sua insana atividade, entregam-se às drogas ou cometem suicídio.
O que vou fazer?
Isso era para ser um poema, mas eu não tenho pacto com o diabo (2013, p. 83 – 84).

Como afirma o autor, escrever pode não ser uma tarefa das mais fáceis e nem das mais
agradáveis: ao expor todas as vicissitudes da vida de um escritor e do ofício de escrever, tal
qual uma arte que requer além de talento, força e vontade. É preciso ter o conhecimento que
essa trajetória será dolorosa e extremamente penosa, que vai se alimentar de sacrifícios e abnegações, o que muitas vezes pode levar à morte.
Morte e literatura (escrita e escritor) caminham lado a lado nos contos em Romance
Negro.

4 IMAGENS NO ESPELHO: Os duplos em Romance Negro

4. 1 O significado de duplo e suas respectivas categorias

O duplo é um tema muito recorrente no percurso histórico da literatura, tendo influenciado diversos autores clássicos, como Poe, Dostoievski e Hoffmann. Igualmente se espalha
por outras formas do saber humano como a psicanálise, a filosofia, as Artes em geral e o cinema54, dentro desse temos a presença do duplo até mesmo em animações infantis55.
Para entendermos o modo como a categoria de duplo se coaduna em alguns contos de
Romance Negro, tomamos por base a classificação elaborada por Carla Cunha56:

O conceito mais comum relativamente ao duplo é que este é algo que, tendo sido
originário a partir de um indivíduo, adquire qualidade de projecção e posteriormente
se vem a consubstanciar numa entidade autónoma que sobrevive ao sujeito no qual
fundamentou a sua gênese, partilhando com ele uma certa identificação. Nesta perspectiva, o DUPLO é uma entidade que duplica o “eu”, destacando-se dele e autonomizando-se a partir desse desdobramento. Gera-se a partir do “eu” para de imediato,
dele se individualizar e adquirir existência própria. A sua coexistência como o “eu”
de que é originário, contudo, nem sempre é pacífica (CUNHA, 2009).

A partir dessa análise podemos nos remeter diretamente ao duplo presente em “Romance Negro”. No conto em que Landers mata seu irmão gêmeo Winner e se assume como tal,
ele nada mais é que uma projeção desse outro, um simulacro do “verdadeiro” Winner, visto que
partilham a mesma identidade e, principalmente, as mesmas características físicas.
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Como exemplos de duplos no cinema podemos citar três obras: O do longa-metragem O duplo (2013), de Richard Ayoade, se tratando da adaptação cinematográfica do livro homônimo de Dostoievski. O segundo título, um
curta-metragem brasileiro, também denominado O duplo (2012), de Juliana Rojas, que vai abordar o tema pelo
viés de uma professora que constantemente se sente observada e seguida por seu duplo. Outra obra sobre o duplo,
é o clássico filme franco-italiano Histoires extraordinaires (1968), que narra em três histórias, dirigido por três
diretores relatos de Poe. Dentre esses, podemos destacar o curta-metragem William Wilson, dirigido por Louis
Malle e que recria a história célebre do duplo no conto.
55
Podemos citar dois curtas premiados internacionalmente. O primeiro é a animação Alma (2009), que narra a
história de uma menina que vê uma boneca idêntica a si na vitrine de uma loja, fascinada entra no estabelecimento
e percebe que há vários bonecos. Ao tocar na boneca sua alma é aprisionada dentro do pequeno autômato e percebe-se que todos os bonecos ali são crianças que tiveram suas almas aprisionadas. O segundo é The Sandman,
uma animação toda feita em stop-motion (onde as cenas são montadas quadro a quadro) e que recria e adapta a
história do clássico conto de Hoffmann.
56
Conceito presente em verbete escrito para o E-Dicionário de termos literários (2009). Outra teórica que apresenta a mesma classificação de duplo é Ana Maria Lisboa de Mello em seu artigo “As faces do duplo na literatura”
(Sagra Luzzato, 2010).

Landers, ao duplicar a identidade de Winner, tenta se afirmar como individuo, assumindo a identidade do irmão, porém tem o seu intuito frustrado, já que o remorso o impede de
manter todos os seus segredos.
A mesma autora reitera que existem duas categorias distintas de duplo: o endógeno e o
exógeno. O primeiro seria uma espécie de expansão do sujeito e seu adequado desdobramento:

O DUPLO enquanto extensão do sujeito (DUPLO endógeno) e seu perfeito desdobramento, partilha com estes traços evidentes que exaltam esse seu estatuto de “sombra”.
Estabelece-se entre ambos uma relação de harmonia e cumplicidade. O inverso também é possível, se o DUPLO gerado a partir de um sujeito permanece enquanto seu
contraste, confirmando-se uma relação bilateral de adversidade e oposição. Em ambos
os casos, parece notória a noção de que o D., tendo tido a sua génese em um sujeito
determinado, sendo uma cópia do mesmo, uma mimese, não pode desfrutar do mesmo
estatuto ontológico subjacente ao “eu” a partir do qual se originou (CUNHA, 2009).

Esses serão os casos de Augusto/Epifânio e os “Josés” que aparecem primeiramente em
“A matéria do sonho” e posteriormente em “O livro de panegíricos.
Já o duplo exógeno se forma a partir de um elemento alheio ao indivíduo, podendo de
fato ser um outro:

[...] é também possível que o DUPLO se configure como uma entidade que se formou
algures, extrinsecamente a esse “eu”. O DUPLO pode ser mais do que uma parte integrante do “eu” e pode originar-se diferentemente sem que tenha de surgir necessariamente da sua interioridade. É possível alguém vir a reconhecer em outrém o
seu DUPLO. Esse reconhecimento em que dois “eu(s)” se entendem análogos e partilhando uma identificação anímica, estabelece igualmente o aparecimento do DUPLO (duplo exógeno), desta vez, aplicado a cada um deles (CUNHA, 2009).

Esse é o perfeito exemplo do conto “Romance Negro”. Como dito, Landers não só mata
Winner para lhe roubar a identidade, como também se passa por ele, obviamente tendo a tarefa
muito facilidade pela aparência idêntica de ambos.
Partindo dessas duas categorias veremos em separado os casos de duplos presentes nesses três contos de “Romance Negro”.
Logo, o duplo como categoria perpassa e passa por gêneros literários e em diversos
saberes do conhecimento humano:

Ele atravessa gêneros literários, hermenêuticas e insere-se nas diversidades culturais
sobrepondo imagens, em um mosaico sempre mutante de seus motivos. Jogo de espelhos e laboratório onde se operam tergiversações, ele atrai e anuncia obras e fatos do
cotidiano. O percurso do mito do duplo expande-se até a atualidade; reconhecemos
tanto a recorrência do tema nas diversas épocas quanto o fato de que a noção da duplicidade do ser altera-se segundo o contexto social e o gênero no qual se insere
(NETO, 2011 p. 14).

Uma outra visão ou mesmo um outro debate acerca do duplo aponta para a duplicação
desse “eu”, a partir da origem do indivíduo é possível mapear e impedir a morte do sujeito.
Com isso, o duplo ganha aura de intocável, pois seu intuito passar a ser a imortalidade do homem. Essa ideia é concebida por Otto Rank em seu estudo sobre o duplo, pelo viés psicanalítico.
Segundo Carla Cunha, através da leitura e análise da obra desse autor é possível identificar que:

Segundo este autor, a crença ancestral na morte está directamente ligada à temática
do DUPLO e ao desdobramento da personalidade, pois o D. age como mecanismo
privilegiado cuja função é a de inibir a morte do sujeito por ele representado. O D. assume-se pois como um factor inibidor da morte do “eu”, e paralelamente, como um
motor da sua longevidade e perenidade enquanto ser. No entanto, esta função traz
consigo, por arrastamento, uma dúvida angustiante ao “eu” se será melhor aceder à
sua unicidade e mortalidade, se prevalecer na ilusão da duplicidade e por isso, imortalidade (CUNHA, 2009).

Ao pensarmos nessa categoria instituída por Rank, podemos nos remeter à condição de
Landers perante a morte do irmão Winner. Por serem gêmeos, o vínculo entre os dois (pressupõe que seja mais forte do que seria) se fossem simplesmente irmãos normais. O liame que os
liga é feito de outra tessitura, caso fossem estranhos ou mesmo parentes sem tal laço de sangue.
Assim, ao assumir a identidade e a vida do irmão, Landers “morre” enquanto sujeito
uno e individual e ressurge como o seu gêmeo. Ao assassinar o outro e assumir o seu lugar
Landers de certa forma perpetua a imagem do irmão em si mesmo. Ele o faz viver não só dentro
de si, como também para o mundo como um todo, já que de Landers enquanto homem ninguém
sequer ouviu falar, mas Winner como pessoa é famoso e tem vida própria no imaginário, independente se vivo fisicamente ou não.
Com José o processo é semelhante, mas tem as suas peculiaridades. José em cada texto
de Rubem Fonseca surge completamente diferente, e de modo totalmente oposto à sua última
aparição (O seminarista, 2009). Se não fosse o nome, a temática e por indícios na narrativa
dificilmente saberíamos que se trata do mesmo personagem.
O José de “O livro de panegíricos” “assassina” o José de mais de vinte anos em “A
matéria do sonho”, tal qual o José que renasce em “O anjo da guarda”. Esse assassina o outro
José de “O livro de panegíricos” e assim por diante, até chegarmos ao momento máximo de
catarse do personagem, que culmina com O seminarista.
Em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, para que Augusto ganhe vida Epifânio
tem que sumir de cena, Augusto enquanto indivíduo só vai poder existir quando o outro não
mais estiver presente.

Salvo em raras ocasiões em que o duplo pode aparecer simultaneamente ao original,
como em passagens onde Augusto ao pronunciar seu nome o confunde com o seu outro, exibindo as facetas da personalidade atual e da antiga, camuflada e escondida em seu ser.
O duplo, entendido como uma cópia, jamais pode ter um estatuto superior ou mesmo
equivalente à matriz original, muito menos que aja de modo perfeitamente independente da
vontade e dos desígnios do original, caso de Landers e Winner. Landers nunca poderia se sobrepor ao seu irmão.
Carla Cunha, ao analisar a obra Dissemination, de Jacques Derrida, frisa justamente essa
temática pertinente a personalidade e entendimento do duplo como um tipo de cópia:

Jacques Derrida, na sua obra intitulada Dissemination, procura dar-nos a entender a
lógica deste raciocínio. De acordo com este autor desconstrucionista, o DUPLO surge
a partir de um processo de mimese. Uma vez que o valor essencial adstrito ao DUPLO lhe vem precisamente do seu modelo do “eu”, o DUPLO nada é, nem valor algum possui em si-mesmo. Em si mesmo ele é neutro e transparente e terá apenas o
valor que o modelo lhe empresta, ao configurar-se como seu DUPLO. Quando em
presença do seu modelo, isto é, do “eu”, o DUPLO adquire importância e pode então
ser visto como um suplemento, que acrescentado ao modelo, pode substituí-lo mas
nunca ser seu igual, pois é em boa verdade, sempre inferior ao modelo em termos de
essência, mesmo quando o substitui (CUNHA, 2009).

Logo, ao refletirmos sobre esse modelo de duplo, que se constituiu a partir do processo
de cópia-semelhança do original. Principalmente porque o seu valor advém justamente dessa
possível semelhança e afinidades com quem o gerou.
Por isso, os autores o denominam como um “nulo”, um zero, que passa a ter certo valor
diante da comparação com outro, que será sempre superior. O duplo pode vir a ser no máximo
um complemento, um agregador à matriz, pode também em certos casos substituí-lo, mas nunca
e de forma alguma tomar seu lugar de fato, sua “essência”.
Uma outra categoria que pode aparecer nos casos do duplo, é a categoria do “Real”,
estudada e desenvolvida por Clement Rosset em seu estudo O real e seu duplo. Nesse ensaio,
Rosset desenvolve a ideia que para que o Real apareça fisicamente em um plano é necessário
por obrigação a eliminação total do duplo, pois, com a aniquilação desse, o Real pode voltar à
sua forma original, constituída e una e, portanto, à mortalidade do ser57.

O próprio Rosset estabelece que: “O que existe é sempre unívoco: na borda do real, seja o acontecimento favorável ou desfavorável, os duplos se dissipam por encantamento ou maldição. Só resta o acontecimento coincidindo
com ele mesmo [...]” (2008, p. 53).
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O duplo, segundo essa premissa, por si só já é ambíguo, porque tem por princípio o
pressuposto de ser simultaneamente a si mesmo, ou seja, o sujeito e o Outro, porém mesmo
sendo esse Outro nunca deixará de ser a si mesmo, por essência.
Nesse contexto acima citado, a morte surge então como o reencontro do sujeito consigo
mesmo. Otto Rank também baseará sua análise da morte psicanaliticamente ligada a esse eu
“implícito”, que vive dentro de cada um de nós.
A partir dessa construção de Rank podemos inferir que:

O DUPLO funcionará nessa relação como uma potência que visa contrariar a consciência da efemeridade e finitude do “eu”. Freud, no seu texto datado de 1919, Das
Unheimliche, afirma que o DUPLO, apesar de nos parecer algo de estrangeiro, estranho a nós-mesmos, sempre nos acompanhou desde os tempos primordiais do funcionamento psíquico, estando sempre pronto a ressurgir e provocando-nos uma sensação
de inquietante estranheza. Nesta perspectiva, o DUPLO assume importante papel de
mediador entre «duas entidades que não são mais que uma». Contudo, de elemento
estruturador, que contraria a pulsão da morte, surgindo como um vestígio do Narcisismo primário, passa evolutivamente, a ser um elemento uncanny, pois virá posteriormente atestar e prenunciar a morte do sujeito ele-mesmo (CUNHA, 2009).

Rank, assim como Freud, defende e atesta que o duplo, como categoria imanente do ser
humano sempre está presente em cada um. O que nos provoca constantemente uma sensação
“estranha”, algo que nos incomoda e na maioria dos casos nem sabemos muito bem o porquê.
Nesse raciocínio, o duplo divide o indivíduo, surge e floresce no inconsciente do homem, indo contra a tendência natural das coisas em direção à morte. Portanto, esse duplo é o
vestígio, o resquício mais antigo e complicado de ser acionado por cada pessoa em sua própria
particularidade e no que a difere dos demais.
De tal modo que podemos entender essa “natureza espetacular” do duplo alternando
vida e morte. O duplo parte de uma inquietação, de algo estranho proveniente de dentro do
“eu”. Esse “eu” concebe o duplo como estranho a si mesmo, algo que não lhe pertence por
natureza. Portanto, ao ressurgir, esse duplo aparece como uma sensação de estranheza, de inquietação, porque estava alocado primeiramente dentro de nós, no nosso mais profundo
âmago58.
O duplo como categoria independente evolui, se modifica e se adapta, dependendo dos
meios nos quais esteja imerso. À medida que a matriz original evolui ou regride, esse duplo
segue seu caminho dependendo dessas circunstâncias.
De acordo com Angela Sivalli Ignatti: “Nisso consiste a análise da figura do duplo no texto literário e em outras
manifestações artísticas: a ideia de que o ser humano possui uma essência cindida a qual busca um equilíbrio, mas,
sob determinadas circunstâncias, entra em contato e gera o sofrimento e o desajuste do indivíduo” (IGNATTI,
2011, p. 51).
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Vale somente uma ressalva no conto “Labaredas nas Trevas”. Nesse relato, apesar da
relação complicada estabelecida entre Conrad e Crane, não necessariamente uma questão de
duplo que vemos ali. Conrad sente muita inveja e ciúme, passa os anos remoendo esses sentimentos dentro de si, chega alguns momentos a querer ter sido o outro, ambicionando a fama
desse na publicação de seu livro. O próprio Conrad, ao lançar um livro na mesma época, foi
taxado de cópia do original de Crane, mesmo tendo sido considerado um dos maiores escritores
de língua inglesa e Crane praticamente caiu no esquecimento. Portanto, não caberia aqui pensar
em um caso de duplo.

4.2 O duplo endógeno

Ao pensarmos no conto que antecipa “O livro de panegíricos”, “A matéria do sonho”
vemos nesse texto semelhanças encontradas com um conto célebre e imortalizado na literatura
do duplo e do fantástico: “O homem de areia”, de E. T. A. Hoffmann.
Curioso também o fato de que o outro conto de Romance Negro apresenta o que chamamos de duplo endógeno: “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, também refire a temática
abordada por Hoffmann, a do autômato59.
Em “O homem de areia” temos Natanael, o protagonista, que durante sua vida adulta
sofre com a presença de Coppola, um provável duplo do homem que assassinou seu pai, e a
boneca Olímpia, uma boneca, por quem se enche de amores e lhe parece tão próxima.
Augusto, em suas andanças pela cidade, caminha próximo ao sobrado em que parentes
viviam, e cada vez que passa por ali lembra-se desses familiares. Nesse dia específico Augusto
lembra do avô, figura pela qual tinha adoração e certo medo, que fazia autômatos e ficava por
horas ou dias trancado, isolado produzindo seus bonecos.
Podemos estabelecer essa relação de fascínio e medo entre Augusto e o avô, com Natanael e Coppola, haja visto que este o lembrava de um homem que sempre frequentava sua casa

Referência a Hoffmann também presente no conto “Romance Negro”, em que Clotilde se sente uma “Copélia”,
pois Landers dizia que em suas partes íntimas ela não possuía cheiro, assim como ela alega, havia algo mecânico
no modo de fazerem amor: “Eu sei, eu sei. Você vive dizendo que minha vagina não tem cheiro. Que minhas axilas
não têm cheiro. Isso no princípio me incomodou um pouco, uma mulher sem cheiro é como uma boneca e temi
que você me visse como uma Copélia, você me dissera gostar de Hoffmann e havia algo de mecânico na sua
maneira de fazer amor comigo e tudo isso me deixou apreensiva. Mas já passou” (1992, p. 179).
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quando jovem e o deixava com receio e curiosidade com sua presença. Está presente na aparência física e na cor cinzenta tendendo ao ocre e o fato de ambos não gostarem muito de crianças.
Como o próprio Augusto relata no conto:

Neste dia, dedica suas lembranças ao avô, um homem cinzento de nariz grande, do
qual costumava tirar melecas, e que fazia pequenos autômatos, passarinhos que cantavam em poleiros dentro de gaiolas, um macaco pequeno que abria a boca e rosnava
como um cão. Tenta se lembrar da morte do avô e não consegue, o que o deixa muito
nervoso. Não que ele amasse o avô, o velho sempre demonstrou dar mais importância
aos bonecos que construía do que aos netos, mas ele compreendia isso, achava razoável que o velho preferisse os bonecos e admirava o avô por ficar dia e noite às voltas
com seus maquinismos, talvez nem mesmo dormisse para poder se dedicar àquela
tarefa, por isso era tão cinzento. O avô era a pessoa que mais se aproximava da ideia
de um feiticeiro de carne e osso e o assombrava e atraía, como podia ter esquecido
das circunstâncias da sua morte? Morrera de repente? Fora assassinado pela avó? Fora
enterrado? Cremado? Ou simplesmente desaparecera? (1992, p. 23 – 24).

Figura 6: O homem de areia, 1815
Ilustração

Vemos nessa ilustração, feita pelo próprio Hoffmann para a primeira edição de “O homem de areia”, o monstruoso Coppelius60 no centro da imagem, conversando com o pai do
Comparativamente vemos como Hoffmann descreve o terrível Coppelius: “Imagina um homem alto, de ombros
largos, com uma cabeça exageradamente grande, cara amarelada, quase ocre, sobrancelhas cerdosas e grisalhas,
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pequeno Natanael, e o garoto observando a cena escondido. Notamos no personagem todo o
medo e o fascínio que vai exercer em Natanael ao longo da vida, com seu olhar e sorriso tão
característicos. Tal detalhe é igualmente fascinante para Augusto em seu avô.
Entender o contexto desse conto ajuda a pensar nas ambivalências do duplo endógeno.
Vale ressaltar que o conto ainda apresenta outro personagem, um professor, cujo nome estampa
um dos livros mais famosos de Rubem Fonseca, Bufo & Spallanzani:
Os pesadelos infantis de Natanael – que identifica o bicho papão, evocado pela mãe
para fazê-lo dormir, com a sinistra personagem do advogado Coppelius, amigo do pai,
persuadindo-se de que ele é o ogro que arranca os olhos das criancinhas – continuam
a acompanhá-lo na idade adulta. Enquanto ele segue seus estudos na cidade, acredita
reconhecer Coppelius no piemontês Coppola, vendedor de barômetros e lentes. O
amor pela filha do professor Spallanzani, Olimpia, que todos consideram uma bela
jovem quando na verdade é um boneco, será perturbado por novas aparições de Coppola-Coppelius até a loucura de Natanael (CALVINO, 2004, p. 49).

No outro conto citado que se relaciona a esse de Hoffmann, “A matéria do sonho”, temos
a aparição da boneca Gretchen, cujo companhia enobrece e afaga as emoções do jovem José.
Ele fora flagrado pelo Dr. R se masturbando no banheiro do casal de idosos, pais do
doutor e do qual José tomava conta. José, muito envergonhado, se demite do emprego e vai
morar em uma pensão. Passado um tempo, o Dr. R visita José e considera muito compreensível
o fato ocorrido, normal para a idade do jovem. A partir disso, o jovem começa a trabalhar no
escritório do doutor. Com o dinheiro do salário, passa a comprar os livros de que tanto gostara
da biblioteca do doutor R. que ficara na casa de seus pais, onde José trabalhava. Em uma das
suas viagens, o doutor volta com o presente que mudaria a juventude de José, a boneca Gretchen. “O casal” vivia em um quarto alugado no apartamento em que moravam juntos uma viúva
e seus filhos.
A partir disso a vida de José muda, ao ser introduzido pelo doutor às práticas e sortilégios da literatura, alimentando sua alma e espírito. Porém, faltava ainda alimentar o corpo da
fome da carne.
Como destacado por Ariovaldo Vidal, que suscita as possíveis semelhanças entre Gretchen e Olímpia:

Com a chegada de Gretchen, o narrador encontra-se num outro nível de substituição,
agora acompanhado da boneca e dos romances. Gretchen possui antecedentes famosos na literatura alemã: quanto ao nome, a personagem de Fausto. De Goethe; quanto
a natureza, a boneca Olímpia de E. T. A. Hoffmann (2000, p. 109).
sob as quais brilham uns olhos penetrantes, verdes como os de um gato, e com um nariz comprido, que lhe cai por
cima do lábio superior. Sua boca torta geralmente se contorce em um sorriso maligno, então aparecem duas manchas vermelhas em suas bochechas, e um estranho sibilar lhe sai por entre os dentes cerrados” (2004, p. 53).

Outra forte semelhança entre os dois contos é a relação inocente estabelecida entre
José/Gretchen e Natanael/Olímpia, já que ambos são exortados na paixão com objetos inanimados e nem por isso deixam de se sentir prazer.
O que motiva a relação de Natanael com sua boneca é praticamente a loucura61. No caso
de José ele tem consciência que não está vivendo uma relação de “verdade”, com uma pessoa,
mas nem por isso se deixa se levar. Quando Gretchen fura o seu vinil em um arroubo de paixão
feroz, leva o menino a uma forte depressão, sanada quando o Dr. R o presenteia com Cláudia:

Natanael, porém, que se enamorou daquela figura ao olhar pelo telescópio, está obcecado; não vê tudo o que há de mecânico na boneca e experimenta, a seu lado, as mais
sublimes exaltações de seu íntimo”.
Quando lemos essa passagem ao lado do conto de Fonseca, não temos dificuldade
alguma em estabelecer a mesma relação para os dois personagens. A ingenuidade que
domina a ambos leva-os ao encontro de um corpo sem vida, e mesmo assim, às efusões
mais íntimas. Entretanto, há diferenças fundamentais entre os dois amantes e suas
bonecas: a relação de Natanael e Olímpia tem elementos quase de loucura; na “Matéria do Sonho”, o narrador ama Gretchen, uma boneca de vinil, tem “consciência”
disso, e mesmo assim vive com ela a história de amor que narra aos leitores (2000, p.
110 – 111)62.

José deixa de ser esse menino ainda com muitos resquícios de ingenuidade e uma certa
confiança nas pessoas e passa, a partir de “O livro de panegíricos”, a ser implacável e destemido, tanto na sua aparência quanto na postura que passa a adotar perante o mundo.
Assim, José ao aparecer vinte e três anos depois ressurge em “O livro de panegíricos”.
Como no conto predecessor, José arranja um emprego para cuidar de um senhor idoso, o Dr.
Baglioni. Porém, diferentemente daquele menino recém chegado a uma nova cidade proveniente de um interior distante, o novo José está o tempo todo ressabiado e fugindo. Evita qualquer
tipo de aproximação física muito íntima. Agora já odeia os livros e suas preocupações são bem
outras: “Uma das salas tem as quatro paredes ocupadas por estantes cheias de livro até o teto.
Grandes merdas. A casa do velho do Flamengo também estava abarrotada de livros que me
deixavam deslumbrado, mas isso foi naquele tempo, eu era um menino” (1992, p. 99).
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Essa relação entre o duplo e a mulher como catalizador de uma possível loucura, levando muitas vezes ao suicídio do protagonista é suscitada por Rank: “Esse duplo também sempre lhe atrapalha a vida, e, via de regra, a
relação com a mulher vira uma catástrofe, que pode acabar em suicídio – como consequência indireta da morte
planejada para o perseguidor incômodo. Em uma porção de casos, isso se confunde com uma autêntica mania de
perseguição, ou mesmo é substituído por ela, que então é representada como um consumado sistema delirante
paranoico” (2013, p. 60).
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Podemos pensar aqui em outra boneca, mas essa de pano, no conto “A boneca”, de Sergio Sant’Anna, presente
na coletânea O livro de Praga (2011). Nesse texto o personagem Antônio aparentemente em crise pessoal encontra
a boneca de pano Gertrudes em uma loja de lembranças em Praga, se afeiçoando imediatamente a ela.

No conto, como já exposto anteriormente, José procura o tempo todo se esconder e foge
de algo que não sabemos, Rubem Fonseca deixa poucas pistas do problema do protagonista
pelas páginas. A resposta virá cinco anos depois.
Em “O anjo da guarda” José ganha “corpo” e sua personalidade se separa e distingue
completamente daquela primeira. Agora é um matador de aluguel, a priori parecendo ainda
engatinhar na profissão. E a missão que tem nesse conto é assassinar o filho do Dr. Baglioni, o
mesmo que cuidara até ajudá-lo a se matar com overdose de medicamentos anos atrás.
Quase uma década depois nos deparamos novamente com esse emblemático personagem. Agora, já um “profissional” totalmente estabilizado em sua profissão. José se tornou o
melhor em seu ofício: resolveu inclusive estar em tempo de abandonar a profissão. Contudo o
“Despachante”, o homem responsável por intermediar “os clientes” de José se recusa a essa
aposentadoria compulsória e manda o matarem.
José aparece em quatro contos de Ela e outras mulheres. Em dois ele precisa lidar com
matadores indesejáveis, que desejam o matar e pessoas sem muito caráter. Em um texto dessa
coletânea temos uma jovem, uma namoradinha sua, que pede que ele mate seu pai. Movido por
uma ética familiar que não sabemos qual é, José não só não mata o pai como, ao contrário, mata
a garota.
Vale ressaltar que, Ela e outras mulheres, apresenta vinte e sete curtas histórias, cujas
protagonistas são todas mulheres. José, nos contos em que aparece, acaba roubando a cena e a
voz da narrativa. Também nesse livro volta em Rubem Fonseca, ou melhor, reaparece, a sua
literatura mais crua e visceral:

No livro Ela e outras mulheres, Fonseca mostra que não perdeu a mão na arte do conto
breve e volta, de certa maneira, aos temas do auge brutalista. Em 27 textos curtos, o
personagem desencadeia as pequenas histórias sempre é uma mulher, cujo nome dá
título ao conto. Os cenários são familiares ao universo de Fonseca, como em “Belinha”, no qual o narrador é um assassino de aluguel com altos princípios éticos, tarado
por Belinha, de 18 anos, que gosta dele por ser bandido. Quando ela pede que ele mate
seu pai, acaba a atração sexual e, para a menina, o tiro sai pela culatra
(SCHØLLHAMMER, 2009, P. 41).

No quarto relato acontece algo bem interessante: José se afeiçoara por um casal de idosos no prédio onde morava. O senhor da relação falece e a senhora fica nas mãos dos filhos e
das noras. Quando não vê mais a senhora pelas imediações, José desconfia seriamente de algo
grave. Ressabiado invade o apartamento e descobre a senhora amarrada na cama e em estado
caótico de saúde. Irritado com a cena, José mata os filhos da senhora e pede segredo do que

fizera. Aqui lembramos aquele primeiro José de tantas décadas atrás, afeiçoado por cuidar de
idosos e de certa forma em paz em suas presenças.
Já em O seminarista o personagem de José aparece de forma mais plena e formada,
obviamente por se tratar de um pequeno romance e não mais de contos. Nesse enredo, José
surge ativo ainda na profissão, e resolve novamente ser hora de parar. Porém, agora o motivo é
outro, uma paixão avassaladora por uma jovem de origem alemã. Essa mulher por quem José
se enamora é por sinal filha do “Despachante” e o acompanhará por quase todo o livro.
Ameaçado de morte, José deixa um rastro imenso de sangue por seu caminho de vingança. Matam sua namorada e ele vai atrás dos culpados caçando-os um por um.
Talvez seja o livro de Rubem Fonseca em que os detalhes mais escabrosos e com maior
riqueza de requintes de crueldade apareçam. Mais brutal e cru até mesmo que seus livros da
década de 1970. A linguagem é outra, mas a barbárie e a violência marcam forte presença:

O primeiro que matei foi o porteiro, que quis impedir a minha entrada sacando uma
arma da cintura. Escondi o cara atrás do balcão, peguei o elevador. Bati no apartamento do Ziff e matei o cara que abriu a porta. Fui entrando pela casa e matando tudo
que se mexia na minha frente, acho que até matei um cachorro, um papagaio e um
peixinho dourado dentro de um aquário.
Quando Ziff abriu a porta do quarto com uma arma na mão, atirei no seu pulso e
decepei a mão do filho da puta.
“Você está louco?”, ele gritou.
“Ajoelha, seu cachorro.”
Ele ajoelhou, o sangue pingando da cratera que eu abrira no seu braço.
“Você tem um lenço? Estanca esse sangue do contrário você vai morrer antes de podermos conversar. Senta aí.”
[...]
Encostei a Glock no seu outro punho. “Vou arrancar esta mão também.” (FONSECA,
2009, p. 169 – 170).

Assim, ao analisarmos esse violento José quarenta anos após aparecer como um menino,
percebemos como o duplo evolui no próprio personagem, José com os anos torna-se repetidas
vezes um duplo (endógeno) de si mesmo, valendo-se em cada caso de um mecanismo diferente.
Se antes havia relação com sua boneca e com os livros, agora o importante é matar, sendo frio
e cauteloso.
Como próprio dessa categoria de duplo, o endógeno voltado naturalmente para o interior
dos indivíduos provoca tanto em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, quanto em “O
livro de panegíricos” que seus protagonistas se desvinculem de suas personalidades anteriores.
Um Outro passa a assumir o controle sobre o indivíduo primário. Podemos considerar
que Augusto se sobrepõe a Epifânio ou não? Assim como as múltiplas facetas de José vão se
antagonizando e sumindo com as anteriores, ou ele ainda mantém por mais íntimo que seja

resquícios de sua juventude? Perguntas que corroboram e dialogam com essa categoria de duplo.
Esse traço é típico nessa categoria do duplo, já que por “habitarem” o mesmo ser, um
precisa sumir ou mesmo se anular em detrimento do outro, podendo também acontecer “choques” entre ambos pelo controle do indivíduo.
Como podemos exemplificar nessa passagem de “A arte de andar nas ruas do Rio de
Janeiro:
“E você quem é?”
“Estou escrevendo um livro chamado A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”.
“Mostra o livro”, diz o sujeito do colar de três voltas.
“Não está comigo, não está pronto”.
“Como é o seu nome?”
“Aug – Epifânio63”.
“Que merda de nome é esse?” (FONSECA, 1992, p. 45).

Esse é o típico exemplo do que expusemos acima. Há momentos em que Augusto não
se reconhece mais como tal e Epifânio volta à cena, provocando um choque entre o original e
seu duplo. Como já mencionado, Epifânio tem que se “anular” em detrimento do aparecimento
de Augusto. Ao ganhar na loteria a presença de Epifânio não mais seria importante, muito pelo
contrário, seria indesejável, haja visto que Epifânio representava tudo aquilo que Augusto nunca
mais queria ser e ter. Alguém que trabalhava diariamente em um emprego enfadonho mexendo
com os excrementos alheios e que não podia de fato se dedicar ao que tanto amava, ou seja, a
literatura e a arte de escrever.
Ou, ao pensarmos em José, como um menino que ao virar homem deixa completamente
tudo o que ainda possuía para si vínculo de afetivo e sentimental, procurando de modo mais
prático e objetivo conduzir sua vida, mesmo que para isso necessite matar e usar de violência.
Isto é, José se adapta a sociedade em que vive, sobrevivendo do modo que encontrou para se
manter, encontrando um “emprego” no qual é muito bom no que faz.
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Grifo nosso.

4.3 O duplo exógeno

Assim como identificamos similaridades entre os textos de Hoffmann e os de Rubem
Fonseca no que tange ao duplo endógeno, temos a mesma simbiose entre o conto “Romance
Negro” e o conto “William Wilson”, de Poe no que concerne ao duplo exógeno.
Em muitos relatos de Poe há essa presença dos duplos e da duplicidade, no qual o autor
procura expor uma parte da natureza humana de seus personagens, ao mesmo tempo que por
outra parte escondem algo de si mesmos: “[...] as personagens de Poe, em sua duplicidade, ao
mesmo tempo que personificam a natureza humana, ocultam uma parte do eu, trazendo à luz
uma faceta da personalidade humana que é simultaneamente reveladora e misteriosa” (ARAÚJO, 2002, p. 57).
O que primeiro chama a atenção em ambos os contos é a presença desse par dicotômico
e a estranha relação estabelecida entre eles64:
Em “William Wilson”: “onde a dualidade geminiana [...] assume estranhas repetições,
coincidências que causam uma atmosfera sinistra e que estão presentes logo no título,
em uma homofonia, em sua similaridade acústica e que encontram reforço em algo
unheimliche65 por natureza, ou seja, a duplicidade dos gêmeos. O duplo na figura dos
gêmeos é o tema básico desse conto (ARAÚJO, 2002, p. 90).

O conto “William Wilson” narra a história de um jovem que logo no seu primeiro dia
de aula encontra um rapaz com o mesmo nome. Além de homônimos, são praticamente idênticos no andar, no vestir, no falar, nos gestos, em suma, em tudo.
Como única diferença entre os dois têm a voz, a voz do outro era mais baixa, com uma
tonalidade gutural distinta. Aqui, imediatamente podemos pensar na dificuldade que Landers
teve para se passar por Winner, treinando caligrafia, modo de andar e de falar, que tinha uma
cadência e sonoridade diferentes.
O narrador e seu duplo em “William Wilson” constroem uma relação baseada no amor
e no ódio. Pelo tempo que convivem não sabem muito bem como se relacionar, devido a aparência assustadoramente igual entre ambos.
Assim Poe descreve os sentimentos de Wilson ao seu duplo:

Como afirma Nefatalin Gonçalves Neto: “Em síntese, o duplo se faz presente pela união de dois contrários ou
de dois iguais” (NETO, 2011, p. 21).
65
Termo cunhado por Sigmund Freud no seu clássico estudo intitulado “O Sinistro” (1919), no qual o autor se
debruça em torno das narrativas de Hoffmann, dentre elas “O homem de areia”.
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Difícil é de fato definir, ou mesmo descrever, meus reais sentimentos para com ele.
Formavam um composto variegado e heterogêneo; - parte animosidade petulante, que
ainda não era ódio, parte estima, uma dose de respeito, e muito medo, com uma quantidade imensa de curiosidade. Para o moralista será desnecessário dizer, além do mais,
que Wilson e eu éramos os mais inseparáveis dos companheiros (2012, p. 31).

Junta-se a isso a rivalidade, Wilson acreditava que seu duplo tinha prazer em lhe incomodar, ao mesmo tempo sentia pelo rival uma mistura de sentimentos, tais quais “admiração”,
“humilhação” e “irritação. Devido a esses fatores suscitaram a ideia de que ambos seriam irmãos, já que além da aparência ainda faziam aniversário na mesma data.
Com exceção da fala, de resto são absolutamente idênticos, até nos mais ínfimos detalhes, esse detalhe, do outro falar de modo sussurrado é que é possível os distinguir.
Como bem aponta Otto Rank:

O protagonista da história narrada em primeira pessoa, que se chama William Wilson,
já na infância encontra na escola um duplo, que compartilha com ele nome e aniversário, mas também aparência, fala, jeito de andar, em tal medida que parecem irmãos,
até mesmo gêmeos. Logo, o singular xará, que imita o protagonista em tudo, torna-se
seu fiel camarada, seu companheiro inseparável, mas no fim o seu mais temido rival.
Apenas a voz, que não vai além do sussurro, diferencia o duplo do seu modelo; mas
mesmo esta é idêntica em entonação e pronúncia, de forma que “seu sussurro característico tornou-se o verdadeiro eco do meu”. Apesar desse arremedo sinistro, o protagonista não é capaz de odiar sua contraparte, e também não consegue se livrar dos
“conselhos secretamente aludidos” por ele, obedecendo a eles de má vontade (2013,
p.47).

Esse narrador passa a se entregar cada vez mais dos prazeres e aos vícios, até que um
dia, ao aplicar um golpe, aparece um homem trajado exatamente como ele, denunciando-o. E a
partir de então, Wilson foge, sempre tentando aplicar novos golpes, e a cada nova ocorrência
seu duplo está presente, como um lembrete e um sinal macabro de seus atos.
Esse lembrete perene do duplo ao seu original também pode ser remetido a “Romance
Negro”, ao pensarmos no remorso e no “fantasma” de Winner que Landers desde a sua morte
carrega junto de si. De tal modo que precisa se livrar desses segredos os contando a Clotilde e
esta não acredita em suas confissões, tomando-o por desequilibrado ou mesmo louco.
Outro detalhe curioso que aproxima as duas narrativas é a morte do outro. Quando o
narrador de “William Wilson” mata o outro e vê sua imagem como um espelho; seu corpo se
representa no corpo daquele outro, sente como se ele também houvesse morrido, uma parte de
si perde importância quando não há mais aquele outro. Sentimento igual toma conta de Landers
após a morte do irmão, um vazio se instala dentro de si, misturado com o remorso e a culpa
constante que o acompanharão pelos anos futuros.
Telma Borges chamou a atenção para essas semelhanças entre os dois contos, assim
como para os dois autores, Edgar Allan Poe e Rubem Fonseca:

Tanto no conto de Poe quanto no de Fonseca os narradores usurpam os nomes dos
rivais e confessam-se assassinos destes. Solicitam do leitor/ouvinte a adesão dos fatos
que contam. Em sua performance voluntariosa, a personagem de Poe se compara a
Heliogábalo, enquanto o falso Peter Winner, logo após relatar o primeiro de seus crimes à esposa, deseja comer cérebros de avestruz, como fizera Heliogábalo, numa nítida referência ao conto de Poe. Somemos a isso a questão da voz. Em Poe, a voz de
William Wilson é um sussurro, fora isso é idêntica à de seu opositor. Em Rubem Fonseca, por sua vez, o sotaque caipira de Winner constituía-se num problema para o
rival. [...]. O embate final entre os Wilson é um ritual de esgrima, cuja expressão lembra o embate do eu-lírico baudelairiano com a palavra poética. Entre John Landers e
Peter Winner havia a escrita: a glória de um é o fracasso do outro (2009, p. 322).

Os Wilson de Poe, tal qual a dupla Landers/Winner de Rubem Fonseca, representa as
duas metades de uma mesma moeda. Aquele que se sente lesado e procura se vingar usurpando
o que o outro tem de melhor sobre si. Wilson desejava do outro além de respeito sua “identidade” e paz de volta, no caso de Landers, tinha por intuito a fama e a glória do irmão.
Podemos pensar nos casos dos dois contos além de reversos da mesma moeda como
imagens refletidas no espelho:

[...] o fenômeno do duplo exemplificado pela questão da imagem espetacular. Nela
temos, concomitantemente, o reflexo e a refração do sujeito que se vê por meio da
imagem. Assim como contemplamos a nós mesmos na imagem, ao mesmo tempo não
nos vemos: a imagem não é o próprio sujeito que se olha, mas apenas uma imagem
dele – reflexo e, ao mesmo tempo, refração (NETO. In: LOPONDO; ALVAREZ,
2011, p. 36).

Assim, concebemos o duplo exógeno como aquele pertencente a uma natureza externa
ao indivíduo, ou seja, o outro. Esse outro muitas vezes pode assumir a condição da matriz original, contudo poderá ocupar seu lugar, no máximo ser um simulacro, uma cópia. E, como toda
cópia, não pode ser perfeita, pode apenas se assemelhar.
É o que podemos depreender do exemplo dado pelo próprio Rubem Fonseca na passagem do encontro entre Landers e Sandro:

Eu queria falar o mínimo possível com Sandro, com medo que ele estranhasse qualquer coisa na minha prosódia, com medo que pudesse perceber as disparidades articulares entre a minha fala e a de Winner; a do morto, além do mais, tinha um certo
drawl que eu conseguira reproduzir na frente do espelho – mas o meu nervosismo,
então, me fazia falar depressa; a suavidade dos erres adquirida na minha infância na
Dartmouth Street [...] ameaçava me denunciar irremediavelmente. Ninguém conhece
a voz do outro tão bem quanto um amante (1992, p. 178).

O medo de Landers ao encontrar Sandro, amante de Winner era justamente pudessem
identifica-lo e denuncia-lo como impostor.

Assim como Sandro teria a capacidade de reconhecer Landers no lugar de Winner, por
serem amantes e portanto íntimos em uma relação amorosa, podemos pensar no contraponto.
Seria possível Clotilde reconhecer Winner disfarçado de Landers?
É essa pergunta justamente que procura responder Otto Rank quando afirma que o duplo
é por essência o oposto ao seu rival em absolutamente tudo, em especial no que envolve o amor
e isso se deve justamente nos casos em que o duplo envolva dois irmãos: “Na verdade, o duplo,
objetivamente, é o arquétipo de seu rival em tudo, mas principalmente na questão amorosa, e
essa afeição se deveria, em parte, à identificação com o irmão” (2013, p. 126).
Landers jamais e em hipótese alguma poderia substituir ou mesmo tomar o lugar do
irmão. Por mais parecidos que fossem, a carapuça de Landers jamais conseguiria se encaixar
perfeitamente na de Winner:
“Levei um susto ao ver Winner no lobby do hotel. Era parecidíssimo comigo, a mesma
estatura, o mesmo rosto longo, o mesmo queixo fino. Eu usava óculos e ele não;
quando tirou o chapéu para cumprimentar-me, notei que era um pouco mais calvo do
que eu.
[...]
“Winner pareceu não ter notado nossa semelhança física. Na verdade, mal olhou para
mim66” (1992, p. 157).

Esse aparente desprezo que Winner sente pelo irmão desconhecido é traço marcante na
personalidade de quem o duplo se espelha. Winner, por se sentir acima não só intelectualmente,
mas juntamente de esfera social e cultural, consegue sempre se sobrepor ao outro, ao irmão,
que em seu íntimo ambiciona por seu lugar e por sua fama.
Podemos pensar nessa superioridade do original sobre a cópia aqui do mesmo modo
como o original de “William Wilson” se acha sobre o outro. A superioridade de Winner sobre
Landers se dá em alguns aspectos, sobretudo no que tange a fama, o sucesso e de um ser exprofessor universitário e outro um mero professor de colegial:

Engoli a maneira desaforada com que ele me corrigira. Winner, como ex-professor
universitário, provavelmente saberia mais coisas do que eu, um professor ginasiano
de Newton, Massachusetts. “Winner, sem dúvida, me desafiava demonstrando que eu
não podia surpreendê-lo, que sabia tudo o que eu sabia, e mais ainda (FONSECA,
1992, p. 159).

Essa imitação, esse limite imposto pela própria categoria e composição do que seja o
duplo impõe barreiras e certas restrições na sua composição efetiva. Landers só consegue se
colocar no lugar do outro até certo ponto, um limite máximo.
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Grifo nosso.

A partir daquele ponto há uma barreira invisível que o impede de prosseguir. Isso se
deve a muitos fatores, tais quais a sua consciência, saber que matou um irmão que nunca antes
conheceu, os segredos que escondia tão bem de Clotilde e sobretudo, ter “roubado” a fama e a
glória do irmão, por simplesmente não poder ser reconhecido como um grande autor, respeitado
e venerado. Ele só se assume nesse pedestal mediante o Outro e a morte do Outro.
Otto Rank também chamou a atenção para esse duplo relativo ao embate entre irmãos.
Para o autor esse embate é se não a base de onde se origina o mito do duplo, ao menos é de
onde provêm o seu significado de origem, através da competição e no ódio ao seu rival, o que
acarreta a vontade de matar e o ímpeto assassino contra o outro, o duplo:

A competitividade fraterna, figurada na atitude contra o odiado rival [...] torna um
pouco mais compreensível o desejo de morte e o impulso assassino contra o duplo. O
tema dos irmãos não é apenas a raiz da crença no duplo, mas somente uma interpretação – do primeiro significado não duvidoso e puramente subjetivo do duplo (2013,
p. 127).

Ao matarmos o Outro e tomarmos o seu lugar nos assumimos como tal, o que acarreta
uma mudança drástica, não só de comportamento físico, mas sobretudo quanto a características
psicológicas, como por exemplo, se adequar à personalidade de quem se pretende duplicar,
tarefa não muito tranquila, como Landers tenta fazer com Winner.
Ao refletirmos acerca da relação entre Landers e Winner e o modo como Landers se
porta a partir da morte do irmão tendo que carregar um fardo e uma bagagem que não seriam
suas, apenas as usurpa em benefício próprio, conseguimos estabelecer a forte conexão apontada
por Otto Rank, no qual pressupõe que ao matar seu rival, o duplo, o que assassina na verdade
está se matando, se suicida porque justamente só através desse ato ele estará realmente livre do
Outro:

O assassinato frequente do duplo, através do qual o herói procura se proteger definitivamente das perseguições do seu ego, é na verdade um suicídio – e isso sob a forma
indolor de matar um outro Eu: uma ilusão inconsciente de separação de um Eu mau,
punível, que, aliás, parece ser uma condição prévia de qualquer suicídio. Ele recorre
apenas a uma possível libertação, o suicídio, mas é incapaz de realiza-lo de outra
forma que não a do fantasma de um temido e odiado duplo, porque ele ama demais o
seu Eu para causar-lhe dor, ou para admitir a ideia de sua eliminação na prática (2013,
p. 133).

Porém, ao refletirmos sobre o consequente suicídio provocado como espécie de “ato
libertário”, do indivíduo angustiado em se livrar do Outro que o aflige e o ameaça, temos que
ter em mente que essa morte, por mais simbólica que seja, culmina com a aniquilação do próprio

sujeito original, de onde provêm o duplo, já que a simbiose entre ambos é tão forte que seria
impossível um continuar vivendo sem esse outro.
Podemos comprovar esse aspecto no trecho final de “William Wilson”, onde o protagonista duela com seu duplo e este ao agonizar com a morte iminente, profere que Wilson ao
assassiná-lo está matando a si mesmo:
Um grande espelho – assim de início me pareceu, em minha confusão – agora se via
onde antes nada disso era perceptível; e, quando caminhei em sua direção tomado por
extremos de terror, minha própria imagem, mas com as feições pálidas e salpicadas
de sangue, avançou para ir ao meu encontro com um andar débil e vacilante. Não
havia [...] sequer uma linha em todos os marcados e singulares contornos de seu rosto
que não fossem, mesmo na mais absoluta identidade, os meus próprios! Era Wilson;
porém não mais falava num sussurro, e eu poderia ter imaginado que era eu mesmo
quem falava quando disse: “Venceste, e me rendo. E contudo, daqui por diante também estás morto – morto para o Mundo, para o Céu e para a Esperança! Em mim
existias – e, em minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria, quão absolutamente assassinaste a ti mesmo” (2012, p. 46 – 47).

O duelo entre Wilson e seu duplo, e sua consequente morte, ficou conhecida na ilustração feita pelo artista irlandês Harry Clarke67 (1889 - 1931) para os contos presentes na edição
de Contos de imaginação e mistério, de Poe. Nessa ilustração, é possível visualizarmos Wilson
com a espada em mãos, de olhar compenetrado e cujo semblante está bastante realçado. A partir
do suposto ataque que faz, golpeando seu simulacro, que nada mais é que um espelho68 no qual
o personagem se vê.
Ou seja, somente com a morte é possível se “livrar” do duplo, já que ele é imanente ao
indivíduo quando apresenta-se como endógeno. Por dividirem o mesmo corpo, e muitas vezes
a mesma personalidade, é impossível conciliar a ambos. Augusto, contrariamente a essa concepção, procura coexistir harmonicamente com Epifânio, atitude que nem sempre é possível.
E quando o duplo se apresenta sob a forma exógena, mesmo com o “desaparecimento”
do Outro, o original não conseguirá permanecer, não lhe sobrará mais nada, a não ser a loucura
(“O homem de areia”), a morte-assassinato (“William Wilson”) e em casos extremos, o suicídio
(Natanael)69, que seria a forma extrema da exacerbação do duplo: a abnegação do corpo e da
própria vida.
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Henry Clarke estudou criação em vitrais na Escola de Artes de Dublin. Teve obras expostas em muitos museus,
com destaque para sua exposição no Louvre, aos 25 anos. Depois destacou-se como ilustrador editorial, com maior
relevo para as ilustrações feitas aos contos de Poe.
68
Essa busca do duplo através de algo oculto em um espelho, como reflexo do homem, através de signos imperceptíveis muitas vezes, está presente no ensaio de Umberto Eco “Sobre espelhos e outros ensaios”, presente no
livro de mesmo nome (Nova Fronteira, 1989).
69
Natanael ao avistar Coppelius depois de anos e supostamente curado de sua loucura é impelido ao suicídio, por
não conseguir mais conciliar sua vida com as supostas perseguições daquele homem que o assola e o assusta desde
criança: “Ora, esperem, ele vai descer por conta própria”. E ficou olhando para cima como os demais. De súbito,

Figura 7:
Willian Wilson, 1923
Ilustração

Landers efetivamente não morre, mas após o assassinato de Winner, seu “fantasma” e
toda carga que possuía seguem atormentando Landers, a tal ponto que sua vida é influenciada
diretamente por essa carga do Outro, de tudo que este representou, e o modo como continua
como uma presença “viva”, constante e perene. Tal impacto se torna tão forte em sua vida, que
o obriga a revelar seus segredos, como um tipo de expiação de seus pecados e de sua consciência
atormentada pelo assassinato cometido.
Natanael se deteve, petrificado. Debruçando-se no parapeito, avistou Coppelius e deixou escapar um berro estridente: “É, lindos olhos... lindos olhos”. E saltou lá do alto. Quando ele se estatelou no chão, partindo a cabeça,
Coppelius já tinha desaparecido em meio à turba agitada" (2004, p. 81).

4.4. “Devir animal”

Uma característica muito curiosa, o “devir animal” que o autor se utilizará ao descrever
certos personagens, está presente em dois contos do livro, “A arte de andar nas ruas do Rio de
Janeiro” e “Romance Negro”, e que de certa forma vai aproximar as duas categorias de duplo.
Em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, Augusto apresenta sua paixão pelos
ratos constantemente, chegando a ser comparado pelo autor a essa espécie. Desde jovem apresenta essa predileção: “Gostava de ratos; em criança criara um rato ao qual se afeiçoara, mas a
amizade entre os dois se rompera no dia em que o rato lhe deu uma dentada no dedo” (1992, p.
17). Sua identificação com os roedores é tamanha que Augusto chega a ser comparado a estes
pelos seus gestos e olhares: “Mais adiante entra na Casa Angrense, ao lado do Cinema Palácio,
e pede uma água mineral. Abre lentamente o copo de plástico e, enquanto bebe em pequenos
goles, como um rato, observa as mulheres em volta” (1992, p. 21).
Essa relação de Augusto com os ratos ainda aparecerá em mais duas passagens. Na primeira ocorre quando escondido na caverna artificial no Campo de Santana, convive com os
roedores e os morcegos, que nada mais são que ratos com asas. Na segunda passagem, Augusto
ressalva que esses animais e as prostitutas não conseguem conviver, e por razões estranhas as
mulheres não gostam dos ratos e os ratos odeiam as mulheres70:

Augusto entre no sobrado, bate com os pés, anda com passo diferente, sempre faz isso
quando vem com uma mulher, para que os ratos saibam que um estranho está chegando e se escondam. Não quer que ela se assuste, as mulheres, por alguma razão, não
gostam de ratos, ele sabe disso, e os ratos, por um motivo ainda mais misterioso,
odeiam as mulheres (1992, p. 22).

Essa particularidade do “devir animal”, ainda aparecerá no conto no trecho do encontro
de Augusto com o homem e seu cão, no qual Augusto fica em dúvida e se questiona se quem
conversa com ele é o homem ou o seu cão, ou mesmo se é o cão falando através do homem,
como um ventríloquo, um autômato: “Não vá ainda, diz o cachorro, o homem é um ventríloquo,
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Essa peculiar relação entre os ratos e as prostitutas fica mais evidenciada em outro fragmento do conto no qual
Augusto critica Kelly por tentar matar um rato com um livro, fazendo referência inclusive à ideia de que vivemos
em um mundo repleto de “cobras”: “Apareceu um rato e eu joguei um livro nele mas não consegui acertar.” “Por
que você fez isso?” “Pra matar o rato.” “A gente começa matando um rato, depois mata um ladrão, depois um
judeu, depois uma criança da vizinhança com a cabeça grande, depois uma criança da nossa família com a cabeça
grande.” “Um rato? Qual o mal em matar um rato?” “E uma criança com a cabeça grande?” “O mundo está cheio
de pessoas nojentas. Como se fosse um mundo de cobras. Vai me dizer que as cobras não são nojentas?”, diz Kelly.
“As cobras não são nojentas” (1992, p. 28-29).

quer fazer-me de bobo, pensa Augusto, é melhor que o homem seja um ventríloquo, cães não
falam [...]” (1992, p. 26).
Esse processo se dará de modo semelhante em “Romance Negro”, em especial no caso
de Clotilde, constantemente comparado a um lagarto por Landers, por sua aparência e seu
corpo: “O corpo de Clotilde às vezes lembra o de um lagarto, se um lagarto tivesse a pele tão
fina” (199, p. 145). A aparência de Clotilde a um lagarto é tamanha aos olhos de Landers que
até no momento do sexo essa particularidade é realçada: “Em ocasiões anteriores, após terem
feito amor daquela maneira – um hipotético coitus cum bestia entre um lagarto fêmea e um
homem [...]” (1992, p. 146).
Com a revelação do segredo de Clotilde a Landers, que consistia em sua idade com dez
anos a mais do que revelara, Landers entende o porquê da pele da pele da companheira apresentar tal consistência: “Agora sei por que você parece um lagarto. Nos velhos animais mais
magros como você a pele estica, como nos lagartos de qualquer idade, a pele fica solta sobre os
ossos. Mas a sua é suave como papel couché” (1992, p. 173). Dessa conversa Landers revela
sua paixão por mulheres ossudas, onde é possível enxergar toda a clavícula e a omoplata. Daí
depreende o desejo final de Clotilde: “Preciso ver um lagarto. Nunca vi um de perto” (1992, p.
174).
Esse “devir animal” está presente em outra passagem do conto, onde Landers compara
o inspetor Papin a um buldogue com ares bovinos: “O homem tem um ar bovino simpático. [...]
Olhando bem, Papin lembra a Winner, agora, mais um bulldog do que um boi” (1992, p. 175).
Tal “devir animal”, dá contornos especiais aos duplos presentes nesses dois contos. Em
Augusto por ser um duplo endógeno sempre vai partir de dentro de si mesmo, todas as características e particularidades estarão consigo; com leve destaque ao papel do cão e seu dono, que
mais que evidenciar esse fenômeno externamente a Augusto, serve pela menção à figura do
autômato, ventríloquo. Em Landers, como um duplo exógeno só poderia ocorrer em um outro,
no caso em comparação a sua companheira Clotilde, ou nas breves aparições do inspetor Papin.
Assim, podemos entender as duas categorias de duplo separadamente, contudo apresentando o mesmo processo. A distinção se dará se esse fenômeno se dará externamente ao indivíduo ou não.
O duplo endógeno surge do próprio indivíduo, estando ele consciente ou não de tal processo, daí a importância do seu entendimento pelo viés psicanalítico, pois este vai procurar
entender se o sujeito está consciente ou não desse ato, como vimos nos casos de Augusto/Epifânio em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, e José em “Livro de panegíricos”. Já o
duplo exógeno será aquele projetado em um outro, através de uma série de fatores, que vão

desde a aparência física, traços de personalidade, ou mera obsessão, do próprio indivíduo ou
daquele que o duplica, como em “Romance Negro”, com Landers/Winner.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhamos ao longo dessa dissertação Romance Negro, de tal modo que fosse possível
estabelecer elementos que conectassem os contos que o compõe, fazendo-os dialogar com as
três esferas selecionadas para análise: a escrita, o noir e o duplo; assim, elaborando um estudo
focado nesses pontos levantados diretamente ao contexto da obra.
Começamos pelas incursões no gênero da literatura policial, onde procuramos mostrar
e definir como esse gênero tão rico, vasto e aberto a múltiplas interpretações se constituiu a
partir da base fundada por Edgar Allan Poe, em meados do século XIX e que posteriormente
seria consolidada e alçada a um novo patamar com as narrativas de Sherlock Holmes, de Arthur
Conan Doyle.
Englobamos nesse debate o papel e a preponderância na figura do detetive sobre o gênero e a forma que evoluiu a partir desse personagem emblemático. Que em sua origem tinha
uma preocupação muito mais cientificista de apuração dos fatos, dos indícios e da “verdade”,
do que propriamente com a história narrada em si.
Esse detetive mediante informações colhidas em cada cena de crimes/assassinatos e se
valendo da sua razão, indução e inteligência resolvia esses problemas, que na maioria dos casos
fugia da esfera de ação e atuação do corpo policial da época. Esse tipo de literatura policial
ficou conhecida como clássica ou de enigma, justamente por apresentar uma charada, um mistério, fazendo com que o detetive se lançasse nesse problema e através da apuração dos fatos
resolvesse esse enigma.
Com isso, chegamos ao século XX e nos deparamos com um novo tipo de literatura
policial, a noir, surgida nos Estados Unidos a partir dos 1930 com Dashiell Hammett. Essa
literatura apresentava um viés narrativo completamente distinto daquela clássica ou de enigma.
O foco agora era muito mais social, político, econômico e cultural, de forte questionamento sobre as bases que moviam e arregimentavam uma sociedade, o caos, a violência, a corrupção, a crescente e iminente onda de crimes cada vez maiores e mais bárbaros, transformando
a insegurança em um sentimento permanente.
Também diferentemente da tradicional não há aquele narrador “memorialista”, basta
pensarmos em Watson, companheiro inseparável de Sherlock Holmes. Agora esse detetive é
movido por outros fatores.

A linguagem é mais direta, com menos formalismo, mais crua e visceral. Diálogos mais
curtos e rápidos, sem construções narrativas muito complexas, em que abundam violência, sexo,
mulheres, poder e dinheiro.
O cerne sai da inteligência daquele primeiro detetive e se coloca mais na ação das cenas.
A postura desse detetive é outra e funciona de modo totalmente contrário ao tradicional, que
trabalhava com o cérebro. O detetive do noir trabalha mais com seus braços e sua força.
A linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o mocinho e o vilão
no noir não existe, some completamente. Existe apenas interesses motivados por outros interesses e camadas ocultas da sórdida personalidade humana, que vão sendo tiradas e entendidas
ao longo da leitura.
Essa linha policial influenciou fortemente a literatura de Rubem Fonseca, sobretudo
seus romances e que, por exemplo, no conto “Romance Negro” se volta para a gênese do policial, dando uma visão bem geral e abrangente sobre o gênero e suas temáticas.
Vimos com o caminhar desse gênero ao longo do século XX o surgimento do que denominamos de leitor-detetive, como aquele indivíduo que não precisa estar envolvido em qualquer esfera de trabalho policial, basta ser movido, motivado por um mistério, uma charada, um
enigma e se lançar em busca desse objetivo. Não necessita se envolver em um crime, um assassinado ou uma morte.
Sobre isso, destacamos os contos “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, com
Augusto como esse leitor incrédulo da cidade. Ou mesmo em “A santa de Schöneberg”, com
Roberto e sua carta possivelmente sobre Schiele.
Terminamos esse capítulo com um breve balanço sobre como a literatura policial poderia se alocar na contemporaneidade, motivado muito pela internet, pelos novos meios de comunicação, pela massificação intensa do livro e pela propagação cada vez mais feroz pelos veículos midiáticos.
Sobre a escrita analisamos primeiramente o conto como uma forma de relato breve e
que parte sempre, segundo Ricardo Piglia, de duas partes, dois eixos que aparentemente não se
encaixam, mas que ao fim se coadunam em perfeita comunhão, dando ao conto (policial) toda
a adrenalina e a coesão de prender seu leitor em suspense em suas poucas páginas.
Além disso, esse conto, segundo Cortázar, deveria se aproximar um pouco mais daquele
modelo de elipse elaborado por Poe, que pressupõe que o conto tem de ser cíclico, ao terminar
um ponto se começa outro e vice-versa, sempre primando pela economia de palavras, mas não
de ideias e nem de conteúdo.

Construímos um mosaico informativo de como Rubem Fonseca, em Romance Negro,
conseguiu congregar com maestria textos que juntassem escritor, leitor e seus personagens, de
tal forma que o leitor se sentisse personagem e autor daquele texto que tinha em mãos. Sendo
ele quem deveria conduzir brilhantemente a narrativa.
Assim, podemos constatar o modo como no livro a escrita aparece como uma forma de
“crime”, em que o autor é o menor dos culpados e o leitor o maior dos suspeitos, através de
toda a construção da linguagem e estrutura dos contos.
Finalizamos esse capítulo com o debate sobre a escrita e a morte feita por Rubem Fonseca nos contos do livro. Como esse escritor que tem a primazia de quatro das sete narrativas
aparece como um ser infeliz, incompleto, que anseia e deseja por algo que ele muitas vezes nem
sabe o que é.
É o que vimos, por exemplo, com o narrador-protagonista e escritor anónimo de
“Olhar”. Só vivia e servia aos prazeres intelectuais e, ao provar carne, sua vida muda completamente. Ou Conrad, em “Labaredas nas trevas”, um escritor ressentido e amargurado, que
passa o resto de sua vida invejando o sucesso efêmero de outro escritor. Ou Landers, que somente ganha sucesso e notoriedade matando e tomando o lugar do irmão, ou Augusto, que
precisou ganhar na loteria para mudar de vida, mas não de corpo e alma.
E nos contos em que esse escritor não aparece analisamos por exemplo, em “A recusa
dos carniceiros” o debate ferrenho narrado sobre a pena de morte e a “válvula de escape” do
texto, com as referenciais sobre literatura. Tal qual em “A santa de Schöneberg” e sua carta
mortal. Ou ainda em “O livro de panegíricos” e seu livro que causa tamanha dor e sofrimento
a quem ele se refere.
Logo, chegamos nos duplos de Romance Negro, presentes em três contos do livro e
subdivididos em duas categorias distintas.
O duplo entendido por nós como “algo que se desprende do ser”, um elemento, uma
particularidade que o faz ganhar vida e em certos casos personalidade própria, autônoma.
Portanto, temos de um lado o duplo endógeno, aquele que é projetado e concebido dentro do próprio indivíduo, como são os casos de Augusto/Epifânio e os vários “Josés” narrados
em algumas histórias de Rubem Fonseca ao longo dos anos.
Percebemos a estreita relação estabelecida entre esses dois relatos e o conto “O homem
de areia, de Hoffmann, na comparação não só de seus protagonistas, como em José e Nathanael,
mas também no alvo primário de seus amores, Gretchen e Ofélia.
Duplos que só ganharam vida e notoriedade no momento em que deixaram suas outras
metades de lado. Valendo como lembrete que esse duplo, esse simulacro do real, do verdadeiro

ser, nunca, jamais poderá suplantar essa matriz, no máximo se assemelhar e algumas vezes o
substituir, mas ficar em seu lugar em hipótese alguma.
Já o duplo exógeno, sendo o caso do conto “Romance Negro”, o duplo se projeta ou se
origina externamente ao indivíduo, é um Outro.
Duplo esse presente no conto na medida em que Landers mata seu irmão, rouba sua
identidade, sua glória e fama, porém é constantemente atormentado pelo “fantasma”, pela culpa
que sente e um imenso remorso. Landers sabe que, por mais que tente tomar o lugar do gêmeo
assassinado, jamais poderá ocupar o seu lugar, será sempre um outro, estranho e eclipsado pelo
original.
Aqui a comparação foi perfeitamente possível no duplo de “William Wilson”, de Poe.
Os protagonistas, seja nesse conto, seja no de Rubem Fonseca partilham muitas semelhanças e
curiosidades.
Essas foram as bases empreendidas, discutidas e analisadas ao longo deste projeto, que
procurou mediante essas premissas englobar e debater o livro Romance Negro, de modo que
fosse possível fazer uma leitura crítica e coesa de seus contos, tendo como preocupação principal a relação entre crime e escrita.
Por todos esses fatores, que temos ao longo da obra, o que Vera Follain denominou de
“drama da escrita”, um livro no qual a escrita dialoga diretamente com seu leitor, partícipe da
ação, ao mesmo tempo em que é seu maior protagonista. Igualmente, ao pensarmos no crime,
na literatura policial, esse pode ser qualquer um, até mesmo o autor que carrega em tinta vermelha seus relatos, assim como nos duplos que figuram como espelhos, simulacros de certos
protagonistas, ingerindo e moldando não só personalidades, mas também ações.
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