
0 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

EVALDO GONDIM DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

O PROCESSO TORNADO VISÍVEL: METAFICÇÃO PARÓDICA E NARRATIVA 

POLICIAL EM O XANGÔ DE BAKER STREET  

 

 

 

 

 

 

NATAL 
2016



1 

 

EVALDO GONDIM DOS SANTOS 
 

 

 

 

 

O PROCESSO TORNADO VISÍVEL: METAFICÇÃO PARÓDICA E NARRATIVA 

POLICIAL EM O XANGÔ DE BAKER STREET 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da 
Linguagem/PPgEL, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte/UFRN, como 
requisito para a obtenção do título de Doutor 
em Estudos da Linguagem, na área de 
concentração Estudos em Literatura 
Comparada e linha de pesquisa Poéticas da 
Modernidade e da Pós-Modernidade. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa. 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2016 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes - CCHLA 
Santos, Evaldo Gondim dos.  

   O processo tornado visível: metaficção paródica e narrativa policial em O 

Xangô de Baker Street / Evaldo Gondim Dos Santos. - 2016.  

   143f.: il.  

 

   Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem.  

   Orientador: Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa.  

 

 

   1. Narrativa policial. 2. Metaficção paródica. 3. Street, Baker. I. 

Sousa, Ilza Matias de. II. Título.  

 

RN/UF/BS-CCHLA                            CDU 821.134.3(81)-3 



3 

 

EVALDO GONDIM DOS SANTOS 
 
 
 

O PROCESSO TORNADO VISÍVEL: METAFICÇÃO PARÓDICA E NARRATIVA 
POLICIAL EM O XANGÔ DE BAKER STREET 

 

Tese de Doutorado apresentada para 
obtenção do título de Doutor em Estudos da 
Linguagem ao Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Linguagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________ 
Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa – Orientadora  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
____________________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Venício Barbosa – Examinador interno 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
_____________________________________________________ 

Profa. Dra. Rosanne Bezerra de Araújo – Examinadora interna 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
____________________________________________________ 

Prof. Dr. Nilson Roberto Barros da Silva – Examinador externo 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 
_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Roniê Rodrigues da Silva – Examinador externo 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 
____________________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Genário Pinheiro dos Santos – Examinador suplente interno 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Charles Albuquerque Ponte – Examinador suplente externo 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

NATAL 

2016 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado ao vivaz contador de 

histórias, meu avô, José Francisco da Rocha, em 

quem tudo começou.     

    



5 

 

     AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra. Ilza Matias de Sousa, pela orientação, presença intelectual, amizade e 

incentivo, em todas as fases desta pesquisa; 

Ao Prof. Dr. Roniê Rodrigues da Silva e à Profa. Dr. Rosanne Bezerra de Araújo, 

pelas contribuições e sugestões de melhorias, durante a qualificação desta tese; 

Aos professores Dr. Nilson Roberto Barros da Silva, Dr. Roniê Rodrigues da Silva, 

Dra. Rosanne Bezerra de Araújo e Dr. Márcio Venício Barbosa, pela participação na 

banca de defesa desta tese e consequentes propostas de correções que se fizeram 

necessárias. 

Aos professores do PPgEL, Rosanne Bezerra, Márcio Venício, Derivaldo dos 

Santos, e em especial à Profa. Ilza Matias, pela atuação nas diversas disciplinas que 

cursei.  

Aos coordenadores do PPgEL, Prof. Derivaldo dos Santos e Prof. Edvaldo Bispo, 

bem como aos secretários Gabriel Uchoa e Elizabete Dantas, pela atenção e 

prontidão sempre presentes; 

Aos colegas do PPgEL, que se tornaram amigos, em especial Guadalupe Segunda, 

Concisa Lopes e Gabriel Lima; 

À Profa. Maura de Sá e ao Prof. Netanias Souza, pelas diversas correções textuais; 

Ao bibliotecário Tiago Freire, pelas orientações na normalização; 

Aos professores colegas do Departamento de Letras Estrangeiras, Campus 

Avançado de Pau dos Ferros, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Gilton, Jailson, Marcos Luz, Marcos Antonio, Marcos Nonato, Roberto, Socorro Maia, 

Eliete, Charles, Vilian, Sebastião, Cezinaldo, Rosângela, Lidiane, Ivanaldo, Eliza, 

Zenaide, Noemi, Edilene, Jussara, Wellington, Tatiana, Lindenilson, Elielson, em 

nome dos quais saúdo os demais professores, bem como os secretários do 

Departamento, Lindomar e Aurilécia, pelo apoio, atenção e companheirismo sempre 

presentes; 



6 

 

A Almir de Castro, Chefe do Departamento de Capacitação – PROPEG/UERN, pelas 

orientações, encaminhamentos e respostas pontuais às minhas dúvidas a respeito 

do meu afastamento do Departamento; 

À Jéssica, Leila, Lena, Bianca, Iana, Sandro e Genário, pelas orientações, no meu 

dia a dia.  

Aos amigos, Gilton, Lúcia, Gilton Júnior, Ana Lígia, Galego, Itacírio, Jacneide, Tainá, 

Maitê, Luizinho, Jailson, Alcilene, Jamile, Gilmar, Maria, Leonardo, Dorinha, Nonato, 

Bira, Márcio, Margarete, Rafaela, Clézio, Lígia, Alexandre, Lidiane, Adalgiso, Alda, 

Júnior, pelos vários momentos de desconcentração; 

Ao meu filho, João Vítor, pela alegria sempre presente e pelos vários momentos 

lúdicos que passamos juntos; 

À minha esposa, Mônica, pelo amor, incentivo e compreensão, nos momentos em 

que estive ausente; 

Ao meu avô, José Francisco da Rocha, e a meus pais Divaldo dos Santos e Maria 

do Socorro Gondim; a minhas irmãs, Evanilda e Evanaide; a meus sobrinhos 

Lamarck e Nauan e Naun; a meu cunhado, Luciano; a meu tio, Hermegildo; minha 

tia, Mirica; a minhas primas, Brenda Ildete, Neide e Cleide; e a meus primos Antonio 

Fernandes, Juninho, José Cleiton, Railson, Valdimiro, Valdiran e Railson. 

Aos mortos, que permanecem vivos em minhas lembranças: minha irmã Eva; meu 

avô Antonio Delmiro; minhas avós Beatriz Gondim e Dona Severina; meus tios 

Raimundo Gondim e Raimundo dos Santos; pelo exemplo de determinação e 

superação das adversidades; 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/CNPQ, 

pela bolsa de capacitação docente, concedida mediante seleção de produção 

acadêmica como docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

            

            

            

            

    



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem afirma a literatura nela mesma não afirma nada; quem a 

encontra só encontra o que está aquém ou, coisa pior, além da 
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apaixonadamente descobrir. ” (Blanchot). 
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RESUMO 

 

Nesta tese é discutido e analisado como a metaficção paródica, a saber, o processo 

que torna a ficção visível pela repetição com diferença, potencializa a criação de 

uma narrativa policial diferente no romance O Xangô de Baker Street (1995), de Jô 

Soares. A pesquisa é estabelecida a partir de leituras que tratam, sobretudo, da 

metaficção paródica, da escrita autopoiética, do humor enquanto arte das 

superfícies, bem como da fabulação de mundos por vir, fazendo uso de conceitos da 

filosofia da diferença em Deleuze e Guattari e da crítica literária, principalmente, em 

Linda Hutcheon, Blanchot e Foucault, tais como: máquina autopoiética, humor, 

fabulação, metaficção, paródia, espaço literário e obra. No plano de composição, o 

romance do humorista brasileiro torna a sua realidade ficcional visível pelo parodiar 

de obras literárias e historiográficas, sobretudo as narrativas policiais doylianas e as 

que retratam o Rio Janeiro no final do século XIX.   Nesse sentido, desenvolve-se, 

nesta obra, uma escrita que se mantém em si mesma, desloca significações e flagra 

sua realidade ficcional. No heterocosmo soareano, a narrativa se apresenta como 

num espaço de uma biblioteca. O apelo da obra se encontra na convocação de 

estereótipos apresentados em livros sobre a capital do império dos trópicos, no final 

do segundo reinado, bem como em narrativas policiais. A repetição com diferença 

de livros e obras põe em questionamento imagens arraigadas, abrindo espaço para 

o “flagrante delito” da fabulação de mundos, que se constituem na superfície da 

escrita e que não se reduzem a sedimentações. 

 

Palavras-chave: Narrativa policial. Metaficção paródica, Espaço literário. Jô Soares. 

O Xangô de Baker Street. 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses and analyzes as the parodic metafiction, namely, the process 

that makes fiction visible by repetition with difference, enhances the creation of a 

different detective narrative in the novel A Samba for Sherlock (1995), by Jô Soares.  

The research is established by readings which take into account mainly the parodic 

metafiction, the autopoietic writing, the humor as the art of surfaces, as well as the 

fabulation of worlds to come, making use of concepts of the philosophy of difference 

in Deleuze and Guattari and literary criticism, especially in Linda Hutcheon, Blanchot 

and Foucault such as autopoietic machine, humor, fabulation, metafiction, parody, 

space of literature and work. In the plane of composition, the novel of the Brazilian 

humorist makes its fictional reality visible, parodying literary and historiographical 

works, mainly the Doylian detective narratives, and work related to the Rio de Janeiro 

of the late nineteenth century. In this sense, this work develops a writing that remains 

in itself, displaces significations and sees its fictional reality. In Soares’s heterocosm, 

the narrative brings together the space of a library. The appeal of the work is in the 

convening of stereotypes presented in books on the capital of the empire of the 

tropics at the end of the second reign, as well as on detective narratives. The 

repetition with difference of books and works call into question deep-rooted images, 

making room for fabulation “in flagrante delicto” of worlds that constitute the writing 

surface and not reduce itself to sedimentation. 

 

Keywords: Detective narrative. Parodic metafiction. Space of literature. Jô Soares. A 

Samba for Sherlock. 
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RESUMEN 

 

En esta tesis se debate y se analiza como la metaficción paródica, es decir, el 

proceso que hace que la ficción visible por la repetición con diferencia, mejora la 

creación de una narrativa policial diferente en la novela El Xango de Baker Street 

(1995), de Jô Soares. La investigación se estableció a partir de las lecturas que 

tratan, principalmente, de la metaficción paródica, de la escritura autopoiética, del 

humor como arte de las superficies, así como de la confabulación de mundos 

porvenir, haciendo uso de los conceptos de la filosofía, de la diferencia en Deleuze y 

Guattari y de la crítica literaria, principalmente, en Linda Hutcheon, Blanchot y 

Foucault tales como máquina auto poética, humor, confabulación, metaficción, la 

parodia, el espacio literario y la obra. En el plan de composición, la novela del 

humorista brasileño hace su realidad ficticia visible por el parodiar de obras literarias 

e historiográficas, principalmente, las narrativas policiales doylianas y las que 

retratan Río de Janeiro a finales del siglo XIX. En este sentido, en esta obra se 

desenvuelve una escritura que se mantiene en sí misma, cambia la significación y 

sorprende su propia realidad ficticia. En el heterocosmo soareano, la narrativa se 

presenta como en un espacio de una biblioteca. Lo atractivo de la obra se encuentra 

en la convocación de estereotipos presentados en los libros sobre la capital del 

imperio de los trópicos al final del segundo reinado, así como en las narrativas 

policiales. La repetición con diferencia de los libros y las obras pone en controversia 

imágenes arraigadas, abriendo espacio para el "flagrante delito" de la fabulación de 

mundos que se constituyen en la superficie de la escritura y que no se reducen a 

sedimentaciones. 

 

Palabras clave: Narrativa policial. Metaficción paródica. El espacio literario. Jô 

Soares. El Xango de Baker Street. 
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1 INTRODUÇÃO: “TODA OBRA DE ARTE É UM MONUMENTO” 

 

Buscando meios para escrever o romance O Xangô de Baker Street (1995), 

Jô Soares1 atém-se, sobretudo, às narrativas policiais doylianas2 e a estereótipos 

historiográficos relacionados ao Brasil do final do século XIX, compondo uma obra 

que repete com diferença e desloca aquilo que é trazido para seu plano de 

composição. O escritor faz uso de um momento histórico e da literatura policial de 

enigma para compor seu romance. Para tanto, ele procura refazer o cenário do Rio 

de Janeiro e povoá-lo com personagens existentes na historiografia que retrata a 

época, como também coloca em cena Sherlock Holmes e John Watson, 

respectivamente, o detetive e o personagem-narrador das narrativas policiais 

doylianas. 

Na escrita de seu romance, o parodiar dá lugar, consequentemente, ao 

humor. Discursos e situações apresentadas em obras literárias e historiográficas são 

questionados e conduzem a não ditos em potencial.   O humor é o componente que 

se apresenta na escrita de Jô Soares desde suas primeiras publicações e que o 

torna um escritor, conforme o próprio humorista afirma, numa entrevista concedida a 

Marília Gabriela, no programa Marília Gabriela Entrevista, exibida, no dia 28 

fevereiro de 2010, pela GNT: “A minha visão de mundo é uma visão do humor. É 

sempre uma visão patética do ser humano. Acho que é aí que está a sua grandeza, 

certamente, a capacidade de olhar as coisas”3.  

 

                                                           
1 O brasileiro José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, nascido no Rio de Janeiro, em 
1938, é um comediante, humorista, apresentador de programa de televisão, escritor e ator. O 
romance de estreia do humorista na literatura brasileira é O Xangô de Baker Street (1995), seguidos 
de O homem que matou Getúlio Vargas (1998), Assassinatos na Academia Brasileira de Letras 
(2005) e As Esganadas (2011). 

2 Referimos-nos aos quatro romances e cinquenta e seis contos escritos pelo escocês Sir Arthur 
Ignatius Conan Doyle (1859 – 1930), publicados, de acordo com Doyle e Crowder (2010), entre 1887 
a 1927.  No presente estudo, fazemos uso dos seguintes volumes publicados pela Martin Claret: Um 
Estudo em Vermelho (2001a), Os Signos dos Quatros (2009a), As Aventuras de Sherlock Holmes 
(2009b), Memórias de Sherlock Holmes (2007), A Volta de Sherlock Holmes (2011a), O Cão dos 
Baskervilles (2001b), O Vale do Terror (2009c) O Último Adeus de Sherlock Holmes (2003) e Os 
Arquivos de Sherlock Holmes (2011b).  Como tratamos daquilo que se repete nas narrativas policiais 
doylianas e que é parodiado metaficcionalmente em O Xangô de Baker Street, optamos por utilizar 
todos os nove volumes contendo os romances e os contos, fazendo recortes que apontem para 
elementos discutidos ao longo da pesquisa. 

3 Esta entrevista se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=wtVxsEmqFb8. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtVxsEmqFb8
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A atividade de humorista para o também escritor não está desmembrada do 

político. Ele parte de situações estabelecidas e cria um humor capaz de ironizá-las 

como no quadro presente em O Planeta dos Homens, programa humorístico exibido 

pela TV Globo em 1976, baseado nos vinte anos de ditadura que afligiram o Brasil, 

no qual atua, como ator, interpretando um personagem paranoico crônico4, que 

busca não se envolver com nada que poderia o comprometer com a ditadura.  

Desde seu primeiro livro, O astronauta sem regime (1985), o escritor-

comediante faz uso de uma escrita autorreferente e paródica. Nesta obra, Jô Soares 

apresenta uma série de textos, tais como: fábulas hilariantes, frases e um pequeno 

dicionário, que desarticulam representações pelo humor. É um ato de escrita que 

chama  a atenção para seu fazer, ao deslocar o que é parodiado. 

A partir da publicação de O Xangô de Baker Street, o escritor passa a ser 

também romancista, numa escrita nada convencional para a narrativa policial; uma 

escrita humorística que desloca discursos e que dá visibilidade a seu processo 

narrativo. Apesar de não se deter exclusivamente em situações históricas, obras e 

autores específicos, como as obras de J. M. Coetzee, Michel Tournier e Ana 

Miranda. John Maxwell Coetzee e Michel Tournier reinventaram o romance 

Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, respectivamente, em Foe (1986) e Sexta-

feira, ou a vida selvagem (1971). Já Ana Miranda, de acordo com Morais (2009), 

recriou a vida de vários autores, em romances: Gregório de Matos em Boca do 

inferno (1989); Gonçalves, Dias em Dias & Dias (2002); Augusto dos Anjos, em A 

última quimera (1995).   

Uma maneira de se embrenhar na composição de seus romances é através 

da paródia de diversos acontecimentos do passado.  Tal procedimento possibilita-lhe 

entrar em situações históricas indiscretas, no desenvolvimento das tramas de seus 

romances, como, por exemplo, a paixão que Dom Pedro II nutria pela Condessa de 

Barral – um caso que, de acordo com a historiadora Mary Del Priore (2008), foi 

mantido por trinta e quatro anos; e a reinvenção do suicídio de Getúlio Vargas. Em O 

Xangô de Baker Street, a baiana Luíza Margarida Portugal e Barros, mais conhecida 

como Condessa de Barral, torna-se alegoricamente a personagem Maria Luíza 

Catarina de Albuquerque, a baronesa de Avaré. Já em O homem que matou Getúlio 

                                                           
4 Informações contidas no vídeo O Planeta dos Homens 15/03/1976 disponível no endereço 

eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=OcY-YTAd4Ac. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcY-YTAd4Ac
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Vargas (1998), é criado, segundo Zismann (2012), um personagem anarquista que 

procura matar o ex-ditador e presidente brasileiro.   

Jô Soares traz para suas obras imagens cristalizadas existentes na 

historiografia brasileira. Sendo assim, seus romances partem do que já é conhecido 

historicamente como em As Esganadas (2011). Enquanto, na tarde de quinta-feira, 

de 16 de junho de 1938, a população carioca se reúne para escutar a semifinal da 

terceira Copa do Mundo de futebol pelo rádio, em casa, na galeria Cruzeiro ou nos 

altos falantes dos estádios de futebol, o assassino como salienta o narrador, 

indiferentemente, aproveita a ocasião e retoma a caçada a “as adiposas”. Já em 

Assassinatos na Academia Brasileira de Letras (2005), a tradicional e serena casa 

de Machado de Assis é tomada de súbito por um serial killer, no Rio de Janeiro de 

1924. Esse romance, como os demais, segue um misto de narrativa policial, 

suspense e comédia de costume. 

Esse diálogo entre a historiografia e a literatura é intitulado de metaficção 

historiográfica, proposição teórica criada pela crítica canadense Linda Hutcheon 

(1991). Segundo a autora, a metaficção historiográfica é um tipo de ficção presente 

em: “[...] romances famosos e populares que, simultaneamente, são intensamente 

autorreflexivos, e ainda assim, de modo paradoxal, se apropriam de acontecimentos 

e personagens históricos” (HUTCHEON, 1991, p. 21). Na metaficção historiográfica, 

o autor não se sente obrigado a refletir ou copiar o mundo exterior para criar seu 

mundo ficcional; ao contrário, ele se volta para o discurso histórico e o põe em 

questão. Entre vários romances, a crítica canadense cita obras renomadas, tais 

como: O nome da rosa (1980), de Umberto Eco, e Os filhos da meia noite (1980), de 

Salman Rushdie. De acordo com Lopes (2013, p. 66), em O nome da rosa, são 

recontadas histórias literárias “(escrita por Borges, Joyce, Eliot e outros)” e histórias 

pertencentes à historiografia europeia “(crônicas medievais, testemunhos 

religiosos)”. Já em Os filhos da meia noite, o que se sobressai, segundo Telma Silva 

(2006), é a história de uma Índia independente que posteriormente se divide para 

formar o Paquistão.  

 No caso de O Xangô de Baker Street, a autorreferencialidade advém da 

paródia de obras literárias, de personalidades, acontecimentos e lugares históricos. 

Ao trazer componentes de obras literárias e momentos da historiografia brasileira, 

este romance acaba chamando a atenção para sua constituição. A paródia já 
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começa pelo título, ao apresentar uma mistura de um deus da religião dos iorubás 

com o nome da rua onde moravam o detetive inglês e seu amigo e cronista de suas 

aventuras.  O afamado detetive, perfeito inglês, admirado por suas características 

britânicas e sua dedicação ao reinado da Rainha Vitória e ao país, de acordo com 

Reitz (2004), no Brasil, torna-se filho de Xangô. Este orixá do fogo e do trovão é o 

protetor da justiça. Segundo Pagnan (2000, p. 21), no candomblé, ele é: “[...] 

identificado com São Jerônimo, o distribuidor da justiça, o que a pode tornar mais 

aceitável, uma vez que Sherlock, como homem ligado à lei e à ordem instituídas, 

teria como princípio a busca da verdade e da justiça”.  

De acordo com Pagnan (2000, p. 22), não existe uma paródia precisa do 

romance policial no romance do comediante: “[...] há menos uma autêntica novela 

desse gênero narrativo que uma quase paródia desse mesmo gênero [...]”. Para o 

pesquisador, O Xangô de Baker Street é uma história detetivesca muito extensa e 

que se perde nas três regras clássicas do gênero (tempo, espaço e ação), uma vez 

que um grande número de personagens desfila em meio à grande quantidade de 

ambientes, bem como participam de várias ações. Com o deslocamento do tempo, a 

tensão no enredo, que, no gênero policial, é mantida pelo encadeamento de 

situações e ações ficcionalizadas é deslocada; ou seja, a paródia enquanto reversão 

não é atingida. Ora em O Xangô de Baker Street não existe objetivo a ser seguido. 

Jô Soares o escreve sem ter em mente regras, nem se dirige a um público 

específico. Como ele mesmo afirma, em entrevista concedida ao programa Roda 

Viva, em 07 de novembro de 2011, exibido pela TV Cultura:  “O que eu acho 

importante é que ele é uma expressão autêntica minha. Não é que vou escrever 

desse jeito para agradar tal público. Aliás, o próprio Bernard Pivot frisou muito isso, 

que não tinha por que categorizar o livro como isso ou como aquilo.” 5 

Com relação à questão historiográfica, o romance não se restringe de forma 

precisa a fatos históricos, como se vê com a ditadura no Brasil, apresentada em Em 

liberdade (1980), de Silviano Santiago, ou com a época da colonização do Brasil 

pelos portugueses, em Desmundo (2003), de Ana Miranda.  Apenas realiza 

incursões na história de maneira passageira, como a questão da luta contra a 

escravidão, que aparece em algumas passagens, rapidamente, sem se deter em 

                                                           
5 Esta entrevista se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI. 

https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI
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algo que possa se prolongar no enredo.  Não é tanto a realidade histórica que é 

questionada, mas as ideologias, pontos de vistas com relação à criminalidade que 

se tornam contraditórios, bem como maneiras de ser dos burgueses e aristocratas, 

na capital do império dos trópicos, entre outros aspectos. 

Ao trazer questões concernentes ao crime e à busca pela descoberta do 

criminoso, o romance de Jô Soares não se encaminha para territórios ficcionais 

característicos da literatura policial de enigma; ao contrário, esta obra se constitui 

nas fissuras deste gênero.  

No Brasil apresentado no romance, a linguagem se encontra num espaço 

onde o que é dito é questionado. Trata-se de uma escrita que aponta para seu 

território ficcional, isto é, que chama a atenção para sua autopoiese, se autoproduz 

abertamente e é em si e por si, sendo pura diferença, produção. Não se reduzindo a 

estados individuais, essa escrita se conserva enquanto acontecimento e faz do 

acontecimento uma sensação que se mantém. São saídas apontadas na 

composição que não dão sentidos a visibilidades arraigadas e que não fazem os 

personagens reagirem a situações, nem agirem de modo a desvendá-las. O 

romance já começa colocando em cena um país marcado pela falta de povo. Em 

suas ruas enfeitadas de monturos, ricos e nobres fazem de conta que a capital do 

império dos trópicos tem um escoamento compatível com a rede de esgotos da 

capital da França. É nesse cenário repleto de transgressões que desestabilizam 

tentativas de imitar ordens sociais europeias que o criminoso realiza seus rituais 

sanguinolentos, como em cenas exageradamente ensaiadas do Grand-Guignol6.   

A civilização ocidental perde seus sentidos; seus ethé discursivos passam a 

deslizar em imagens que não se encadeiam. Os costumes europeus se 

desterritorializam no país de clima tropical. E, dessa maneira, uma série de questões 

relacionadas com a literatura policial e com discursos logocêntricos é provocada.  

Em O Xangô de Baker Street, a criminalidade aparece despida de 

categorizações que poderiam enquadrá-la em cerceamentos genéricos. O crime não 

tem contornos definidos; ele se espraia para emergir de maneira diferente. Se nas 

narrativas policiais doylianas, Sherlock Holmes consegue descobrir à custa de um 

território ficcional que apresenta características do criminoso para poder revelar as 

                                                           
6 O Grand-Guignol (1897-1962), um teatro (Le Théâtre de Grand-Guignol) localizado na região Pigalle 

de Paris, era especializado em lidar com a exploração da monstruosidade e violência humana, 
apresentando cenas sangrentas e violentas em seu palco (JURKOVIC, 2013). 
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circunstâncias de seu ato, em Jô Soares, ele está fora de narrativas que encadeiem 

o que o narrador diz a respeito do detetive.   

O território ficcional doyliano se desloca. O narrador não é mais Watson, um 

personagem-narrador que se torna comum à literatura policial e que surge 

influenciada por Poe. Ele simplesmente não tem a função de apresentar o “detetive 

máquina”7 num mundo onde os vestígios se encontram em suspensão.  

Buscando ir ao encontro da composição do romance, procuramos, nesta 

tese, desenvolver uma leitura que trate da metaficção paródica como recurso poético 

que a mantém enquanto monumento artístico. Assim sendo, ao contrário de 

trabalhos que apontam para aspectos como o questionamento da relação entre 

ficção e realidade, como na tese If only this were a detective novel: self-referentiality 

as metaficcional in detective novel (2010), de Malcah Effron; ou de questões que 

estão relacionadas ao gênero policial, como na tese  Tradição e transgressão no 

conto policial de Jorge Luis Borges (2006), de Andréa Lúcia Paiva Padrão, 

procuramos entender a metaficção paródica como componente recorrente que 

delineia uma escrita que ocorre no deslizamento da significação.  

Para Effron (2010), as narrativas policiais predominantemente assumem o 

domínio da ficção experimental, criando, ao mesmo tempo, uma experiência 

mimética e metaficcional, que desestabiliza representações da realidade. Ele se 

atém à noção de realismo ou representação realista, referindo-se ao conceito de 

mímises em Auerbach (1968 apud EFFRON, 2010, p. 22-25, tradução nossa), para 

levar em conta a existência de um mundo exterior disponível, a ser representado na 

obra literária: 

 

Na verdade, como Auerbach argumenta, a literatura funciona como 
uma interpretação da realidade, ou pelo menos um meio de 
representar modos interpretativos. Essa função serve como base 
para o presente estudo, pois estou interessado em explicar a 
investigação da realidade em vez de encontrar a sua definição 
conclusiva 8. 

                                                           
7 Uma das características do romance policial de enigma, de acordo com Cordeiro (2014, p. 11), é o 
fato de o detetive ser considerado uma “super máquina intelectual”; um ser capaz de desvendar 
qualquer mistério, racionalmente.   

8 “In fact, as Auerbach argues, literature functions as an interpretation of reality, or at least a means of 
representing interpretive modes. This function serves as the basis for this study, as I am interested in 
the explaining the investigation of reality rather than finding its conclusive definition.” (AUERBACH, 
1968 apud EFFRON, 2010, p. 23). 
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Na tese de Effron (2010), a autorreferencialidade funciona como um 

componente regulador que serve para criar a metaficcionalidade e prover formas de 

representar experiências coerentes nas narrativas. Mesmo que seja um meio de 

quebrar as regras do gênero policial, criando um espaço que viola suas regras, tais 

momentos autorreferenciais tornam-se maneiras de suportar as fronteiras que 

buscam desafiar, reforçando as constrições do gênero.  

Já Padrão (2006) analisa como os contos policiais de Borges se afastam da 

tradição literária do conto policial e de que maneira eles inovam o gênero, valendo-

se do que o autor argentino fala a respeito do gênero policial, bem como de 

posicionamento apresentado por escritores, tais como: Edgar Allan Poe e Gilbert 

Keith Chesterton, e pela crítica ao gênero policial. A pesquisadora aponta para o fato 

de que, em Borges, a narrativa policial é diferente. Segundo a autora, a narrativa 

policial é um gênero consagrado, submetido a regras, sendo também um 

experimento contínuo, que deve ser analisado em função tanto de sua rigidez 

quanto da brandura de problemas intelectuais (PADRÃO, 2006).   

Ao contrário de Padrão (2006) e Effron (2010), não compreendemos a 

metaficção como momentos autorreferenciais, nos quais os elementos da ficção 

policial são desafiados, nem buscamos perceber as obras analisadas como imitação 

de uma realidade extratextual. Não se trata, como afirma Waugh (1984), de explorar 

a relação entre o mundo da ficção e o mundo fora da ficção, mas de se deter na 

ficcionalidade que se opera. Assim sendo, não procuramos estabelecer uma leitura 

representacional, tentando perceber como o mundo ficcional representa dadas 

realidades, nem buscamos pura e simplesmente analisar a desterritorialização de 

componentes da ficção policial de enigma, sobretudo, dos que são recorrentes às 

narrativas policiais doylianas. Embora tratemos do deslocamento de estereótipos 

empregados na caracterização de componentes de narrativas policiais, não fazemos 

uma leitura pautada exclusivamente na crítica ao gênero policial, mas procuramos 

nos ater às peculiaridades que sustentam a obra analisada.  

Diante do exposto, buscamos, nesta tese, tratar criticamente do romance O 

Xangô de Baker Street como obra que aponta para um duplo desdobramento em 

sua constituição.  É uma obra que suscita questionamentos com relação ao que é 

trazido para sua composição, ao mesmo tempo em que acaba se tornando 
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autoconsciente de seu processo de composição. Mesmo não tematizando o 

processo narrativo explicitamente, aponta abertamente para sua constituição pelas 

fissuras constantes na linguagem, pois fazem fugir sentidos de discursos 

estereotipados. A impressão de uma sequência de fatos que garanta um mundo 

ficcional que vá ao encontro de dadas realidades é rompida. A narração põe em 

causa os limites que são fixados pela linguagem, abstraindo-se do não representável 

e do que escapa ao discursivo. 

Com o objetivo de criar momentos que nos permitam lidar com as travessias 

operadas pela metaficção paródica no romance de Jô Soares, buscamos por meio 

da crítica à arte contemporânea, em Linda Hutcheon, juntamente com outros autores 

que tratam da literatura, tais como: Michel Foucault, Maurice Blanchot, Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, lidar com questões concernentes à escrita da obra em 

análise, tais como: a escrita autopoiética, a autorreferencialidade, o humor irônico, 

como também a linguagem literária pega em flagrante delito; pega em processo de 

fabulação.  

Nossa análise parte, então, da questão da autorreferencialidade em O 

Xangô de Baker Street, com o objetivo de nos ater a sua escrita. Uma escrita, que, 

nas mãos de Jô Soares, enreda-se e bifurca-se na repetição com diferença.  

Buscando tratar desse espaço poético, compreendemos a obra de Jô 

Soares a partir do conceito de monumento, apresentado por Deleuze e Guattari 

(1992, p. 218). Para os respectivos filósofos: “[...] toda a obra de arte é um 

monumento, [...] um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas sua 

própria conservação, e dão ao acontecimento o composto que o celebra [...]”.   A 

encarnação do acontecimento em universos, em mundos possíveis, em seres de 

sensações existentes em si e por si conservam seus atos e o tornam, portanto, 

duráveis.  O que se conserva, no caso da obra em análise, não são propriamente 

seus materiais, mas, sobretudo, aquilo de que é preenchida em suas condições de 

fato: a materialidade tornada expressiva que não se reduz a sentimentos ou 

percepções pessoais. 

Assim sendo, nesta tese, empreendemos leituras da metaficção paródica no 

romance de Jô Soares, a partir de um olhar não perspectivado, que discorre a 

respeito do que é trazido em sua composição. Se a ficção policial é um gênero que 

surge da constituição de mundos que fabulam o lado obscuro do crime e seu 
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desvelamento pela capacidade intelectual do detetive, em O Xangô de Baker Street 

esses mundos são também postos em causa.  

Abrigando, notadamente, narrativas que lidam com o raciocínio ficticiamente, 

o gênero policial cria também mundos que se sustentam, pois são obras em que o 

detetive consegue raciocinar a respeito do crime para desvendá-lo. De acordo com 

Borges (1999a, p. 34), o desvelamento do enigma é um acontecimento: “É um feito 

executado por um homem muito inteligente, que se chama Dupin, que se chamará 

depois, Sherlock Holmes, que se chamará, mais tarde, Padre Brown, que terá outros 

nomes, outros nomes famosos, sem dúvida”. 

Nossa leitura primeiramente se debruça na escrita da obra em análise, a 

partir de conceitos como máquina autopoiética, em Guattari (1992), espaço poético, 

em Blanchot (2011b); e fantástico de biblioteca, em Foucault (2009), considerando 

que a escrita literária no romance de Jô Soares é um processo que se abre em meio 

ao que já foi escrito, alçando voos em meio a palavras. Em vez de apontar para uma 

narração que apresenta um mistério a ser desvelado, o que se constitui são 

inovações no ato de narrar.  

Em O Xangô de Baker Street, as figuras de Sherlock Holmes e Watson são 

postas em um outro espaço literário. O que é dito não se encaminha para uma 

narração que evidencie o detetive num território ficcional onde ele possa resolver o 

enigma apresentado. A obra não segue os rastros presentes na literatura policial de 

enigma, dada a inexistência de um percurso narrativo que aponte para uma busca 

de resolução aparente para o enigma, o que é apresentado como enigmático 

necessariamente não se desfaz no final da leitura da obra. As imagens que se 

atualizam não trazem somente uma busca desenfreada inscrita no tecido narrativo 

para evidenciar a figura do detetive.   

Na obra do romancista, o potencial autopoiético de sua escrita retira o lugar 

do dizer. De maneira geral, vemos que, no Brasil ficcionalizado, o tão conhecido 

método do “primeiro detetive dedutivo do mundo” (SOARES, 1995, p.18) não tem 

vez, pois não há lugar para aparentes encadeamentos de raciocínio. Observar, 

deduzir, construir cadeias de evento, chegar a conclusões são impossibilitados na 

obra que não dá vez a criações de realidades ficcionais que vislumbrem um 

imaginário cientificista e cultural característico à Era Vitoriana. 



21 

 

No corpo de uma escrita autopoiética,  o que é dito aponta para saídas. O 

Rio de Janeiro de 1886 quer se passar por um país civilizado europeu, mas, em 

suas ruas, escravos brincam com o lixo e seu clima tropical exige outros hábitos. O 

assassino executa seus crimes como numa encenação teatral, enquanto nobres, 

ricos e intelectuais fazem de conta que estão vivendo num país refinado, apesar de 

reconhecerem que ele não existe. Em outras palavras, em O Xangô de Baker Street, 

não se tem uma constituição ficcional que crie espaço para que o detetive doyliano 

possa agir. Uma teia ficcional que projete um mundo burguês de aparência não é 

criada. O que é dito está numa linguagem que apresenta um mundo que se desnuda 

da hipocrisia, da falsidade. É um mundo ficcional que se desfaz do faz de conta. Não 

se tem cidade, criminoso, imperador, ator que sustentem aparências. O tecido 

ficcional se abala, dada a falta de sustentação para o que é ficcionalizado. O social, 

o cultural e, inclusive, o ficcional saem de seus contornos. Não há lugar para 

narrativas que afirmem mundos aparentes onde práticas sociais funcionam e são 

tidas como verdadeiras. 

Os constructos ficcionais não conduzem o detetive Sherlock Holmes e o 

inspetor Mello Pimenta a indícios que sustentem um encadeamento ilusoriamente 

lógico à maneira doyliana. Trata-se de uma escrita insubmissa, que faz a língua 

viajar, sair de seus lugares comuns, se tornar a-significativa: uma escrita rizomática. 

De acordo com Lins (2009, p. 8): 

 

[...] o rizoma em sua orfandade radical desenha uma literatura e uma 
escrita cuja alma, sempre carnal, nervura e gozo, sem entraves da 
língua, na língua, está para além das regenerações, das reproduções 
das hidras e medusas. Rizoma é só produção, dança das palavras, 
viagem da língua na língua. 

 

  Nessas entradas com suas múltiplas saídas são criadas passagens que 

fissuram estereótipos, os quais assentados em critérios logocêntricos e 

etnocêntricos se metamorfoseiam e não se deixam ser apropriadas.  

Nessa obra, a linguagem não se encaminha para estratificações. Há, nos 

critérios mencionados, uma produção de humor que destroça fábulas redentoras de 

um Brasil que quer ser europeu, de um imaginário cientificista que quer ser 

verdadeiro.  
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Para tratarmos dessa escrita metaficcional e paródica, que acontece na 

superfície, e que põe em deslocamento qualquer tentativa de instauração de 

sentidos arraigados, recorremos à questão do humor em Deleuze (2007a). No 

romance de Jô Soares, o sentido é de imediato fissurado pelo humor e se torna 

irônico, ao apontar para não ditos em potencial.  

Na escrita das “superfícies” e do “ponto aleatório”, para usarmos termos 

deleuzianos, O Xangô de Baker Street se desprende da maquinaria ficcional que 

assinala para significações. Estados de coisas não são designados; a linguagem 

não se limita a determinar sentidos, mesmo que ficticiamente. O que acontece na 

composição não se encontra em um tecido narrativo no qual se busque delinear 

sentidos. Na superfície da escrita, o humor faz deslizar os discursos que são 

trazidos. Tanto Watson quanto Holmes são acometidos por estranhas sensações e 

pela imprevisibilidade. Toda uma criação que se encaminha para fábulas da 

descoberta, para aventuras do detetive que ficticiamente descobre o enigmático pelo 

olhar perspectivado, não se torna realidade ficcional no processo narrativo. O 

detetive, o narrador, o criminoso, entre outros são arrastados por uma linguagem 

entremeada pela disjunção, provocando deslocamentos e não se encaminhando 

para sedimentações.   

Os eventos não se encadeiam para conduzir o detetive e o delegado ao 

fechamento do caso. A obra não dá espaço para um tecido narrativo capaz de 

encadear um enredo que apresente qualquer constituição de territórios indiciários 

que se utilize de estereótipos e dele se desvencilhar. O Brasil que se apresenta é 

um país do crime, da imundície, da prostituição, do fingimento que se desloca de um 

território indiciário, cujo heterocosmo ficcional poderá conduzir à ficcionalização de 

narrativas nas quais o detetive consiga ver rastros que esclareçam a obscuridade do 

crime. Os indícios não se tornam contíguos com a finalidade da polícia chegar ao 

criminoso.   

A criminalidade propulsa avassaladoramente para todos os lados. Não 

dependendo de constructos etnocêntricos, torna-se labiríntica. O livreiro se torna um 

criminoso por intensidades: cortar, trinchar, desferir golpes com sua adaga em 

corpos jovens, metamorfosear-se em Oluparun, tornar-se Jack, o Estripador. Já o 

detetive, sem norteamentos logocêntricos, entra, inclusive, na magia iorubá para sair 
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de sua “inglesidade”9; desliza numa superfície, não tendo mais tanto interesse pelo 

caso, mas pela comida, pela mulata, pela boemia da capital do império das 

Américas. 

Buscando lidar com a fabulação em flagrante delito em O Xangô de Baker 

Street, voltamo-nos para uma escrita que traz à tona a criação de seu mundo 

ficcional. No rumorejar de passagens do romance, a narração do verídico não tem 

vez. Trata-se de uma escrita onde a palavra é posta em suspensão e sem os 

entraves de ordens discursivas, possibilitando criações de cenas que dão outras 

visibilidades a travessias que se operam na esteia de imagens criadas pelo escritor.  

Em O Xangô de Baker Street, o importante são as imagens que se 

atualizam, no voltar constante para o simulacro do livro, para o lugar da criação da 

obra. Espaço onde Jô Soares escreve um romance que é, como diz Foucault (2005, 

p. 150) com relação a Jacques o fatalista (1796), de Diderot: “[...] simulacro de 

recusa da literatura [...] um romance que é, no fundo, um simulacro de romance”.  A 

aparente sequência narrativa apontada pela crítica à ficção policial de enigma não 

ganha relevo. A insinuação de um determinado mundo se esvanece; há toda uma 

saída da representação. Não se tem uma busca de progressão do enredo que dê 

margens a uma fabulação que vá ao encontro de dadas realidades. Territorialidades 

que assentam lugares comuns para projeção do mundo ficcional que evidencie o 

detetive se esvaem. Usando palavras de Foucault (2005, p. 149), podemos afirmar 

que o romance do escritor brasileiro se projeta em um “[...] espaço virtual no qual 

não há nem literatura, nem obra e onde, no entanto, há troca incessante entra a obra 

e a literatura [...].” O que passa a ser obra e literatura se torna simulacro do livro e é 

o efeito que é criado nessa relação em aberto.  

No romance de Jô Soares, vários mundos se insinuam no espaço da escrita. 

São virtualidades que transpõem sensações e percepções do vivido e que se 

projetam em busca de povos por vir, afectos e perceptos, devires e paisagens não 

humanas, num Brasil que não se aceita. 

                                                           
9 Para Field (2011), a “inglesidade”, tradução nossa para a palavra “Englishness”, é uma forma 

idealizada da identidade inglesa, que concerne à posição imperial da Inglaterra, no final do século XIX 
e início do século XX. De acordo com a pesquisadora, os romances e contos policiais da “Era de 
Ouro” apresentam um detetive que é bem criado e educado socialmente e realiza sua investigação 
dentro de uma comunidade fechada, interrogando não apenas os suspeitos, como também detalhes 
de sua vida inglesa.  
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A narrativa aparta-se da tentativa mesmo que ficcional de pressupor dadas 

realidades; num narrar que são se encadeia, nem conduz à ação ou reação. A 

narração, que Deleuze (2007b) chama de cristalina, constrói seus próprios objetos e 

se desprende do prolongamento motor; não se tem, como afirma Rancière (2012, p. 

2), “[...] uma imagem concebida como elemento de um encadeamento natural com 

outras imagens dentro da lógica de montagem análoga àquela do encadeamento 

finalizado das percepções e das ações”. Desarticuladas de uma progressão, as 

imagens se deslocam e se modificam.  

Buscando criar uma superfície textual que nos possibilite tratar da 

metaficção paródica e da narrativa policial, em O Xangô de Baker Street, 

elaboramos as partes desta tese a partir de desdobramentos que nos dessem 

margens para discutir o que é expresso no seu plano de composição. Assim sendo, 

escrevemos um capítulo sobre a escrita autopoiética, que se sustenta no tornar 

visível o processo de composição do romance de Jô Soares; outro acerca da 

contraefetuação operada pelo humor que desloca qualquer tentativa de se criar 

realidades ficcionais que condigam com gêneros ou discursos determinados; e outro 

sobre a fabulação que se encontra em “flagrante delito” de criação de mundos 

possíveis, os quais se abstraem de uma narração do verídico.  Salientamos que, 

embora cada parte deste trabalho de tese possa ser lido independentemente, eles 

se conectam e se tornam partes de um texto maior.  
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2 NUMA ESCRITA AUTOPOIÉTICA: “PARA SE AUTO-AFIRMAR ENQUANTO 

EXISTENCIAL” 

 

Em O Xangô de Baker Street, a narrativa policial não cria um território 

ficcional onde o detetive se coloca em ação para resolver o enigma apresentado 

como acontece com a primeira narrativa considerada policial, o conto Os Crimes da 

Rua Morgue (1841), de Edgar Allan Poe, e como ocorre também com as narrativas 

policiais doylianas. O que é apresentado, desde o início da obra, não possibilita uma 

situação para que a narrativa policial se encadeie, como nos romances policiais de 

enigma10. O plano de composição, além de possibilitar questionamentos a 

estereótipos e discursos historiográficos, ganha visibilidade. 

Na obra do humorista, a narrativa policial ganha uma outra realidade 

ficcional totalmente diferente das narrativas policiais clássicas. O criminoso não 

aparece numa narrativa em que a observação e a dedução do detetive se 

apresentam ficcionalmente.  É assim que ele se autoposiciona, se conserva em si e 

desprende-se de percepções, sentimentos ou afecções, para se tornar o que é: um 

bloco de sensações. Como qualquer obra de arte, o romance de Jô Soares se 

desprende do que é pessoal e passa a ser coisa artística. Ao discorrer a respeito da 

arte, Deleuze e Guattari (1992, p. 213) dizem o seguinte:  

 

“[...] A coisa tornou-se, desde o início, independente de seu “modelo”, 
mas ela é independente também de outros personagens eventuais, 
que são eles próprios coisas-artistas, personagens de pintura 
respirando este ar de pintura. [...] O que se conserva, a coisa ou a 
obra de arte, é um bloco de sensações, isto é, um composto de 
perceptos e afectos [...]” 

 

O romance de Jô Soares é maquinado autopoieticamente, num processo 

que ocorre sempre arranjado, conectado e que reúne componentes diversos. A obra 

se apresenta criativamente vital em virtude de sua imersão na dimensão de forças e 

intensidades11 virtuais, de devires capazes de dissolver formas orgânicas e 

                                                           
10 No romance policial de enigma ou clássico, de acordo com Boileau e Narcejac (1991), o raciocínio 

ou lado racional do ser humano é ficcionalizado. Como bem salienta Borges (1999b, p. 250, tradução 
nossa): “[...] a narrativa policial apresenta uma ordem e uma obrigação de inventar. ” 

11 De acordo com Deleuze (2005), não se pode pensar que as intensidades são em si mesmas 
opostas umas às outras, chegando-se a um estado balanceado em torno de um ponto neutro. A 
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encontrar zonas pré-individuais de indiscernibilidade ou de indiferenciação que 

independem de qualquer percepção ou afecção. Como afirma Guattari (1992, p. 

135):  

 

É evidente que a arte não detém o monopólio da criação, mas ela 
leva ao ponto extremo uma capacidade de invenção de coordenadas 
mutantes, de engendramento de qualidades de ser inéditas, jamais 
vistas, jamais pensadas.  O limiar decisivo de constituição desse 
novo paradigma estético reside na aptidão desses processos de 
criação para se auto-afirmar como fonte existencial, como máquina 
autopoiética.  

 
 
   Em O Xangô de Baker Street, é arquitetada uma série de saídas ao que é 

convencionalizado pela historiografia. Ela opera cortes nos fluxos de relações já 

existentes e que a ela se conecta, maquina-se, singulariza-se, para se produzir na 

diferença, para produzir outros fluxos. O parodiar se conecta à visibilidade do plano 

de composição para produzir o humor irônico, que arrasta o que é lugar comum.  

  Segundo Deleuze e Guattari (2004, p. 39), uma máquina é “um sistema de 

cortes” que entra continuamente em relação com um fluxo. Em suma, cada máquina 

é um corte no fluxo daquilo a que ela está conectada, sendo também uma produção 

de fluxo em relação à próxima máquina a que se conecta: “[...] E assim temos o 

ânus e o fluxo de merda que ele corta; a boca e o fluxo de leite, e também o fluxo de 

ar e o fluxo sonoro [...]. Cada fluxo associativo deve ser considerado idealmente 

como um fluxo infinito de uma imensa perna de porco. ”  As máquinas são 

verdadeiros acontecimentos, já que os processos maquínicos acontecem sempre 

arranjados; por exemplo, o seio da lactante é uma máquina que produz leite, já a 

boca da criança é uma máquina que se acopla ao seio da mãe.  

   O romance de Jô Soares se conecta aos fluxos historiográficos presentes 

em livros, tais como Perfil de Euclides e outros perfis, de Gilberto Freyre e O 

espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930, 

de Lilia Moritz Schwarcz, que ressoam na obra. Tais fluxos são cortados pelo fluxo 

da escrita paródica que maquina também sua visibilidade. 

__________________________ 
oposição de forças de atração e repulsão produz uma série de aberturas a componentes intensivos 
que desorganiza qualquer corpo. 
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Para Pelbart (1993, p. 44), o conceito de máquina, advindo da filosofia da 

diferença em Deleuze e Guattari, remete à processualidade e à singularização de 

produção da diferença:  

 

[...] a idéia de produção, essencial na máquina para todos os níveis, 
inclusive do desejo, do inconsciente, da existência como um todo, 
mas, por outro lado, também amplia a noção de produção; produção 
não é só produção de coisas materiais e imateriais no interior de 
campos de possíveis, quer dizer, produção de produções, de 
bifurcações, de desequilíbrios criadores, de engendramentos a partir 
de singularidades, chegando até, finalmente, à idéia de auto-
engendramento a partir de singularidades, autoposicionamentos, 
autopoiese. 

 
 

Autoengendrando-se através da singularização e produção da diferença, O 

Xangô de Baker Street se mantém como monumento artístico. O que Jô Soares faz 

é criar uma série de personagens e situações a partir de discursos históricos que 

aparecem como estereótipos, caricaturas saídas de livros que leu ou de histórias 

que ouviu ou viu. Estes componentes diversos, que são parodiados, apelam para o 

plano de composição da obra como espaço poético construído a partir de outros 

livros, num encontro imaginário que se diferencia de um romance policial de enigma 

propriamente dito.  

Ora, nas narrativas policiais de enigma, o que está em questão não é 

propriamente o crime, mas a investigação, o esforço do detetive em elucidar o caso. 

É a investigação ou, de acordo com Todorov (2006, p. 95), a história do inquérito 

que se sobrepõe à história do crime. Para o crítico, 

 

As personagens dessa segunda história, a história do inquérito, não 
agem, descobrem. Nada lhes pode acontecer: uma regra do gênero 
postula a imunidade do detetive. Não se pode imaginar Hercule 
Poirot ou Philo Verne ameaçados por um perigo, atacados, feridos, e 
ainda menos, mortos.  As cento e cinqüenta páginas que separam a 
descoberta do crime da revelação do culpado são consagradas a um 
lento aprendizado: examina-se indícios após indícios, pista após 
pista. 

 
 
Na literatura policial de enigma, não existem diversas situações narradas e o 

personagem ou personagens que se responsabilizam pela solução do crime 

deduzem a partir de indícios deixados pelo criminoso. Apesar de cada obra 
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apresentar suas peculiaridades, nenhuma ação intempestiva é realizada, tudo fica 

dentro dos contornos das marcas do gênero.  O narrador pode até mesmo colocar 

em dúvida a ação do detetive. Ele pode se sentir assustado diante do receio 

ocasionado pelo crime. No entanto, apesar de surgirem outras situações que 

desviem a atenção dos demais personagens, o detetive permanece firme em seu 

papel. Tudo se orquestra para que o detetive resolva o mistério que espreita e o 

resultado final é, nas palavras de Yara Silva (2009, p. 98): “[...] a surpresa e o 

espanto causados pela elucidação do enigma [...]”.  

Nas primeiras narrativas policiais, consideradas pela crítica como narrativas 

de enigma, tem-se a apresentação da habilidade do detetive, inclusive exemplos do 

que ele é capaz de fazer para, em seguida, ser exposto o crime a ser desvendado e 

o trabalho de observação e dedução do detetive na solução do caso. É todo um 

território ficcional que é criado e que evidencia o detetive nos encalços do criminoso. 

Obviamente, tudo isso não passa de ficção, de arte, do que se mantém, como dizem 

Deleuze e Guattari (1992, p. 213), “ [...] a única coisa no mundo que se conserva 

[...], embora, de fato, não dure mais que seu suporte e seus materiais”.  

Em Os Crimes da Rua Morgue, o narrador começa apresentando a mente 

analítica. Ele diz que o analista tem prazer em estudo matemático e no simples jogo 

de damas, que o permite o cálculo solitário e a prática da arte de detecção. No jogo 

de dama, “[...] o analista perscruta o espírito do seu adversário, identifica-se com ele 

e muitas vezes descobre num relance o único meio – um meio algumas vezes 

absurdamente simples – de induzi-lo a um erro ou mesmo de o precipitar num falso 

cálculo. ” (POE, 1979, p. 11). O narrador acrescenta, falando sobre o whist12, que  

 

[...] é para os casos que fogem à regra que o talento da análise se 
manifesta: faz em silêncio uma infinidade de observações e de 
deduções. Os seus parceiros fazem outras tantas, talvez; e a 
diferença de extensão nos conhecimentos assim adquiridos, não 
permanece tanto na validade da dedução, como na qualidade da 
observação. Importa saber, sobretudo, o que é preciso observar. O 
nosso jogador não se confina ao seu jogo, e, se bem que este jogo 
seja o objetivo da sua atenção, não rejeita por isso as deduções que 
surgem de objetos estranhos ao jogo. (POE, 1979, p. 12).  

 

                                                           
12 De acordo com Wästlund (2005, p. 1), o Whist é um jogo de cartas inglês clássico, que foi 
amplamente praticado, nos séculos XVIII e XIX. Ele é geralmente jogado em duplas, com parceiros 
frente a frente. Neste jogo, o objetivo principal é ludibriar os adversários e conduzi-los a erros que os 
levem a perder a partida.  



29 

 

Poe não se interessa em criar pela inspiração uma cópia da realidade, um 

tipo social que se aproxime do real, mas em evidenciar as qualidades excepcionais 

do detetive racional. O detetive criado pelo escritor romântico norte-americano, de 

acordo com Borges (1997, p. 94 apud PADRÃO, 2006, p. 27, tradução nossa), se 

encontra em um gênero que ele criou; gênero este que é uma operação da mente e 

não do espírito:  

 

Poe não queria que o gênero policial fosse um gênero realista, queria 
que fosse um gênero intelectual, um gênero fantástico se preferes, 
mas um gênero fantástico da inteligência, não somente da 
imaginação, desde já de ambas as coisas, porém especialmente da 
inteligência.13   

 

O detetive da primeira narrativa policial, Auguste Dupin, não é um 

americano, mas um aristocrata francês que vive em um bairro periférico de Paris. 

Apesar de o público ser americano, o primeiro conto policial não é ambientado em 

Nova York. O autor se esquiva da questão da verossimilhança e, 

consequentemente, cria seus leitores. 

Conan Doyle repete de forma diferente o detetive e sua ação, como também 

dá ênfase ao jogo da observação e detecção. Sherlock Holmes não apenas observa 

e analisa como também é um especialista, “um detetive de consultas” que está 

sempre buscando conhecimentos para a profissão criada por ele mesmo. Este é 

descrito por Watson como alguém excêntrico e demonstra a sua faculdade analítica 

num artigo intitulado “O Livro da Vida”, em que o personagem-narrador lê:  

 

[...] O autor argumentava que uma expressão momentânea, o 
repuxar de um músculo ou um volver de olhos eram o bastante para 
desnudarem-se os pensamentos mais íntimos de um homem. 
Segundo ele, era impossível iludir a observação e análise de quem 
nelas se exercitasse com método e afinco. As conclusões de quem 
se propusesse a seguir essas observações seriam tão infalíveis 
como tantas outras teorias de Euclides. E os resultados seriam tão 
surpreendentes para os leigos que, antes de aprenderem os 

                                                           
13 “Poe no quería que el género policial fuera un género realista, queria que fuera un género 
intelectual, um género fantástico si ustedes quieren, pero un género fantástico de la inteligencia, no 
de la imaganación solamente, de ambas desde luego, pero sobre todo de la inteligencia. (BORGES, 
1997, p. 94 apud PADRÃO, 2006, p. 27).  
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processos pelos quais o observador os obtivera, haveriam de 
considerá-los como uma adivinhação.14 (DOYLE, 2001a, p. 24). 

  

Se a narrativa policial cria um lugar ficcional para que o detetive possa 

observar e deduzir, no romance de Jô Soares, a apresentação de suas habilidades 

não é evidenciada; o que importa é o que ocorre, à medida que a obra vai sendo 

construída. Seus conhecimentos do Brasil não são tantos para que ele possa 

desvendar o caso; contudo, pelo menos, ao contrário de Watson, ele sabe que a 

capital do Brasil não é Buenos Aires e que no Brasil já existem teatros:  

 

─ [...] Por sorte do imperador, minha querida amiga, a grande Sarah 
Bernhardt, está fazendo uma turnê por lá. 
─ Fantástico! Já existem teatros por aquelas bandas? 
─ Claro que sim, Watson. O Brasil é um país peculiar. É a única 
monarquia das Américas. Dizem que o imperador é um homem muito 
culto. 
A cultura do detetive era das mais paradoxais. Holmes era capaz de 
conhecer detalhes sobre países estranhos, música, botânica, 
química e anatomia, entretanto, espantosamente, ignorava a teoria 
de Copérnico e a composição do sistema solar. Para Watson, era 
difícil assimilar o fato de um ser humano tão civilizado do século XIX 
não ter ciência de que a Terra girava em torno do Sol. Isso às vezes 
o incomodava um pouco. Sherlock, magnânimo, deu um tapinha 
condescendente no ombro do médico. (SOARES, 1995, p. 33-34). 

 

O que se mantém não é o evidenciar do detetive pelo narrador ou pelo 

próprio ato de narrar, mas a referencialidade de sua constituição e o questionamento 

do que é trazido para seu plano de composição.  Holmes não se detém a 

conhecimentos estereotipados a respeito do Brasil para resolver o caso. Ele foge ao 

que se pode previamente determinar. Assim sendo, ele é apenas mais um 

personagem, entre os outros que se encontram num espaço literário marcado pela 

errância, já que as características do detetive e de qualquer outro personagem 

necessariamente não se mantêm, ao longo da obra.  

São personagens diversos, acontecimentos que ocorrem numa realidade 

verbal e que se conectam a uma narrativa policial errante, bem como a fatos 

historiográficos que não precisam se revelar, pois fazem parte de um mundo 

                                                           
14 “‘The writer claimed by a momentary expression, a twitch of a muscle or a glance of an eye, to 
fathom a man’s inmost thoughts. Deceit, according to him, was an impossibility in the case of one 
trained to observation and analysis. His conclusions were as infallible as so many propositions of 
Euclid. So startling would his results appears to the uninitiated that until they learned the processes by 
which he had arrived at them they might well consider him as a necromancer.’ ” (DOYLE, 1981, p. 23). 
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imaginado que constitui um heterocosmo ficcional que se sustenta. O mundo da 

obra de arte, de acordo com Deleuze e Guattari (1992, p. 213), é o das percepções 

e afecções puras ou dos perceptos e afectos:  

 

Os perceptos não são mais percepções, são independentes do 
estado daqueles que o experimentam; os afectos não são mais 
sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são 
atravessados por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres 
que valem por sim mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na 
ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele 
é fixado na pedra, sobre  a tela ou ao longo das palavras, é ele 
próprio um composto de perceptos e de afectos. A obra de arte é um 
ser de sensação, e nada mais: ela existe em si.   

 
 
Neste processo fictício, o romance do comediante repete com diferença o 

que é trazido para seu plano de composição e se torna também autorreferente. Ele 

se refere ao seu fazer artístico e dá visibilidade a sua escrita, citando nomes de 

autores e obras, bem como se referindo a outras obras.  

Assim sendo, o que importa é o que se constitui em seu percurso de escrita. 

Um conjunto que se mantém em pé, um autoposionamento poético que se encontra 

no apontar para o seu processo de criação. A obra se constitui em si mesma, torna-

se máquina autopoiética, já que depende exclusivamente do que a compõe: a 

história apresentada em seu processo de escrita, com seus personagens, seus 

acontecimentos, seus desdobramentos no enredo. 

 

2.1 O QUE É DITO: “ÀS TRÊS HORAS DA MANHÃ” 

 

  O Xangô de Baker Street é um livro constituído a partir de outros livros e que 

sustenta o seu mundo ficcional na criação de um país que se apresenta como um 

faz de conta e que finge ser europeu, apesar de conviver com outras realidades, 

sobretudo, de matrizes africanas e originárias da colonização. 

Uma característica que se torna visível na obra de Jô Soares, de acordo com 

Nilson Silva (2015, p. 74), é a convivência entre personagens da vida real e da 

ficção:  

 
Em O Xangô de Baker Street, personagens históricos como D. Pedro 
II, Machado de Assis e Olavo Bilac convivem no Rio de Janeiro de 
1886 com personagens fictícios como o Marquês de Sales, o alfaiate 
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Salomão Calif e a mulata Anna Candelária. Alguns personagens 
fictícios do romance têm origem no próprio ambiente familiar do 
autor, como é o caso da personagem Mercedes Leal, a cartomante 
que lê a sorte da atriz Sarah Bernhardt. ‘Mercedes Leal’ é o nome da 
mãe de Jô Soares. 

 

Já no começo do primeiro capítulo, percebemos que o mundo a ser 

tracejado dá margens a uma narrativa vertiginosa que se alarga no espaço de livros 

existentes.  Nas ruas onde os ricos e a nobreza caminham, fazendo de conta que 

estão numa cidade europeia do quilate de Paris, é apresentado o cenário em que 

ocorre o primeiro crime perpetrado por um criminoso criativo que mata sem motivos 

aparentes. Ao invés do detetive ser evidenciado através de um território ficcional que 

prepara a sua aparição, o que surge é o cenário de um Rio de Janeiro da imundície 

e da prostituição:  

 

ÀS TRÊS HORAS da manhã, alguns negros escravos ainda podiam 
ser vistos saindo com barris cheios de lixo e excrementos das casas 
das putas da rua do Regente. Tudo era amontoado num local 
próximo, criando mais um dos aterros de monturo que enfeitavam a 
paisagem da cidade do Rio de Janeiro naquele mês de maio de 
1886. Certos escravos competiam para ver quem fazia mais 
rapidamente o maior monte, e bandeirolas eram plantadas no topo 
das imundícies quando achavam que ali não cabiam mais dejetos. 
Depois, ficava a população à espera das chuvas, o escoamento 
natural que levava tudo aquilo para o mar, lavando as ruas e 
empesteando a cidade. Passados os temporais, lencinhos 
perfumados levados ao nariz faziam com que os ricos e a nobreza 
fingissem que o precário escoamento fornecido pela City 
Improvements se comparava à invejável rede de esgotos de Paris 
(SOARES, 1995, p. 11).  

 
 

  O narrador apresenta, a partir de imagens criadas em outros livros, um 

mundo imaginado que arrasta visões de um país que se torna fictício em meio à 

criação de uma fábula que tem como material expressivo o fingimento. Nas palavras 

de Foucault (2009), a fábula é tudo aquilo que pode e possui potencialidade para ser 

dito. Ela insere e aloja a ficção nas vozes que a permeiam. Em outras palavras, 

trata-se de um jogo que é delineado pela linguagem. A narrativa começa em meio a 

imagens do Rio de Janeiro já conhecidas na historiografia nacional. A capital do 

império torna-se presente pelos seus contrastes. A cidade é heterogênea. A 

desigualdade, resultante da herança colonial, faz conviver, num mesmo local, ricos e 

pobres. Segundo Ishaq (2014, p. 81),  
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Desde 1850, a área central da cidade do Rio de Janeiro vinha 
recebendo melhoramentos em sua infraestrutura, como a introdução 
de serviços de esgotos sanitários e da coleta regular do lixo e a 
chegada dos primeiros trens, que circulavam pela Estrada de Ferro 
D. Pedro II. Na década de 1870, cerca de dez mil residências já 
dispunham de iluminação a gás, e os bondes da companhia norte-
americana Botanical Garden Rail Road circulavam pelas ruas 
Gonçalves Dias e Ouvidor. O censo de 1870 registrou que a 
população residente nas freguesias urbanas havia atingido o número 
de 191 mil habitantes, enquanto as freguesias rurais totalizavam 44 
mil habitantes. A herança colonial contribuía para essa distribuição 
desigual, pois a cidade reunia “a maior concentração urbana de 
escravos existentes no mundo, desde o final do Império Romano: 
110 mil escravos sobre 226 mil habitantes”, já em 1850. A corte era 
heterogênea, com mansões e palacetes ao lado de bairros 
miseráveis. 

 

Os cenários juntamente com os personagens são apresentados por um 

narrador que capta o que acontece. Ele demonstra informações a respeito de 

personagens como a primeira vítima e do serial killer, tendo uma visão do que 

acontece. Para Cordeiro (2014, p. 145), 

 

[...] o conhecimento do narrador de Jô Soares é maior porque 
combina as percepções individuais dos personagens cujos 
pensamentos ele invade. Essa soma de saberes aumenta os seus 
conhecimentos, contudo, não é a sua única fonte de informação, pois 
o narrador parece ter acesso a informações que os personagens não 
poderiam ter. 

 

Para escrever o seu romance, Jô Soares reinscreve imagens que estão 

presentes em outros livros. Ele escreve a partir do que lê a respeito do Rio de 

Janeiro e dos personagens e situações apresentadas, mas não escreve buscando 

afirmar a historiografia, mas procurando encontrar uma escrita que instaure 

possibilidades de expressão, uma escrita que pode ser descrita a partir do que 

Deleuze e Guattari (2003, p. 42) falam a respeito do ato de escrita enquanto 

exercício menor de uma língua: “Escrever como um cão que faz um buraco, um rato 

que faz a toca. E, por isso, encontrar o seu próprio ponto de subdesenvolvimento, o 

seu patoá, o seu próprio terceiro mundo, o seu próprio deserto. [...]”  

Assim sendo, em O Xangô de Baker Street, estamos diante de uma máquina 

coletiva de expressão que está apta a exercitar o que é trazido para seu plano de 

composição. Neste romance, há um grande número de referências à ficção, bem 
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como ao Brasil no final do século XIX num desfilar de imagens que saem do 

imaginário historiográfico e ganham outra dimensão ficcional.  

 

2.1.1 A biblioteca soareana: “um volume indefinido” 

 

No romance de Jô Soares, tudo se apresenta como num espaço de uma 

biblioteca, espaço de livros que tratam do Brasil daquela época. Tal obra existe 

numa determinada relação fundamental com outros livros, traduzindo em caracteres 

visíveis a densidade que compõe enunciados que, por sua vez, apresentam 

acontecimentos, condições e domínios aparentes, bem como possibilidades de 

atualização daquilo que Foucault (1969, p. 772 apud CARVALHO,  2007, p. 94) 

chama de arquivo:  

 

o conjunto de discursos efetivamente pronunciados; e este conjunto 
de discursos é visto não somente como um conjunto de 
acontecimentos que teriam lugar uma vez por todas, que restariam 
em suspenso, no limbo da história ou no purgatório da história, mas 
também como conjunto que continua a funcionar, a se transformar 
através da história, a dar possibilidade de aparecer outros discursos.  

 

 Formando-se a partir de arquivos, o romance de Jô Soares se constitui pela 

paródia de discursos erigidos nas palavras de autores diversos. Seu enredo é criado 

a partir de uma pesquisa histórica empreendida pelo autor, tomando como base 

fictícia o enigma do desaparecimento do violino Stradivarius, que fora dado de 

presenta à bela baronesa de Avaré, na época em que a atriz francesa Sarah 

Bernhardt faz sua primeira turnê no Rio de Janeiro. No cenário da capital do império 

dos trópicos, aparecem figuras históricas e artísticas, bem como discursos da época 

que dão corpo à obra. 

O Rio de Janeiro da Belle Époque é repleto de contradições, de mazelas de 

um crescimento desordenado. A cidade construída no morro do Castelo e que 

cresceu em torno do cais tem, em alguns pontos, a aparência exuberante como, por 

exemplo, a enorme sala de jantar do Grande Hotel, que demonstra uma bela 

paisagem através de suas janelas. Por outro lado, Needell (1993, p. 43-44) afirma 

que a irregularidade do relevo prejudicava o crescimento da capital: “[...] Morros, 

charcos e lagoas, característicos da região, deixavam pouco espaço para uma 

expansão descomplicada.” Outras contradições que aparecem na obra são de cunho 
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social e político como o fato de a maior cidade do império conviver com a falta de 

água ao mesmo tempo em que proliferam discursos republicanos e abolicionistas 

entre os intelectuais: “[...] Guimarães passos, poeta e arquivista da Mordomia da 

Casa Imperial, um dos funcionários públicos mais bem pago do império [...], passava 

noites em claro nos botecos da cidade discutindo acaloradamente com seus amigos 

republicanos [...]. ” (SOARES, 1995, p. 21). 

O espaço do imaginário historiográfico reinscrito na obra é minado. A 

inserção de arquivos conhecidos pela intelectualidade nacional é questionado pela 

escrita paródica, que se distância do arquivo.  Esse tipo de distanciamento recebe 

de Foucault (2009) a denominação de “fantástico de biblioteca”. Para o filósofo 

francês, a obra literária, a partir de Flaubert, nasce no espaço empoeirado de livros: 

 

Esse novo lugar dos fantasmas não é mais a noite, o sono da razão, 
o vazio incerto aberto diante do desejo; pelo contrário, é a vigília, a 
atenção infatigável, o zelo erudito, a atenção às emboscadas. Daí em 
diante, o quimérico nasce da superfície negra e branca dos signos 
impressos, do volume fechado e poeirento que se abre para voo de 
palavras esquecidas; ele se desdobra cuidadosamente na biblioteca 
aturdida, com suas colunas de livros, seus títulos alinhados e suas 
prateleiras que a fecham de todos os lados, mas entreabrem do outro 
lado para mundos impossíveis. (FOUCAULT, 2009, p. 79-80).  

  

Assim como os romances de Flaubert, o romance do humorista se 

impulsiona pela erudição. É um espaço de imaginação que potencializa a sua obra, 

resgatando dos interstícios de arquivos da historiografia uma coleção de 

personagens que ganham vida. Ele apresenta um lugar que se abre a uma 

determinada época e que não possui pressuposto. A erudição toma o lugar da 

inspiração. A imaginação surge da reescrita paciente, daquilo que questiona 

enunciados e que pode ser dito.  

Nas palavras de Foucault (2007, p. 98),  

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de 
relações entre elementos variáveis, autorizando assim um número 
talvez infinito de modelos concretos); é uma função de existência que 
pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode 
decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem 
sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de 
que signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua 
formulação (oral ou escrita). Não há razão para espanto por não se 
ter podido encontrar para o enunciado critérios estruturais de 
unidade; é que ele não é em si mesmo unidade, mas sim uma função 
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que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que 
faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no 
espaço.  

 

O espaço literário se encontra aberto diante do zelo erudito. A obra nasce da 

superfície negra e branca das palavras impressas que deslocam o volume fechado e 

empoeirado composto de palavras prontas a serem lidas. Ela surge no espaço da 

biblioteca, do que é evocado pela leitura intervalar desencadeada no processo 

criativo empreendido pelo autor.  

Na urdidura do romance, a paródia subverte os discursos manifestos na 

superfície dos textos parodiados, ao encontrar seus vestígios. É um processo de 

subversão aceita que, de acordo com Linda Hutcheon (1989, p. 96-97), “[...] pode 

ser vista como uma força ameaçadora, anárquica até, que põe em questão a 

legitimidade de outros textos”. A subversão serve de gatilho para disparar a ironia, 

criando situações que colocam em evidência a hipocrisia da sociedade da época:  

 

─ Je ne me mêle pas de ces affaires... ─ disse Sarah com um 
sorriso. 
─ O que foi que ela falou? ─ perguntou avidamente Pardal Mallet, da 
outra ponta da mesa. 
Alberto Fazelli traduziu de ouvido: 
─ Ela viu o Melo com seis alferes.  
Múcio Prado, do Jornal do Commercio, corrigiu, rapidamente: 
─ Não é bem isso, Albertinho. Ela só falou que não se mete nesses 
assuntos. ─ E, aproveitando o mal-entendido, encaixou uma 
pergunta: Sei que a senhora esteve com o nosso imperador. O que 
pode contar desse encontro? 
─ Só que o imperador é muito simpático e anda preocupado ─ 
confidenciou a comédienne, em voz baixa, ao cronista. ─ Imagine 
que roubaram um violino Stradivarius de uma amiga sua, uma 
baronesa, que está desconsolada. Eu até sugeri que ele convidasse 
um detetive inglês que conheço bem, Sherlock Holmes, para 
desvendar o mistério. (SOARES, 1995, p. 26). 

 

O narrador apresenta um país caracterizado por estereótipos peculiares ao 

fim do século XIX. O uso indiscriminado da língua francesa e inglesa está presente 

em diversas situações. Alguns brasileiros falam, sem dominar minimamente os dois 

idiomas amplamente difundidos na época como, por exemplo, os estudantes e o 

próprio delegado, Mello Pimenta, que tenta falar francês com Sarah Bernhardt e 

depois envia um telegrama para Sherlock Holmes em um inglês “bisonho”. Além 

disso, a sociedade é marcada pelo mau comportamento de seus principais 
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dirigentes, como, por exemplo, o imperador, e ainda pela falta de descrição da 

imprensa, que apresenta discretamente em seus textos acontecimentos de natureza 

escandalosa que não passam despercebidos aos olhos de seus leitores. Múcio 

Prado, com a agilidade de detecção de um detetive de romance policial de enigma, 

logo infere o óbvio, que se esconde por trás das fofocas da atriz francesa: 

 

Múcio logo viu que tinha uma boa nota para sua seção: baronesa 
amiga do imperador, só podia ser Maria Luíza Catarina de 
Albuquerque. Até então, o único Stradivarius, instrumento 
valiosíssimo, de que se tinha notícia no Rio pertencia ao violinista 
José White, excelente músico cubano habitué da corte. Obviamente, 
este outro violino deveria ser um presente secreto de d. Pedro. 
(SOARES, 1995, p. 26). 

 

   Os acontecimentos narrados são acometidos pelas “arestas cortantes da 

ironia”15. Após confidenciar escancaradamente a preocupação do imperador perante 

um membro da impressa, a atriz e os demais presentes se entregam à boa comida. 

Depois, Sarah só abre a boca para se despedir e sai à francesa: “[...] ergueu-se 

agilmente, deixando o guardanapo cair no chão. Saiu da sala, de estômago cheio 

mas leve como uma pluma, em direção à escada que levava aos seus aposentos. ” 

(SOARES, 1995, p. 27). 

Na escrita de Jô Soares, o narrador não mais se adéqua ao que Jorge Luis 

Borges (1999a, p. 34) afirma a respeito do personagem criado por Conan Doyle: 

 

Conan Doyle imagina um personagem bastante tolo, com uma 
inteligência um pouco inferior à do leitor, e a quem denomina Dr. 
Watson [...] que não pára de deslumbrar-se, que se deixa levar pelas 
aparências, deixa-se dominar por Sherlock Holmes e gosta de 
deixar-se dominar.  

 

O narrador não é o personagem-narrador Watson que, desde a primeira 

aventura de Sherlock Holmes, põe o detetive em evidência, apresentando como ele 

consegue ver os passos do detetive durante suas investigações. De acordo com 

Reimão (1983, p. 31), para que Doyle consiga produzir suas narrativas, ele recorre a 

um componente que possibilite a manutenção de: “[...] uma das características 

                                                           
15 De acordo com Linda Hutcheon (2000), a ironia possui, dentre outros, intenção pejorativa e 
componente pragmático avaliativo. Ela detém “arestas cortantes” que podem ser utilizadas para 
depreciar, julgar ou atacar.   
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fundamentais do romance de enigma – a revelação final e a consequente 

reconstrução da trama [...]”. Este componente narrativo é nada mais que a figura do 

personagem-narrador Watson, alguém que torna o ato narrativo possível; alguém 

que seja capaz de apresentar o detetive como um ser que vê através da 

consonância de um território ficcional que espelhe um aparente ethos discursivo 

vitoriano. Este espelhamento é autopoiético e, como qualquer obra literária, se dá 

em um espaço que permite, como afirma Derrida (1992, p. 36, tradução nossa), a 

alguém dizer qualquer coisa e de qualquer maneira:  

 

[...] a literatura pareceu-me, de maneira confusa, ser a instituição que 
permite dizer tudo em todos os sentidos. O espaço da literatura não é 
apenas a de uma ficção instituída, mas também de uma instituição 
fictícia cujo princípio permite dizer tudo. Dizer tudo é sem dúvida 
reunir, pela tradução, todos os valores uns nos outros, totalizar 
formalizando, mas dizer tudo é também sair das [franchir] 
proibições.16  

 

 Operando a partir de possibilidades permitidas pela instituição fictícia, Jô 

Soares cria um outro narrador, que, além de saber o que ocorre, funciona como uma 

câmera, mostrando o que acontece, apresentando personagens e cenários. Este 

tipo de narrador é, de acordo com Tacca (1983), o narrador onisciente, aquele que 

tem conhecimento do que ocorre no presente e no passado e do que acontece na 

consciência de cada personagem e, por isso, imerge na subjetividade de vários dos 

personagens do romance. É uma voz impessoal, que aparece na narrativa para 

adentrar nas vidas dos personagens e também trazer à tona seus pensamentos. Em 

outras palavras, o narrador soareano tem acesso a informações que os personagens 

não possuem. Ele afirma conhecimentos pessoais dos personagens em primeira 

mão, como, por exemplo, quando fala que Albertinho numa reunião com a “malta” 17 

quase mentira: “[...] Albertinho, que mentia despudoramente, quase disse que 

                                                           
16 “[…] literature seemed to me, in a confused way, to be the institution which allows one to say 
everything, in every way. The space of literature is not only that of an instituted fiction but also a fictive 
institution which principle allows one to say everything. To say everything is no doubt to gather, by 
translating, all figures into one another, to totalize by formalizing, but to say everything is also to break 
out of [franchir] prohibitions.” (DERRIDA, 1992, p. 36). 

17 Grupo que, fazendo gracejo de si mesmo, autodenominava-se a “Malta”, sendo composto por Olavo 

Bilac, Guimarães Passos, Coelho Neto, Paula Nei, Agostini, Aluísio Azevedo, Salomão Calif, o 
marquês de Sales, José do Patrocínio, Albertinho Fazélli e Chiquinha Gonzaga. (SOARES, 1995). 
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conhecera o detetive numa das viagens que fizera a Londres, mas conteve-se, 

lembrando que poderia vir a ser confrontado com o inglês.” (SOARES, 1995, p. 87). 

 Nas narrativas que apresentam este tipo de narrador, a história parece 

prescindir da figura do narrador e contar a si mesma. Assim sendo, em O Xangô de 

Baker Street, o narrador sabe como é o Brasil que é ficcionalizado e como se 

comportam os personagens que são postos em cena e vê com detalhes minuciosos 

os acontecimentos que se dão no enredo. Trata-se de uma realidade imaginada que 

se situa em meio a imagens estereotipadas. É assim que o criminoso é apresentado 

em meio a uma realidade ficcional que aponta para a sua constituição: 

 

Na esquina da rua do Regente com a rua do Hospício, uma pálida 
figura toda vestida de negro, chapéu de abas largas enfiado até os 
olhos, espreita a saída dos últimos fregueses. Apesar do calor, 
enverga uma capa que chega aos pés e aguarda, imóvel. Sob a 
capa, que lhe frisa a magreza, delineia-se o revelo de um volume 
indefinido, que tanto pode ser um pacote quanto uma garrucha. Da 
terceira casa de putas sai uma moça, quase menina, tonta de vinho. 
A saia vermelha é aberta do lado até a coxa e os seios estão à 
mostra, pois a blusa amarela, fina e barata, não resistiu aos ataques 
vorazes dos frequentadores mais bêbados. Completamente 
embriagada, ela mal nota a exibição das tetas. SOARES, 1995, p. 
11-12). 

  

Ao descrever o que se passa, o narrador se atenta ao fato de que o 

criminoso age como se fosse um personagem numa cena de terror que fora 

ensaiada à exaustão. Ele está em trajes adequados para a sua aparição em cena e 

também tem se preparado para usar a adaga. Portanto, tudo fora ensaiado e ocorre 

como num roteiro sem interrupção: “[...] Como se tudo não passasse de uma cena 

exaustivamente ensaiada de Grand-Guignol, o homem de negro lança-se sobre ela 

com uma adaga numa das mãos e abre-lhe o pescoço com precisão cirúrgica [...].” 

(SOARES, 1995, p. 12). No entanto, os personagens não estão num palco; o 

assassinato realmente ocorre. A adaga, os golpes desferidos, o sangue, tudo faz 

parte da realidade ficcional criada. 

 

2.1.2 A repetição com diferença: “com o rosto liso” 

 

O escritor dá vazão a sua obra, em que imagens relativas à ficção e à 

historiografia são erigidas. É um lugar no qual o que é dito não afirma conteúdos, 
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mas os faz sair de imagens já postas por seu processo de escrita paródico. De 

acordo com Linda Hutcheon (1989, p. 48), “A paródia é, pois, na sua irônica 

‘transcontextualização’ e inversão, repetição com diferença. Está implícita uma 

distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que 

incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia [...]”. 

A narrativa de Jô Soares forja outros meios. Os textos que são parodiados 

são repetidos com diferença e transcontextualizados pela ironia, que potencializa 

não ditos subversivos. Deleuze e Guattari (2003, p. 40), ao se referirem à terceira 

característica da literatura menor, afirmam o seguinte:  

 

A terceira característica é que tudo toma um valor coletivo. 
Precisamente porque o talento não é, na verdade, muito abundante 
numa literatura menor; as condições não são dadas numa 
enunciação individuada pertencente a este ou aquele “mestre”, 
separável da enunciação coletiva. [...] A máquina literária reveza uma 
máquina revolucionária por vir, não por razões ideológicas, mas 
porque esta está determinada a preencher as condições de uma 
enunciação coletiva que falta algures nesse meio.  

 

A narrativa acontece pelo meio, numa máquina literária que veicula uma 

enunciação coletiva; ela se encontra em outras vias, sendo acometida por 

intensidades que agem pela exterioridade. O que é escrito se encontra num uso 

intensivo da linguagem: “[...] A repetição é o ser informal de todas as diferenças, a 

potência informal do fundo que leva cada coisa a esta ‘forma’ extrema em que sua 

representação se desfaz. [...] ” (DELEUZE, 2009, p. 95). Jô Soares permite a sua 

obra se expressar com diferença, dando vazão a novos arranjos fictícios que 

adquirem forma fluída e permeável, cujos sentidos são dinâmicos. Dessa forma, 

percebe-se que as representações que são trazidas à baila não mais capturam o 

mundo afirmado da diferença. A representação possui um único centro no qual tudo 

converge. A diferença, ao contrário, é o último elemento da repetição: “[...] É preciso 

que cada termo de uma série, sendo já diferença, seja colocado numa relação 

variável com outros termos e constitua, assim, outras séries desprovidas de centro e 

de convergência. [...]” (DELEUZE, 2009, p. 94). A diferença se mostra diferindo. 

Cada coisa é uma diferença entre outras tantas. Na cena do crime, o que acontece é 

um misto de violência bizarra, sanguinolência e grotesqueria. Os enunciados estão 

abertos à imprevisibilidade da enunciação coletiva que se encontra em seu porvir:  

 



41 

 

Pela goela escancarada jorra uma cascata de sangue misturada à 
primeira golfada de vômito que já passava pela garganta. Sem 
pressa, o homem ajoelha-se ao lado da jovem puta. Com a faca, 
corta-lhe fora as duas orelhas e as guarda zelosamente no bolso da 
sobrecasaca. Levantando-se, revela finalmente o volume que a capa 
ocultava. Nem pacote nem garrucha: um violino. Ele arranca uma 
corda, o mi, e, erguendo a saia da moça, enrola o fio arrancado de 
crevelha nos pêlos crespos do púbis do cadáver. Saciado, sai 
tranqüilamente pela rua do Regente, tocando um dos vinte e quatro 
capricci de Paganini nas três cordas restantes do instrumento. 
(SOARES, 1995, p. 12-13). 

 

Cortar o pescoço da vítima, depois seguir um ritual, criar um território para a 

ação criminal, parece soar fora do que se possa prever. Não é um crime comum, em  

cuja ocorrência se possam encontrar registros em arquivos empoeirados dos prédios 

das instituições policiais.  Criando saídas para o que possa ser dito, a cena do crime 

não oferece um lugar capaz de expressar intensidades para o observar e o detectar 

predeterminados. Seguir os passos do criminoso implica em pensar e tentar agir 

como ele.  

O crime é desterritorializado, não é motivado e se encontra deslocado da 

palavra de ordem. Ele não preenche condições que possam ser dadas numa 

enunciação individuada. O narrador não narra o que ocorreu. Não se tem um 

personagem-narrador, como Watson, para fazer presente o método do detetive, bem 

como suas: “[...] características de reclusão, excentricidade, e penetrante 

capacidade analítica que estão presentes, em graus variados, em todos os detetives 

ficcionais criados em cem anos após a publicação de ‘Os Crimes da Rua Morgue’” 

(SCAGGS, 2005, p.20, tradução nossa) 18. 

Além de haver na narrativa, uma renúncia ao narrador onisciente, também 

não existem margens que ecoem valores sociais e culturais promulgados no final do 

século XIX. Essa obra não se restringe a realidades ficcionais aparentes; ela não 

tem propósitos como o da revista que publicou a maioria das aventuras de Sherlock 

Holmes. The Strand Magazine era, de acordo com Wisser (2000, p. 29, tradução 

nossa), o veículo que apresentava valores sociais vitorianos, incluindo em seu 

                                                           
18 “ […] characteristics of reclusiveness, eccentricity, and penetrating analytic ability that are present, 

in varying degrees, in all the fictional detectives created in the one hundred years following the 
publication of ‘The Murders in the Rue Morgue’” (SCAGGS, 2005, p.20). 
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conteúdo “ [...] biografias, contos de coragem e aventuras, moralidade burguesa [...]” 

19.  

Os personagens doylianos apresentam características comuns aos tipos 

sociais vitorianos, pois são membros que vão desde a nobreza e a aristocracia aos 

profissionais que mantinham o império britânico em funcionamento. Como afirma 

Redmond (1993, p. 116, tradução nossa),  

 

Mais do que um caso, menciona a profissão nova e fascinante de 
engenharia; outros casos envolvem advogados, médicos, 
secretários, funcionários públicos de vários status, oficiais militares, 
um comerciante de chá, um professor e um jornalista. Essas pessoas 
eram os leitores das histórias de Holmes, bem como seus 
personagens; eles eram um fenômeno novo na Inglaterra com o 
aumento da alfabetização no século XIX e fizeram a Strand 
Magazine possível e necessária.20 

 

Na obra de Jô Soares, os personagens que aparecem, ao longo da 

narrativa, não correspondem necessariamente a tipos sociais com seus costumes 

como os personagens encontrados nas narrativas policiais doylianas. Este romance 

existe numa relação fundamental com outros livros, erigindo-se no local onde se 

forma o arquivo. Sherlock Holmes e Watson vêm para um país que se apresenta 

como num espaço no qual os personagens parecem sair de livros para exercer seus 

papeis. A atriz francesa Sarah Bernhardt apresenta suas peças num teatro que é 

improvisado. No palco, atores passam também a improvisar seus papéis e os jovens 

românticos não deixam de exercer suas irrisórias funções:  

 

Havia agora um novo jogo de poltronas, um sofá e um recamier de 
veludo verde capitonê. Um biombo separava esta parte do camarim, 
onde ela recebia suas visitas, da saleta onde a atriz trocava de 
roupa. [...] A estréia um dia antes, com Fédora, de Victorien Sardou, 
fora um sucesso colossau, porém, esta noite, A dama das camélias, 
não ocorrera sem incidentes. O ator Philippe Garnier, representando 
o papel de Armand Duval, cometera a imprudência de aparecer com 
o rosto liso, sem os bigodes lustrosos característicos, até então, do 
amante de Marguerite Gauthier. [...] Jovens românticos que tinham 

                                                           
19 “[…] biographies, tales of courage and adventures, bourgeois morality […]” (WISSER, 2000, p. 29). 

20 “More than one case mentions the new and glamorous profession of engineering; other cases 

involve lawyers, doctors, clerks, civil servants of varying status, military officers, a tea merchant, a 
schoolmaster, and a newspaperman. Such people were the readers of the Holmes stories as well as 
their characters; they were a new phenomenon in England with the nineteenth century increase in 
literacy, and they made the Strand Magazine possible and necessary”. (REDMOND, 1993, p. 116).  
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ocupado as primeiras filas lançaram sobre a Divina uma chuva de 
camélias, símbolo do abolicionismo, cultivadas no quilombo do 
Leblon, e ao mesmo tempo uma alusão pouco sutil ao carro-chefe da 
maior atriz do mundo. (SOARES, 1995, p. 13-14).  

 

Personagens conhecidos da historiografia nacional ganham vida. O autor 

Arthur Azevedo defende o espetáculo da atriz que conhecera na França, afirmando 

que “ [...] La Bernhardt ‘representava a própria França’ [...]” (SOARES, 1995, p. 14).  

Entre estes certamente estaria o romântico Olavo Bilac, “o príncipe dos poetas” 21, 

que, apesar de ainda não ter publicado, já era conhecido como adepto intelectual da 

causa abolicionista e republicana, sempre fingindo estar fugindo da polícia devido a 

sua atividade panfletária, cujo fingimento foi sempre mantido pelos boêmios.   

No espaço literário soareano, Holmes e Watson se encontram em uma 

paródia que se distancia da literatura policial de enigma. Ao lidar com crimes que 

ocorrem, o roubo de um violino valioso e os assassinatos de quatro mulheres, bem 

como a tentativa do detetive contratado pelo imperador e da polícia local em 

desvendar o crime, outras histórias acontecem. O romance não é, como diria 

Pagnan (2000), uma quase paródia ou somente uma mera paródia no sentido de 

apenas inverter marcas genéricas. Para o estudioso, apesar de não satisfazer o 

gênero policial, o romance de Jô Soares é uma narrativa policial, pois, ao longo do 

enredo, tanto o detetive inglês, Sherlock Holmes, quanto o delegado brasileiro, Mello 

Pimenta, buscam esclarecer os crimes: 

 

Na narrativa em questão, tem-se uma profusão de personagens e 
ambientes, que desrespeita o gênero. [...] Trata-se, ainda assim, de 
uma narrativa de detetive, relacionada à caracterização mais comum 
de novela de detetive, uma vez que se procura, ao longo do enredo, 
esclarecer um crime ou crimes, diferentemente da novela criminal ou 
de espionagem, em que se conhecem os criminosos e procura-se 
apenas puni-los. De qualquer modo, o termo romance, no lugar de 
novela, parece o mais adequado para O Xangô..., uma vez que há 
uma série de pequenas historietas em torno da história principal, que 
é a tentativa de desvelamento do criminoso. (PAGNAN, 2000, p. 23). 

  

Dentre as várias histórias que se dão ao longo da narrativa, existe uma série 

de acontecimentos que apontam para crimes que, como os de Oluparun, 

                                                           
21 Em 1913, Olavo Bilac é consagrado pelos poetas brasileiros da época como “príncipe dos poetas 

brasileiros”, numa eleição realizada pela revista Fon-Fon. (HANSEN, 2011).  
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simplesmente não possuem motivos presumíveis. A obra do humorista é acometida 

pelo estranhamento mórbido que se encontra em obras como Os cantos de Maldoror 

(1869), do Conde de Lautréamont (pseudônimo de Isidore Ducasse (1846 – 1870)).  

Uma obra que, segundo Willer (2008), é apresentada por George Bataille como 

paradigmática do compromisso da literatura para com o mal. Não é apenas o 

criminoso que sente prazeres doentios; outras personagens também se deleitam 

com o sofrimento humano, como é o caso de Pina Couto: 

 

[...] Antes que Pimenta pudesse interferir, ele o guardaria na cela 
grande, até o amanhecer, junto com os detentos veteranos, a ralé do 
calabouço. Não era pudico, todavia, não ia deixar, sem mais nem 
menos, um estrangeiro transformar os jardins da cidade em bosques 
de sátiros: 
─ É grave o que o senhor fez, senhor Holmes, muito grave. Não 
entendo por que é que, pelo menos, não alugaram um cupê para 
andar em volta do parque ─ disse o capitão, referindo-se às 
elegantes carruagens de aluguel decoradas com espelhos, seda 
adamascada e contornos de prata, verdadeiras camas ambulantes, 
que eram anunciadas nos jornais. 
─ Já lhe disse que não tenho explicações a dar. Faça-me o favor de 
mandar chamar o delegado Mello Pimenta. 
─ Não tenho como encontrá-lo a essa hora. Sinto muito, mas o 
senhor vai ter que passar a noite no “xilindró”. 
─ Prepostereous!  ─ exclamou Sherlock, sem conseguir encontrar a 
palavra equivalente em português. 
─ Não sei como é em seu país. Aqui, a lei é igual para todos ─ 
afirmou, cinicamente, Pina Couto. (SOARES, 1995, p.295). 

 

No romance de Jô Soares, o mal extrapola a existência contida. Ele não é 

condenado, mas demonstrado de maneira explícita. Pina Couto manda prender 

Holmes numa cela que já acomodava cinco gigantescos facínoras, que 

recepcionavam os prisioneiros-calouros com mimos reservados. Mesmo sabendo 

que poderá sofrer rechaças, o capitão do quinto distrito do Corpo Militar da Polícia 

da Corte, que estava de mal humor, prossegue em seu intento. De acordo com 

Baitaille (1989), o mal está dissociado das interdições e das ordens estabelecidas. 

Ele reside na transgressão. Para Roberto Machado (2005), a transgressão e o limite 

comportam um conjunto complementar e independente. Apesar de serem, 

contraditoriamente, inconciliáveis, nem uma nem outra se suprimem, destroem-se, 

excedem-se. Nem mesmo os limites são abolidos em sua totalidade.   

Na arte, o mal pertence ao reino do sensível, sendo uma exigência 

soberana, uma força demasiada em estado de pura paixão. É na transgressão dos 
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limites que é necessária e que garante a sua conservação enquanto ser finito, que o 

homem postula sua afirmação. Ele vai o mais longe possível: “[...] aumentando sua 

intensidade, o único valor positivo ‘para além do Bem e do Mal’, como lembra 

nietzscheanamente Bataille. [...]” (MACHADO, 2005, p. 59). No espaço literário, tem-

se a expressão desta força existente entre os humanos. Para o estudioso Michel 

Leiris (1998, p. 266 apud OLIVEIRA, 2014, p. 207), a humanidade se define da 

seguinte maneira: “humanidade [...] não tem nada a ver com a felicidade, muito 

menos com a bondade: nós estamos aqui bem longe de toda ideia de caridade: as 

visões mais atrozes como os prazeres mais cruéis são inteiramente legítimas. ”  

Além de Pina Couto, outros personagens, como o Marquês de Salles, 

apresentados no romance do escritor brasileiro, extrapolam limites, são sádicos, são 

libertinos. De Salles chega a apresentar a obra de Isidore Ducasse. Antes de 

declamar uma passagem da obra do autor argentino, o lascivo, primeiramente, 

instaura a curiosidade entre os presentes para que estes o peçam de bom grado que 

o recite. O Marquês afirma que, apesar da obra ter sido publicada, o editor não a 

distribuiu nas livrarias com medo de um processo criminal. Ao ser criado um clima 

insueto bem característico ao nobre, a atriz francesa chega ao ponto de pedir-lhe 

para recitar pelo menos uma passagem do “poema maldito”. O Marquês diz que as 

palavras de Ducasse podem afetar os ouvidos sensíveis das damas que estão no 

recinto. Contudo, Chiquinha Gonzaga afirma que não existe mais nada de tão 

extravagante para a época. Diante de tanta demanda, De Salles acaba declamando 

o seguinte trecho da obra autografada que ele ganhara do próprio autor:  

 

─ “Deve-se deixar crescer, 
por quinze dias, 
as unhas.  
Oh, como é doce arrancar, brutalmente, do  
                                          [seu leito, uma criança 
ainda sem sombra de penugem sobre o lábio 
e, com os olhos muito abertos, 
fingir passar-lhe suavemente a mão sobre a face. 
Inclinando para trás seus longos cabelos! 
Depois, de repente, no momento em que ela 
                                                      [menos espera, 
cravar as longas unhas em seu peito macio. 
Sem que ela morra, todavia, 
pois, se morresse, 
não veríamos, mais tarde, as marcas do seu 
                                                            [sofrimento. 
A seguir é preciso beber-lhe o sangue 
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                                     [lambendo-lhes as feridas. 
e, durante esse tempo, que deveria durar tanto. 
                                     [quanto dura a eternidade, 
A criança chora. 
Nada é tão bom como o seu sangue, extraído 
                                             [assim, ainda quente,  
a não ser suas lágrimas amargas como o sal...”  
(SOARES, 1995, p. 170-171). 
 

 

Após a leitura do trecho, quase todos ficaram pasmos na sala e o marquês 

sente-se à vontade perante tal situação embaraçosa que tinha criado. Sarah 

Bernhardt não se sente constrangida e afirma: “─ Pois eu achei excelente. Gostaria 

que o marquês me emprestasse o livro” (SOARES, 1995, p. 171). 

A libertinagem, característica da obra do Marquês de Sade, se apresenta em 

um movimento efetivo de erupção que destitui quaisquer limitações. Ela provoca 

indignação, como bem salienta Bataille (1987, p. 170), mas também abre espaço 

para o prazer que, na escrita de Sade, se torna dor e, consequentemente, poesia:  

 

Sade consagrou intermináveis obras à afirmação de valores 
inadmissíveis:  a vida era, segundo ele, a busca do prazer, e o prazer 
era proporcional à destruição da vida. Dito de outra maneira, a vida 
atingia o mais alto grau de intensidade numa monstruosa negação de 
seu princípio. 
Quem não vê que uma afirmação tão estanha não poderia ser aceita 
por todos, nem mesmo proposta, se ela não estivesse enfraquecida, 
esvaziada de sentido, reduzida a um brilho sem consequência? 
Quem não vê, com efeito, que, levada a sério, uma sociedade não 
poderia admiti-la nem por um momento? Na verdade, os que viram 
em Sade um celerado respondem melhor às suas intenções que os 
seus modernos admiradores. Sade provoca um protesto de revolta, 
sem o qual o paradoxo do prazer seria simplesmente poesia.  

 

As dores que Justine, personagem da obra Justine ou As Desgraças da 

Virtude (1971), de Donatien Alphose François de Sade, o famoso Marquês de Sade, 

sofre nas mãos de membros da elite francesa oitocentista poderiam ter também 

afligido Sherlock Holmes, na cela grande da delegacia dirigida por Pina Couto. 

Assim sendo, a obra de Sade e sua historiografia são mais outros livros que 

se abrem no espaço poético de O Xangô de Baker Street.  Livros que são 

apresentados nas referências bibliográficas, listadas no final do romance, que o 

autor certamente consultou e que servem para que um Rio de Janeiro imaginado, no 
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final do século XIX, juntamente com os personagens e acontecimentos que povoam 

a obra, seja construído.  

 

2.2. PONDO-SE EM JOGO: “JÁ SOMOS QUASE CIVILIZADOS” 

 

Em sua constituição, a obra de Jô Soares chama a atenção para o ato 

ficcional que põe em cena seu processo de constituição. Ao discorrer a respeito do 

conceito de metaficção, Gustavo Bernardo (2010, p. 09-10) afirma que esta é: “[...] 

um fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 

falando de si mesma ou contendo a si mesma”.   

Apesar de ser algo observável, a metaficção não se restringe a um “além de” 

como o prefixo grego “meta” pode designar.  Um além ficcional seria algo metafísico; 

um mundo inteligível constituído por essências puras, ideias incorruptíveis, 

imutáveis, eternas e perfeitas, as quais podem ser percebidas na passagem a 

seguir, que traz um diálogo de Sócrates e Cebes, no Fédon:  

 

[...] Essa essência, de cuja existência falamos em nossas 
interrogações e em nossas respostas, dize-me: comporta-se ela 
mesma sempre do mesmo modo, mantém sua identidade, ou ora se 
apresenta de um modo, ora doutro? Pode-se admitir que o Igual em 
si mesmo, o Belo em si mesmo, que cada realidade em si – o ser – 
seja suscetível de uma mudança qualquer? Ou acaso cada uma 
dessas realidades verdadeiras, cuja forma é uma em si e por si, não 
se comporta sempre do mesmo modo em sua imutabilidade, sem 
admitir jamais, em nenhuma parte e em coisa alguma, a menor 
alteração? 
─ É necessário ─ disse Cebes ─ que todas conservam do mesmo 
modo a sua identidade, Sócrates! 
─ E, doutra parte, que dizer dos múltiplos objetos, como homens, 
cavalos, vestimentas, ou quaisquer outros do mesmo gênero, e que 
são iguais, ou belos ─ são sempre os mesmos ou apostos às 
essências pelo fato de nunca estarem no mesmo estado em relação 
a si nem em relação aos outros? 
─ E dessa maneira ─ atalhou Cebes ─ eles nunca se comportam da 
mesma forma. 
─ Assim, pois, a uns podes tocar, ver ou perceber por intermédio dos 
sentidos; mas quanto aos outros, não existe para ti nenhum outro 
meio de captá-los senão o pensamento refletido, pois que os seres 
desse gênero são invisíveis e subtraídos a visão? 
─ Nada mais certo! (PLATÃO, 2007, p. 78).  

 

Ao contrário do pensamento platônico, a metaficção não se limita a 

simplesmente tornar visível uma origem, uma essência, um modelo para a arte; ela 
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faz parte da obra, sendo também o que a sustenta. Em outras palavras, a 

metaficção não é uma essência; ela não conserva uma ideia, como também não é 

apenas a arte se voltando para si mesma e representando formas verdadeiras 

daquilo que ela é. A metaficção faz parte da arte, sendo aquilo que a sustenta e o 

que a torna seu processo de composição visível. 

As narrativas que apresentam a realidade ficcional como criações 

apresentam inevitavelmente uma atualização ficcional singular. Elas não criam 

unicamente a aparência de narrar acontecimentos imaginados. O discurso ficcional, 

vez por outra, abandona o que é narrado e passa a se interessar pelo seu fazer. 

Estes tipos de narrativas, que são caracterizados por Linda Hutcheon (1984) como 

narrativas diegeticamente e/ou linguisticamente narcisistas, não fazem questão de 

se passar por fictícias. A pesquisadora afirma que a metaficção narcisista apresenta 

dois modos e duas formas que não são essencialmente exclusivas, nem 

complementares a determinadas obras: “[...]. Há textos que são [...] diegeticamente 

autoconscientes [...] conscientes de seus próprios processos narrativos. Outros são 

linguisticamente autorreflexivos, demonstrando consciência dos limites e poderes de 

suas próprias linguagens [...].” (HUTCHEON, 1984, p. 22-23, tradução nossa)22.  

Cada um desses modos apresenta duas formas diferentes: explícita ou implícita. As 

formas explícitas de narcisismo se apresentam em narrativas que evidenciam tanto 

autoconsciência narrativa quanto autorreflexividade linguística, de maneira geral, 

tematizadas ou alegorizadas no tecido ficcional. Já o modo implícito se demonstra 

de maneira indireta perante componentes estéticos ou linguísticos dissimulados.  

Assim sendo, na narrativa narcisista, o trabalho de escrita e o processo 

narrativo tornam-se explícitos, o mundo ficcional é forçado a ser considerado 

enquanto tal. Ele adquire visibilidade, torna-se metaficcional. Segundo Linda 

Hutcheon (1984, p. 1, tradução nossa): “[...] metaficção, como tem agora sido 

nomeada, é ficção sobre ficção, isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário 

com relação a sua própria identidade narrativa e/ou linguística. [...]”.23 

                                                           
22 “[...] There are texts which are [...] diegetically self-aware […] conscious of their own narrative 
processes. Others are linguistically self-reflective, demonstrating their awareness of both the limits and 
the powers of their own language […].” (HUTCHEON, 1984, p. 22-23). 

23 “Metafiction, as it has now been named, is fiction about fiction, that is, fiction that includes within 
itself a commentary on its own narrative and/or linguistic identity.” (HUTCHEON, 1984, p. 1).  
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A crítica canadense faz questão de afirmar que narcisista se refere ao 

processo de escrita tornado visível. Embora tenha usado o mito de Narciso para 

delinear suas reflexões, sua proposta teórica em relação à metaficção na literatura 

não possui nenhum teor psicológico, pois não é o autor que é apresentado como 

narcisista, mas a narrativa:  

 

“Narcisista” – o adjetivo figurativo escolhido aqui para designar essa 
autoconsciência textual – não pretende ser pejorativo, mas descritivo 
e sugestivo, como a leitura alegórica e irônica do mito de Narciso [...]. 
Também não são as conotações psicanalíticas inevitáveis a serem 
tomadas de forma negativa, como muitos que não leram Freud 
podem fazer a respeito desse assunto. Na verdade, foi Freud quem 
conferiu ao narcisismo o status da “condição universal original” do 
homem, tornando-o a base de mais do que não apenas o 
comportamento patológico. Essas associações psicológicas, 
enquanto provavelmente inevitáveis, são aqui, contudo, irrelevantes 
na medida em que é o texto narrativo, e não o autor, que está sendo 
descrito como narcisista. (HUTCHEON, 1984, p. 1, tradução 
nossa).24 
 

Em uma narrativa narcisista, o mundo ficcional não é um objeto verbal 

passivo, transmissor de significados, mas uma experiência de escrita que se 

constitui a partir da linguagem. A obra, assim como Narciso, se volta 

apaixonadamente para a sua imagem, criando conotações que fogem de seu 

controle e apontando para uma força criativa não silenciada que, no decorrer do 

processo de criação, desvincula-se de qualquer referente. 

Essa força, de acordo com a leitura de Hutcheon (1984), se assenta na 

figura mitológica da ninfa Eco, que, condenada a repetir para sempre as últimas 

palavras de seu interlocutor, encarna a figura da narrativa, que chama a atenção 

para a linguagem que a forja. Consciente de seu processo poético, a narrativa passa 

a se intrigar com sua própria reflexão e a considerar que sua imagem é válida de um 

tratamento literário. Dessa maneira, o processo narrativo começa a invadir o 

conteúdo da ficção e Eco ou o processo verbal, por sua vez, sai de seu esconderijo. 

                                                           
24 ‘Narcissitic’ – the figurative adjective chosen here to designate this textual self-awareness – is not 
intended as derogatory but rather as descriptive and suggestive, as the ironic allegorical reading of the 
Narcissus myth […]. Nor are the inevitable psychoanalytic connotations to be taken negatively, as 
many who have not read Freud himself on the subject might tend to do. In fact, it was Freud who 
conferred on narcissism the status of the ‘universal original condition’ of man, making it the basis of 
more than just pathological behavior. These psychological associations, while likely inevitable, are 
here, however, irrelevant in that it is the narrative text, and not the author, that is being described as 
narcissistic. (HUTCHEON, 1984, p. 1). 
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Agora, a narrativa, como Narciso, vê sua imagem refletida num espelho que não é 

mais de água, mas de palavras. 

O chamar a atenção para o ficcional faz parte do maquinar da metaficção, do 

operar para saídas em imagens já postas, do apontar para a visibilidade do espaço 

literário. Na obra de Jô Soares, são mostrados explicitamente conteúdos que 

ganham uma nova roupagem na tessitura da narrativa policial.  O romance põe sua 

constituição em jogo, demonstrando-a como ficcional, atualizando-se na diferença e 

deixando traços de sua escrita, ao repetir o que é trazido para seu plano de 

composição.  É toda uma máquina autopoiética que desterritorializa, de forma 

absoluta,25 lugares comuns dos signos e que apresenta as palavras em sua tentativa 

de significar.  Nesse espaço, o ficcionar torna-se visível pela abertura provocada no 

que é dito:  

 
– Curioso. Não vejo nenhum índio pelas ruas. 
O marquês de Salles divertiu-se com a surpresa do doutor: 
– Nem verá, doutor Watson. Já somos quase civilizados – ironizou. – 
Depois, os índios são livres como a natureza, não servem para os 
trabalhos domésticos. Contamos com os escravos. Na maioria das 
vezes, os negros dão conta do serviço, se bem que alguns são 
muito... muito... – queria dizer preguiçosos, só que a palavra fugia-lhe 
em inglês. Murmurou para si mesmo: – Preguiçosos... preguiçosos... 
how would I say preguiçosos in English... 
– Lazy – adiantou Holmes, com a maior traqüilidade. (SOARES, 
1995, p. 105-106). 
 

No processo narrativo, a história acontece num ritmo que é dado pelos 

desprendimentos que se dão no ato de narrar. O europeu acredita que o Brasil não é 

civilizado e o brasileiro se comporta a partir de uma pretensiosa ideologia de 

civilização brasileira. Como diria Deleuze (2006, p. 368), “[...] Não há ideologia, há 

tão-somente organização de poder, uma vez que a organização de poder é a 

unidade do desejo e da infra-estrutura [...].” As imagens do índio e do negro são 

ideias falsas. O índio é uma figura representada pelo discurso etnocêntrico de 

vertente romântica. Ele é o “bom selvagem”. Já o negro é desvalorizado e aparece 

como ser inferior, sem nobreza, trabalhador escravizado, que serve unicamente para 

                                                           
25 Segundo Deleuze e Guattari (2011, p. 91), “uma desterritorialização absoluta, uma linha de fuga 

absoluta, uma deriva absoluta” implica em escapar “às coordenadas espaçotemporais e até 
existenciais” para criar um novo território, um estado de “matérias não formadas, no plano de 
consistência”, isto é, ela não consiste apenas em mudar de território, reterritorializar de outra 
maneira, mas de se projetar a um devir.  
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o trabalho. O que há é uma imposição de imagens tanto para o índio quanto para o 

negro pelo branco de origem europeia, que fora responsável pela colonização do 

Brasil.  

Percebemos na fala do Marquês de Salles mecanismos do poder repressivo, 

que, de acordo com Baudrillard (2001, p. 15-16, tradução nossa), se torna 

espetáculo na ação policial: 

 
Dizer repressão é dizer CRS26. Contudo, este é um impressionismo 
perigoso. A dramática evidência da repressão, quando de repente 
aparece na superfície das cidades no uniforme das Brigadas 
Especiais, unicamente mistifica o sistema latente de repressão que 
assombra as profundezas de nossas consciências. Uma das vitórias 
do movimento de Maio foi ter conjurado a repressão e posto adiante 
seu surgimento como verdade da ordem social e de suas instituições. 
No entanto, a sua fraqueza foi tê-la apenas conjurado na forma 
espetacular, sob seus aspectos mortais e arcaicos, mediante a qual, 
certamente, foi fundada uma solidariedade tática (“Todo o mundo 
contra a repressão”), mas sobre a qual o movimento também se 
tornou esgotado na guerrilha espetacular, finalizando-se em um 
fascínio pelos movimentos de rua simbólicos no qual, na iconografia, 
bem como no folclore obsessivo inspirando pela CRS, a repressão 
encarnada tornou-se o objeto número um de consumo para o 
imaginário em revolta.27 

 
No caso da ação policial, para o filósofo francês, não existe distinção entre o 

policial e o lúdico. A repressão é pensada não mais como agressão ou negação do 

princípio do prazer, mas é um ambiente.   Nesse contexto, o poder estatal 

desenvolve dois aspectos repressivos: o maternal e o paternal. Tais componentes 

tendem a formar relações pacificadas no dia a dia e destroem a relação entre o 

“lúdico” e o “policial”. Foi um erro de fundamento o fato de os alunos, ao participarem 

do Maio de 68, terem visto a CRS como principal agente de repressão. Eles caíram 

na armadilha montada pela sociedade burguesa que, na época, criou uma imagem 

                                                           
26 CRS é a sigla de Companhia Republicana de Segurança. 

27 “Qui dit repression dit CRS. Mais c’est là um impressoionnisme danereux. L’évidence dramatique 
de la répression quando ele affleure à la surface des villes sous l’uniforme des Brigrades Spéciales, 
nous mystifie largement sur as systématique latente, qui, ele, hante la profondeur des consciences. 
Ce fut une des victoires du mouvement de Mai d’avoir pu conjurer la répression, de l’avoir fait surgir 
comme la vérité de l’institution et de l’ordre social, mais ce fut as faiblesse de n’avoir pu la conjurer 
que sous une forme spectalaire, dans ses aspects meurtriers et archaïques, sur lesquels bien sûr 
s’est nouée une solidarité tactique (“Tout le monde contre la répression”), mais sur lesquels aussi le 
mouvement s’est épuisé dans une guirilla spectaculaire – pour finir dans la fascination de 
l’affrontement de rue symbolique, où la répression incarnée deve nait, ainsi que dans l’iconographie et 
le folklore obsessionnels inspirés par les CRS, l’objet de consommotion nº 1 de l’imagination révoltée.” 
(Baudrillard, 2001, p. 15-16). 



52 

 

da repressão a partir da força física e proibição. Na guinada das formas de controle 

maternal, a opressão torna-se uma maneira ludibriosa de participação aberta. Tudo 

isso é extremamente complicado de perceber, principalmente no caso citado pelo 

autor, uma vez que este se apresenta no nível do funcionamento da imagem e do 

signo. A eficácia de tal movimentação de rua, na França, pode ser vista na 

transformação no rosto de Paris, com a proliferação de avenidas dedicadas à cultura 

do consumo.  

Na narrativa policial, os mecanismos obscuros e latentes de repressão são 

desnudados e a ação policial se torna lúdica devido, mesmo que ficcionalmente, a 

sua espetacularização, ao que não se passa de um simulacro. Em Baudrillard (1991, 

p. 13), o simulacro resulta de uma simulação da realidade e é equivalente ao hiper-

real: “A simulação parte [...] da negação radical do signo como valor, do signo com 

reversão e aniquilamento de toda referência”. Em outras palavras, a simulação 

constrói uma realidade em si mesma, uma vez que aquilo que é erigido pelo signo 

passa a ser considerado real.  

É no espaço literário que a narração põe o que é dito em questionamento, 

ao chamar a atenção para a linguagem como modo de ação informado por relações 

de poder. Tanto a visão que Watson tem do Brasil quanto as descrições históricas 

europeias, bem com a visão do representante da colonização são fissuradas. 

Embasada na leitura de Flora Sussekind (1990), Salma Ferraz (1998, p. 33-34) 

afirma: 

 

 [...] o dr. Watson vai aos poucos entrando em contato com a 
realidade Brasileira, revelando os equívocos do “olhar estrangeiro”. 
“olhar previamente direcionado”, do “olhar armado”, dando a 
impressão de que quem conhece o Brasil, conhece-o devido a 
quadros e relatos de viajantes estrangeiros do século passado, tais 
como Debret, Rugendas, Denis e outros, os quais retratavam um 
Brasil exuberante e exótico. Os estereótipos vão [...] caindo por terra. 
[...] O próprio Holmes também tem surpresas em relação a algumas 
de suas idéias pré-concebidas. Em visita à baronesa d. Luísa, fica 
espantando diante de sua beleza nórdica, pois “não esperava 
encontrar, no Brasil, olhos tão azuis e cabelos tão ruivos” (19, p. 
126).  
 

Existe uma discrepância entre a visão contida nos relatos de viajantes e nos 

quadros apresentados na Europa, no século XIX, com relação ao Brasil. De acordo 

Gilberto Freyre (1987), a impressão de uma “tropicalidade” relacionada às maneiras 
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sociais herdadas do passado colonial entra em desavença com os modelos sociais 

racionalizadores copiados da burguesia europeia, principalmente a francesa e a 

inglesa. Ora, o país convivia na época do monarca-cidadão, para usarmos um termo 

da pesquisadora Lilia Schwarcz (1993), com sua herança colonial e em meio a uma 

população, consideravelmente, constituída de mestiços e mulatos.  

Na linguagem literária, a temperança condizente aos moldes sociais 

racionalizadores e o discurso europeu exótico da herança colonial perdem a suas 

palavras de ordem, não servem mais, pois, para enunciar verdades históricas. A 

verdade deixa de ser coerente; fica fora do campo do enunciado. Estando fora de 

suas condições existenciais, o enunciado perde seu poder de dizer. O que o 

marquês afirma (“Já somos quase civilizados”) soa com tom irônico na narrativa e 

conduz a não ditos em potencial; e, ainda, põe em dúvida o que ele diz a respeito do 

Brasil. De acordo com Linda Hutcheon (2000, p. 32), “[...] A ironia remove a certeza 

de que as palavras significam somente o que elas dizem [...]”.  

A narrativa se apresenta como constructo fictício. No romance de Jô Soares, 

reside a alegoria do próprio processo de criação ficcional de personagens e de suas 

ações. Como bem salienta Hutcheon (1984, p. 39, tradução nossa), “[...] O romance 

já não busca apenas fornecer uma ordem e um sentido de ser reconhecido pelo 

leitor. Ele exige agora que este seja consciente do trabalho”28. Na narrativa 

metaficcional, não há uma separação entre o processo narrativo, o contar a história 

e o produto: a história contada. Assim, o que importa é o que se faz presente no ato 

de narrar, como no momento em que Holmes fala português: 

 

O espanto de Watson só foi superado pelo do marquês de Salles: 
– Como? Então o senhor Sherlock fala português!? 
– Suponho que sim – respondeu Holmes, já na língua de Camões.  
Watson, que, apesar de conviver com o detetive há sete anos, não 
se acostumava com essas revelações, perguntou intrigado: 
─ E onde diabos foi que você aprendeu a falar esta língua? 
─ Em Macau, na China, um ano antes de conhecer você. Estive lá 
durante quase seis meses para estudar os misteriosos venenos 
orientais e o maior especialista desta matéria era um cientista 
português, Nicolau Travessa. (SOARES, 1995, p.106). 

 

                                                           
28 “[...] The novel no longer seeks just to provide an order and meaning to be recognized by the 

reader. It now demands that he be conscious of the work.” (HUTCHEON, 1984, p. 39).  
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  Em O Xangô de Baker Street, o contar a história já faz parte de sua 

realidade ficcional. A narração se encontra em vias do seu constituir. Holmes ganha 

atributos não existentes nas narrativas policiais doylianas. O processo narrativo 

desfaz a impressão de que aquilo que está sendo narrado preexiste ao relato. A 

narração não aspira ao verídico. Segundo Parente (2000, p. 14), 

 

A narrativa verídica, seja ela verdadeira ou fictícia, supõe sempre um 
acontecimento tomado no curso empírico do tempo. Todos os 
modelos verídicos da narrativa colocam o acontecimento como 
preexistindo à narrativa. Por isso, fala-se de narrativa em termos de 
representação e não de presentificação. Aliás, a narrativa tira seu 
caráter de verossimilhança do fato de representar ‘o que foi’. A 
verossimilhança significa simplesmente que a imagem fascinante da 
experiência, seja ela real ou não, é colocada como se tivesse sido ou 
fosse ser, em certo momento, presente.   

 

Esse tipo de narração, que Deleuze (2007b) percebe no cinema e que o 

chama de orgânico, pois vale por uma realidade supostamente preexistente, não 

tem lugar em O Xangô de Baker Street. A narração orgânica, segundo Deleuze 

(2007b, p. 157), “[...] consiste no desenvolvimento dos esquemas sensório-motores 

segundo os quais as personagens reagem às situações, ou então agem de modo a 

desvendar a situação [...].” O que é narrado nesta obra desloca ou modifica os ditos 

que se antecedem. Os personagens doylianos são ficcionalizados de forma 

diferente.  Holmes não é tão aficionado pela ciência como o personagem doyliano 

descrito por Stamfort a Watson: 

  

[...] ─ Holmes talvez seja demasiado científico para o meu gosto... 
quase cruelmente científico. Posso até imaginá-lo capaz de 
administrar a um amigo uma pitada do último alcalóide vegetal, não 
por maldade, compreenda-me, mas simplesmente por espírito de 
pesquisa e para ter uma idéia precisa dos efeitos. No entanto, faço-
lhe a justiça de admitir que ele próprio o tomaria com a mesma 
desenvoltura. Ao que me parece sua paixão é o conhecimento exato 
e completo.29 (DOYLE, 2001a, p. 14). 

 

                                                           
29 “[…] “‘Holmes is a little too scientific for my tastes – it approaches to cold-bloodedness. I could 
imagine his giving a friend a little pinch of the latest vegetable alkaloid, not out of malevolence, you 
understand, but simply out of a spirit of inquiry in order to have an accurate idea of the effects. To do 
him justice, I think that he would take it himself with the same readiness. He appears to have a 
passion for definite and exact knowledge.’” (DOYLE, 1981, p. 17). 
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No heterocosmo soareano, o detetive não se arrisca tanto assim. Para obter 

seus conhecimentos, ele se aproveita dos outros. Para aprender sobre venenos 

exóticos, ele prefere viajar para Macau na China e até mesmo aprender outra língua: 

 
─ Esse Nicolau Travessa realmente entendia da matéria? ─ 
perguntou De Salles, com fascínio que tinha por assuntos 
escabrosos.  
─ Travessa era um gênio incompreendido. Nasceu em Lisboa, de 
família abastada, mas cedo seu espírito de aventureiro o levou para 
Goa, na Índia, de onde foi expulso. 
─ Por quê? ─ indagou o marquês. 
─ Por ter usado o próprio corpo em experimentações com o veneno 
da cobra naja, que lhe custaram uma vista e a paralisia da perna 
esquerda ─ relatou Holmes, com respeito. 
─ Ele experimentava os venenos? ─ horrorizou-se Watson. 
─ Como todos os grandes cientistas, Travessa fazia do seu 
organismo um laboratório experimental. De Goa partiu para a China. 
Ao longo dos anos, provou arsênico, cianureto, carbonato de 
chumbo, estricnina, curare e até o conum maculatum, que é um 
veneno raro extraído de um peixe japonês. Durante o longo período 
que estive em Macau, aprendi muito com este homem simples e 
dedicado.  Pena que a ciência não lhe faça justiça. (SOARES, 1995, 
p. 107). 

 

A narrativa não dá respaldo ao que apoia o território ficcional doyliano. O 

território ficcional é outro. Diferentemente das narrativas policiais doylianas, O Xangô 

de Baker Street não evidencia o detetive. Sua escrita é posta em jogo e adquire 

outras visibilidades. Para Hutcheon (1984), a metaficção que possui autoconsciência 

textual possibilita o questionamento do que é dito.  Assim sendo, no romance de Jô 

Soares, a narrativa se volta para seu encontro com o imaginário, demonstrando-se 

ficticiamente. No seu heterocosmo ficcional, percebemos que o plano de 

composição se demostra enquanto tal. Trata-se de uma obra que expressa sua 

ficcionalidade de modo que possamos ver os personagens e o enredo sendo 

construído.  

 

2.3  O PRÓPRIO ATO DE NARRAR: “A MESA PARA O ALMOÇO ESTAVA POSTA” 

 

 Para Blanchot (2010), a literatura não busca representar o mundo. Ao invés 

disso, ela é escrita inesgotável que potencializa o seu ser. Falar de maneira poética 

é possibilitar uma fala que não se sedimenta na palavra de ordem e dar vez a uma 

linguagem em que vozes transitam no desaparecimento do sujeito e na consequente 
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vazão do ser da linguagem. Nas palavras de Blanchot (2011a, p. 347-348), a obra 

faz desaparecer aquele que a escreve, e aquilo que é escrito se encontra numa 

linguagem em que permeia a morte: 

 

[...] O escritor que escreve uma obra se suprime nesta obra e se 
afirma nela. Se escreve para se desfazer de si, acontece que essa 
obra o compromete e o chama, e, se escreveu para se manifestar e 
viver, vê  que o que fez não é nada,  que  a maior obra não vale o ato 
mais insignificante  e que o condena a uma existência  que não  é a 
sua e a uma vida  que não é vida. Ou ainda, ele escreveu porque 
ouviu, no fundo da linguagem, esse trabalho de morte que prepara os 
seres para a verdade de seus nomes: trabalhou para esse nada, e 
ele mesmo foi um nada no trabalho. Mas, ao realizarmos o vazio, 
criamos uma obra, e a obra, nascida da fidelidade à morte, no final já 
não é capaz de morrer [...].  

 

Na obra, as palavras são pronunciadas numa trama imaginária, num mundo 

onde o que ocorre se torna sua realidade. No espaço literário, o que se diz das 

coisas se pluraliza e assinala para sua ausência. A voz que fala é liberada de 

qualquer função representativa. A linguagem toma consciência de si mesma, se 

manifesta:  

 

[...] a arte e a literatura não têm mais nada a fazer a não ser 
manifestar-se, isto é, indicar-se, de acordo com o modo obscuro que 
lhes é próprio: manifestar-se, anunciar-se, numa palavra, comunicar-
se, eis o ato inesgotável que constitui e institui o ser da literatura.  
(BLANCHOT, 2010, p. 106). 

 

No romance de Jô Soares, o ato de narrar se encontra numa distância que 

assinala para saídas, para o encontro com o imaginário. É neste espaço que a obra 

se dá a partir do livro que o romancista escreve, numa busca de dispor todo o 

acontecimento ficcional. Para Blanchot (2011a, p. 325-326),  

 

O imaginário não é uma estranha região situada além do mundo; é o 
próprio mundo, mas o mundo como conjunto, como o todo. Por isso 
não está no mundo, pois é o mundo, tomado e realizado em seu 
conjunto pela negação global de todas as realidades particulares que 
nele se encontram, por sua colocação fora do jogo, sua ausência, 
pela realização dessa mesma ausência, com a qual começa a 
criação literária, que se dá a ilusão, quando se volta para cada coisa 
e cada ser, de criá-lo, porque agora os vê e os nomeia a partir do 
todo, a partir da ausência de tudo. 
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 O romance de Jô Soares reside onde ressoa seu apelo, num encontro que o 

põe em ritmo de constituição de seu território, repetindo o que o mantém. A narrativa 

se realiza na paródia de textos historiográficos, numa subversão que é aceita e que 

é, de acordo com Linda Hutcheon (1989, p. 96), paradoxal, já que não se oficializa 

legalmente, apesar de caracterizar todo discurso paródico: “[...] a paródia postula, 

como pré-requisito para a sua existência, uma aceitação de formas e convenções 

estáveis e reconhecíveis. Estas funcionam como normas ou regras que podem ser – 

e logo, evidentemente, serão quebradas [...]”. No texto paródico, uma autorização 

específica é cedida, mas em consonância com as possibilidades permitidas pelos 

textos parodiados. Como exemplo deste procedimento, tem-se o almoço que o 

imperador oferece em homenagem a Sarah Bernhardt. A atriz francesa estava 

preocupada com a febre amarela, um mal que assola a população carioca, na 

época: 

  

A mesa para o almoço estava posta no jardim-de-inverno, numa das 
alas do palácio. Por motivos óbvios, dele participavam poucas 
pessoas: Sarah Bernhardt, seu filho Maurice, Sherlock Holmes, 
Watson, o imperador, o visconde de Ibituaçu e o marquês de Salles. 
Edward Jarret, empresário americano da atriz, também convidado, 
não pode comparecer, já que os temores de Sarah haviam se 
confirmado: Jarrett estava sofrendo de febre amarela. O visconde de 
Ibituaçu era amigo de longa data do imperador. Fazendeiro muito rico 
do vale do Paraíba, era dono de um casarão magnífico em estilo 
romano, na rua das Laranjeiras, bem no centro de um parque 
esplendoroso. O visconde passava ali vários meses por ano. Velho 
solteirão, o excêntrico fidalgo adorava dar festas no seu palacete 
para os boêmios e literatos da cidade, daí seu conhecimento com De 
Salles. Nos salões da sua residência, reunia gente como Lins de 
Albuquerque, Bilac, Dermeval da Fonseca, Guimarães Passos e 
muitos outros. D. Pedro prezava sua amizade, pois, por meio dele, 
estava sempre informado do que se passava nos bares e cafés. 
(SOARES, 1995, p. 111).  

  
 

Nesse almoço, temos uma série de acontecimentos que povoam a obra, 

pontos onde a narrativa se realiza, começo e recomeço do narrar. Apenas poucas 

pessoas são chamadas para o almoço; pessoas que se unem ao imperador, para 

seu interesse na resolução do caso do violino roubado. Todo um relato, que não é 

um componente à parte do que se relata, é criado em torno desse encontro de 

personagens que se apresentam em construção. Nesse momento da obra, os 
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temores da atriz se tornam realidade: seu empresário contrai a tão conhecida 

doença. 

O Brasil da época é um país que convive com doenças tropicais e que, 

segundo Shwarcz (1993), também atribui seus problemas higiênicos à imigração. Os 

médicos do Rio de Janeiro buscavam exercer seu trabalho na descoberta das 

doenças e consideravam os problemas entre certas populações de imigrantes, como 

era o caso dos italianos, o que se confirma a seguir: “[...] É conhecida a correlação 

entre o recrudescimento da febre amarela e a imigração italiana (Chalhoub, 1993). 

[...]” (SHWARCS, 1993, p. 198).   

Na cena do almoço, esboça-se o direcionamento que conduz ao território 

ficcional que sustenta a obra. O requinte do gentleman se esvai. Diante dos pratos 

estranhos, Holmes se desvia das cerimônias. Apesar de o imperador dizer que 

podem escolher entre a feijoada e o vatapá, ele prefere não escolher, quebra a 

etiqueta e violentamente ataca os pratos com voracidade. Mastiga, deglute, devora, 

engole, ingurgita e arrota, numa performance digna de Pantagruel. Assim como o 

personagem de Rabelais, o detetive inglês se destaca à mesa em seu apetite 

descomunal, sentindo-se um boa-vida, alegre e glutão.  

O afamado detetive não come somente com a boca. Ao contrário do doutor, 

que, mantendo sua “inglesidade”, procura saber se a comida à mesa é pesada para 

um estômago inglês, Holmes desvia-se dos cuidados que também poderia tomar, 

afirmando: “ ─ Então, Watson, não vai almoçar? Está delicioso ─ afirmou Holmes, 

entre vastíssimas garfadas. ” (SOARES, 1995, p. 117). 

Toda essa comilança resulta no fracasso de sua tentativa de pegar o 

assassino in locus.  Após comer tanto, consequentemente, ele não consegue dormir 

e sai para uma caminhada noturna para respirar ar fresco e, dessa maneira, tentar 

se aliviar das dores finas e agudas que invadiam suas entranhas. No momento em 

que o serial killer tenta atacar a sua próxima vítima, o detetive sai correndo em seu 

encalço, porém, quando se defronta com um vaso sanitário na Biblioteca Nacional, 

não consegue se fazer de rogado: “[...] ele cedeu ao chamado impiedoso da 

natureza. O detetive ficou ali, humilhado, madrugada adentro. O dendê produzira 

uma proeza que nem mesmo seu arquiinimigo, o professor Moriarty, conseguira 

realizar: deter o detetive.” (SOARES, 1995, 138). 
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A cada momento, o romance é chamado a se constituir, a traçar encontros 

imaginários, a empreender movimentos em sua escrita autopoiética, partindo do 

caos em busca de um território, de um agenciamento territorial, de um ponto até 

mesmo frágil, onde possa se acalmar, se constituir. De acordo com Deleuze e 

Guattari (1997a, p. 116), até mesmo a criança que busca se tranquilizar no escuro 

realiza um movimento de busca para se acalmar em meio ao caos em que se 

encontra:  

 

[...] Uma criança no escuro, tomada de medo, tranquiliza-se 
cantarolando. Ela anda, ela pára, ao sabor de sua canção. Perdida, 
ela se abriga como pode, ou se orienta bem ou mal com sua 
cançãozinha. Esta é como o esboço de um centro estável e calmo, 
estabilizador e calmante, no seio do caos. Pode acontecer que a 
criança salte ao mesmo tempo em que canta, ela acelera ou diminui 
seu passo; mas a própria canção já é um salto: a canção salta do 
caos a um começo de ordem no caos, ela arrisca também deslocar-
se a cada instante. Há sempre uma sonoridade no fio de Ariadne. Ou 
o canto de Orfeu.  

 

Assim como a criança que é tomada pelo medo do escuro, em O Xangô de 

Baker Street, os personagens são levados à busca de um ponto, mesmo que frágil, 

para se fixar. Para que a narrativa alce o ponto, a fim de se tornar romance, o 

escritor fascina-se diante do que lhe possibilita visibilidades. Ele segue um fio 

condutor desmedido que consagra sua escrita, tal como o canto de Orfeu. No 

entanto, o risco diante do fascínio é, ao mesmo tempo, de ruína e de consagração 

da obra. Orfeu mergulha na noite em busca de sua amada e só consegue entrar nos 

domínios de Hades graças a sua música, que seduz Perséfone, a esposa do Deus 

grego.  É a arte que o leva a um mundo não acessível aos mortais.  

De acordo com Blanchot (2011b, p. 186), a viagem de Orfeu ao mundo dos 

mortos com sua lira mágica sinaliza a potencialidade da arte, ou seja, é o movimento 

do artista em busca de sua obra: “[...] o ponto profundamente obscuro para o qual 

tende a arte, o desejo, a morte, a noite”.  Esse ponto obscuro que é direcionado pelo 

encontro do escritor com o imaginário é inapreensível e não se revela para aquele 

que escreve. Ele é o enfrentamento do escritor com as profundezas da noite.  

Jô Soares se arrisca para construir sua obra, mas ele não se entrega 

completamente aos riscos da desmentida, como Orfeu, e nem se deixa navegar 
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despreocupadamente no mundo que ele cria. Ele segue em frente em seu 

movimento de inspiração, mesmo que a ruína o espreite: 

 

[...] Não pode ser de outro modo. Da inspiração, só pressentimos o 
fracasso, apenas reconhecemos a violência extraviada. Mas a 
inspiração diz o fracasso de Orfeu, e Eurídice, duas vezes perdida, 
diz a insignificância e o vazio da noite, a inspiração, em face desse 
fracasso e dessa insignificância, força Orfeu a voltar-se por um 
momento irresistível, como se renunciar ao êxito, como se aquilo a 
que chamamos o insignificante, o não essencial, o erro, pudesse, 
àquele que lhe aceita o risco e se lhe entrega sem reservas, revelar-
se como a fonte de toda autenticidade. (BLANCHOT, 2011b, p. 189). 

  

 Atendendo às exigências incessantes da obra, o romancista apresenta o 

imperador brasileiro como uma figura que tem interesse pelo que acontece ao seu 

redor. O interesse que o monarca tem pelo visconde é uma deriva que sustenta sua 

constituição enquanto personagem. Ele quer sempre saber o que se passa nas 

conversas que estão longe de seu alcance nos bares e cafés.  D. Pedro II 

apresenta-se bem distante da figura do “príncipe perfeito”, como pretendiam os seus 

tutores. De acordo com Gonçalves (2013, p.65), foi consenso entre os tutores que a 

educação do príncipe regente seria versada num repertório cosmopolita de erudição 

científica e iluminista: “[...] o que estava em jogo era a ‘fabricação’ de um príncipe 

perfeito, adequado tanto às demandas que o reino imporia quanto aos 

mandamentos do Ideal civilizatório”. Por outro lado, o visconde também se aproveita 

do imperador para traçar seu personagem como aristocrata. Afinal, ele consegue 

seu título através de uma troca de favores extravagantes para ambos os lados. Um 

se aproveita do outro para obter satisfações sociais, numa cena sarcástica: 

 

RODRIGO MODESTO TAVARES ganhara o título de visconde de 
Ibituaçu de maneira pouco convencional. Homem muito rico, já de 
certa idade, era figura habitual do Paço, cortejando sempre o 
soberano. Numa bela manhã de abril, havia uns cinco anos, d. Pedro 
fora inaugurar mais um braço de sua querida estrada de ferro. Junto 
a ele, vários dignitários, ministros, senadores, conselheiros, 
marechais e, evidentemente, Rodrigo Modesto Tavares, que fazia 
questão absoluta de comparecer a essas cerimônias ao lado do 
imperador. Sua Majestade Imperial estava radiante em uniforme de 
gala. A banda, com toda a pompa, interpretava algumas machas 
militares. Uma multidão se aglomerava para ver d. Pedro II. O sol 
resplandecente e o azul límpido de um céu sem nuvens 
acrescentavam mais solenidade ao momento. No palanque 
abarrotado, o monarca preparava-se para dar início à cerimônia de 
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inauguração, quando aconteceu o inesperado. Logo após os 
aplausos que sucederam a execução do Hino nacional, no instante 
de silêncio que se seguiu, d. Pedro, inadvertidamente, deixou 
escapar uma estrepitosa flatulência. Constrangimento geral no 
palanque. As autoridades não sabiam o que fazer diante daquele 
acidente inoportuno. Foi então que Rodrigo, com a rapidez do 
raciocínio dos aduladores, disse em alto e bom som: “Mil perdões, 
Majestade. Fui eu. Acontece-me de vez em quando. Sofro de 
meteorismo”. E assumiu, dignamente, o ruidoso flato imperial.  
Ministros, senadores e marechais invejaram a presença de espírito 
de Rodrigo Modesto. Lamentavam-se todos intimamente: “Cáspite! 
Como é que eu não tive essa idéia?!”.  O monarca, agradecido, 
concedeu ao amigo que o salvara de tamanha humilhação o título de 
Visconde com Grandeza. Para que a denominação do recente nobre 
fizesse jus ao acontecimento, Rodrigo foi nomeado visconde de 
Ibituaçu, que em tupi-guarani significa “vento grande”. (SOARES, 
1995, p. 165-166). 

 

Num cenário tropical exuberante e entre uniformes de gala majestosos, os 

atos dos dois personagens soam de maneira grotesca.  O fingimento de ambos se 

demonstra diretamente acessível na superfície textual. O fato narrado adquire um 

tom sarcástico, uma vez que satiriza ações ridículas que são aceitas pela nobreza e 

aristocracia.  Ganhar um título de nobreza e concedê-lo dessa maneira demonstra 

ridiculamente a falta de realizações de uma monarquia bisonha. O imperador não sai 

de seu esplendor por nada e, apesar de cometer algo que foge de sua nobre 

posição, é agraciado com o desempenho de seu amigo. É um entre tantos 

acontecimentos bufas que ocorre ao imperador dos trópicos, o que dá ritmo as 

situações presentes na obra. 

Em O Xangô de Baker Street, a maneira como os personagens e as ações 

acontecem nos dá a entender seu universo ficcional. Tanto uns quanto outros se 

realizam na errância. No texto literário, segundo Levy (2003, p. 20), “[...] a linguagem 

não parte do mundo, mas constitui seu próprio universo, cria sua própria realidade. É 

justamente em seu uso literário que a linguagem revela sua essência: o poder de 

criar, de fundar um mundo”. Há a sensação de começo e recomeço incessantes de 

diversos relatos que compõem a narrativa e se direcionam para o espaço onde o 

narrar começa de fato. O que ocorre na cena do almoço, assim como ao longo de 

toda a obra, se dá num espaço de ausência, de possibilidades. Como os 

personagens agem de acordo com suas predileções, tudo pode acontecer, numa 

repetição com diferença desmesurada. Sarah Bernhardt e Sherlock Holmes 
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encenam uma troca de galanteios que não levam a nada. Meras histórias criadas 

pelos personagens que apontam para outras histórias:  

 

Assim que chegaram, Holmes e Sarah Bernhardt relembraram velhos 
encontros: 
__ Jamais me esquecerei da sua Lady Macbeth, há dois anos, em 
Londres, no Gaiety. A cena do sonambulismo, além de deixar a 
plateia alucinada, matou de inveja as atrizes inglesas. 
__ Mon cher Holmes, gentil como sempre... __ Virou-se, dirigindo-se, 
em inglês, para Watson: __ E este querido doutor, como vai? Espero 
que tenha levado a sério minha sugestão de descrever em livros as 
fantásticas aventuras do seu amigo. 
__ Tenho pensado nisso, madame. Por enquanto falta tempo. 
(SOARES, 1995, p. 112). 
 

 O romance se constitui nesse tecido multifacetado. Para Blanchot (2011b), 

a narrativa se realiza no espaço onde a palavra apenas alude, sugere e evoca seu 

mundo. O texto literário se apresenta como um movimento constante, uma busca 

que não se pode interromper em direção ao inalcançável, no ponto onde apenas a 

neutralidade impessoal fala: “[...] aquilo que não se descobre, não se verifica e não 

se justifica jamais diretamente” (BLANCHOT, 2005, p. 293). Se a obra alude ao 

mundo, não é para representá-lo, mas para sugerir, evocar seu espaço literário. 

Neste espaço, a linguagem é diferente da fala comum, já que esta encontra sua 

força no mundo.  

 

A fala em estado bruto “relaciona-se com a realidade das coisas”. 
“Narrar, ensinar, até descrever”, dá-nos as coisas na própria 
presença delas, “representa-as”. A fala essencial distancia-se, fá-las 
desaparecer; ela é sempre alusiva, sugestiva, evocativa. 
(BLANCHOT, 2011b, p. 32). 

 

A palavra literária encontra sua potencialização fora da esfera mundana. Ela 

se refere a si mesma, de modo que escrita e mundo são autônomos; assim,  a 

palavra que não serve para designar coisa alguma, nem para dar voz a alguém, 

tendo seu fim em si mesma. Seu ponto de partida e de chegada exige o lugar vazio 

e animado que ecoa o apelo da obra. Os personagens estão a todo tempo 

inventando o seu papel. Assim como Sarah Bernhardt e Sherlock, que trocam 

galanteios baseados em seus personagens, D. Pedro II tenta disfarçar sua 

conhecida personalidade na capital do único império no continente americano: 
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D. Pedro II, sobriamente vestido como de hábito, envergava uma 
sobrecasaca preta e luvas brancas. Começou desculpando-se: 
─ Peço perdão pela ausência da imperatriz, mas Teresa Cristina não 
se sente muito bem. Não fosse a sua migraine, eu teria oferecido um 
grande banquete para meus ilustres convidados. 
Todos à mesa sabiam perfeitamente que esta era uma desculpa 
esfarrapada, uma vez que o assunto a ser tratado não agradaria 
certamente à imperatriz. (SOARES, 1995, p. 112).  

 

Para Blanchot (2005), a obra não encontra sua saída no que é comum, ela 

procura por possibilidades não pensadas, não ouvidas ou vistas. Ela priva o escritor 

do mundo e o põe ao encontro com o imaginário. A cada momento em que ela se 

realiza, traz de volta o ponto do enfrentamento com a impossibilidade, aproxima-se 

da busca essencial, apela para o que ela é, para seu inacabamento. A obra é 

inacabada. O escritor finaliza o livro, mas o murmúrio da obra perdura. O livro se 

origina na arte, não se assegura no mundo, e somente se torna obra no espaço 

aberto, no movimento ousado e errante. Para Blanchot (2005, p. 291), o escritor é 

desligado da obra para que esta possa se sustentar. 

 

O que atrai o escritor, o que impulsiona o artista não é diretamente a 
obra, é sua busca, o movimento que conduz a ela, aproximação que 
torna a obra possível: a arte, a literatura e o que essas palavras 
dissimulam. Por isso, um pintor, a um quadro, prefere os diversos 
estados desse quadro. E o escritor, freqüentemente, não deseja 
acabar cem narrativas que tiveram a função de conduzi-lo a 
determinado ponto, e que ele deve abandonar para tentar ir além 
desse ponto. Daí que, por uma coincidência novamente espantosa, 
Valéry e Kafka, separados por quase tudo, próximos apenas pelo 
cuidado de escrever rigorosamente, juntam-se para afirmar: “Toda 
minha obra é apenas um exercício” (BLANCHOT, 2005, p. 291).  

    
 

A obra exige do autor um empenho: a fim de que ele se entregue a um 

encontro possível, a um encontro com o imaginário, a um movimento que faz do livro 

algo além de um amontoado de palavras. Jô Soares diz em entrevista ao programa 

Roda Viva30, exibida no dia 7 de novembro de 2011, pela TV Cultura, que sua obra é 

uma expressão sua e que não sente necessidade de lê-la já que isto poderia fazê-lo 

ter o desejo de reescrevê-la, de fazer um outro romance a partir do já composto: 

“Reler os livros depois de publicados. Não, nunca ocorreu, nunca me ocorreu. Não é 

                                                           
30 Esta entrevista se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI.  

https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI
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por nada não, é que eu tenho certeza que se eu reler eu vou achar que eu devia ter 

mexido em alguma coisa ou alterado isso ou alterado aquilo. ” 

As cenas apresentadas, que compõem a narrativa, estão sempre abertas 

para uma reescrita ou releitura.  Os personagens postos em cenários caminham de 

forma a possibilitar a criação de um espaço literário que aponta para o livro em devir 

ou o volume escrito se demonstrando como um livro por vir. São diversos os 

acontecimentos ficcionais que vão aparecendo ao longo da obra. Personagens que, 

apesar de se apresentarem de forma secundária, ganham vida, como é o caso de 

Gervásio que é encarregado de cuidar dos cadáveres a serem autopsiados no 

necrotério da Ordem Terceira da Pentência:  

 

Gervásio era anão. Tinha trinta anos e, no máximo, um metro e 
quinze de altura. Pertencia a uma tradicional família de circo, onde se 
apresentava como o menor anão do mundo, contudo fora obrigado a 
abandonar a carreira artística por causa de uma calamidade que era 
o pesadelo de todos os anões: Gervásio começava a crescer. No 
início, quando percebera que tinha subido de noventa e oito 
centímetros para um metro e dois, ainda tentara disfarçar, 
encolhendo-se sempre que entrava no picadeiro, porém seus pais e 
seus irmãos, todos anões, logo notaram o artifício do pequeno 
Gervásio. 
Dotada da integridade característica ao mundo do circo, a família se 
recusara a participar da farsa. Entre lágrimas e soluços, o malfadado 
anão se despedira dos amigos, rompera com a mulher barbada, com 
quem mantinha um namoro há vários anos e partira para enfrentar o 
mundo hostil e agigantado. O único emprego que conseguira, depois 
de muita procura, fora este, de atendente mortuário no necrotério da 
Ordem Terceira, mesmo assim por influência de um padre caridoso 
que se comovera com a situação do pequeno artista. No começo, 
Gervásio estranhou muito a convivência com os mortos, todos 
maiores do que ele. No entanto, agora, depois de cinco anos, já 
circulava lépido em meio aos cadáveres. (SOARES, 1995, p. 97-98). 

 

Além de Gervásio, outros personagens também aparecem em histórias 

contadas em forma de anedota desproporcionada, como o Padre que cheira o fedor 

de sua virilha; o rei Obá Shité III que aclama Sherlock Holmes como filho de Xangô 

no altar dos Orixás; o cearense que já tinha exercido as profissões que mais 

aparecem popularmente no mundo como o puxador de riquixá em Hong Kong e 

gondoleiro em Veneza; o capoeira que confunde Holmes com “a patota dos tribofes” 

(pessoas que ganhavam a vida burlando as apostas de corridas de cavalo), entre 

outros. Todos esses personagens põem em cena o mundo que se cria na obra; 

mundo que se alarga e que, no espaço literário, apela para uma escrita que se 
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projeta na linguagem que, de uma forma ou de outra, delineia um conjunto de 

possibilidades ficcionais.  
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3 A ARTE DAS SUPERFÍCIES: “O SABER-FAZER DO ACONTECIMENTO PURO” 

 

 Em O Xangô de Baker Street a escrita acontece na superfície da linguagem, 

no deslizamento das designações de estado de coisas, das manifestações do sujeito 

e das significações da palavra. Nesse processo, os discursos que são trazidos para 

o plano de composição se irrompem e as marcas recorrentes ao gênero policial são 

liberadas. Atribuir características a coisas e sujeitos não mais se torna possível na 

escrita das superfícies, já que o humor incide sobre o que faz da narrativa policial 

um gênero. O romance se põe em condições de ficcionalizar, sobretudo, a partir dos 

deslocamentos dos limites do gênero policial.  

Compreendendo a narrativa policial a partir de marcas que a caracterizam, 

podemos afirmar que cada obra segue no encalço de um enigma a ser resolvido 

pelo detetive. As obras mais representativas desse gênero seguem procedimentos 

que evidenciam a detecção como trabalho inteligível do detetive. Um romance que 

espelha a dedução a partir da observação de detalhes é O dragão vermelho (1981), 

de Thomas Harris, que, como as narrativas policiais de Poe e Conan Doyle, deixa 

explicitado nas primeiras páginas, como é o detetive e como ele deve agir para 

solucionar o crime: 

 

─ Molly, um psicopata inteligente... especialmente um sádico... é 
difícil de capturar, por vários motivos. Primeiro, não se tem uma 
razão discernível. Assim, não se pode seguir essa trilha. E, na maior 
parte do tempo, não se consegue ajuda de informantes. Olhe, há 
muito mais delatores que rastros por trás da maioria das prisões, 
mas num caso como este não há informantes. Ele mesmo pode não 
saber o que está fazendo. Portando, precisamos pegar qualquer 
prova e inferir. Tenta-se reconstruir o pensamento dele. Procura-se 
por padrões. (HARRIS, 2015, p. 19-20).  

  

 Em obras desse tipo, o detetive se encontra num espaço ficcional onde ele 

possa solucionar o crime, ver as pegadas deixadas pelo criminoso e criar a história 

do inquérito. Em outras palavras, o caso não pode ser simplesmente solucionado 

pelos métodos utilizados pela polícia, mas apenas por alguém que possa ver através 

dos rastros deixados pelo criminoso e seja capaz de reconstruir suas pretensões. 

Estas são marcas que nos permitem dizer que certas obras literárias pertencem ao 

gênero policial.  

Para Derrida e Ronell (1980, p. 56-57, tradução nossa), 
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Assim que a palavra gênero é soada, assim que ela é ouvida, assim 
que alguém tenta concebê-la, um limite é traçado. E quando um 
limite é estabelecido, normas e interdições não ficam muito atrás: 
“Faça-se,” “Não se faça,” diz o “gênero,” a palavra gênero. [...] Assim, 
tão logo o gênero se anuncia, é preciso respeitar uma norma, não se 
deve cruzar uma linha de demarcação, não se deve arriscar a 
impureza, a anomalia ou a monstruosidade. 31 

 

O conceito de gênero é limitado dentro de fronteiras de demarcação, 

segundo certas normas e interdições privilegiadas para que ele possa manter 

aparentemente sua pureza e autoridade. Aquilo que é contraditório ou não visível à 

presença da legitimidade do gênero passará a ser repudiada enquanto impura, 

anômala e até mesmo monstruosa. O gênero parece, à primeira vista, 

deliberadamente impenetrável a qualquer tipo de contaminação. Pela fidelidade à lei 

do gênero, não se deve misturá-lo, como um voto de obediência, como um voto de 

compromisso e fidelidade a sua pureza. A reivindicação de não os misturar confirma 

a lei do gênero, já que sua regulação possibilita que cada categoria genética possua 

determinadas características aceitas.  

Da mesma forma que existem marcas, limites, para o gênero policial, há 

também a subversão do princípio de pureza. Em O Xangô de Baker Street, este 

princípio é a contaminação do gênero policial pelos deslocamentos criados pelo 

humor. Na contaminação de gêneros, o que é trazido para o plano de composição 

opera, por vez, com a dinâmica dos efeitos de superfícies, que Deleuze (2007a) 

denomina humor: “[...] a arte das singularidades nômades e do ponto aleatório 

sempre deslocado, a arte da gênese estática, o saber-fazer do acontecimento puro 

ou “quarta pessoa do singular [...]” (DELEUZE, 2007a, p. 143). 

No heterocosmo soareano, o humor tira o lugar dos dizeres, minando 

qualquer estabelecimento de significados, deslocando significações que são trazidas 

e que deem lugar à criação de eventos que se encadeiem no enredo. O que é 

narrado é regido pelos desprendimentos do que acontece no tecido ficcional.  É uma 

obra que quer seu mundo como ele é, sem seleção, desconto ou exceção. Um 

                                                           
31 “As soon as the word genre is sounded, as soon as it is heard, as soon as one attempts to conceive 
it, a limit is drawn. And when a limit is established, norms and interdictions are not far behind: “Do,” 
“Do not,” says “genre,” the word genre, the figure, the voice, or the law of genre. […] Thus, as soon as 
genre announces itself, one must respect a norm, one must not cross a line of demarcation, one must 
not risk impurity, anomaly or monstrosity.” (DERRIDA; RONELL, 1980, p. 56-57). 
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mundo que cria suas imagens mostrando que sua realidade não passa de uma 

tentativa de apresentar meras aparências, meros personagens atuando como atores 

num palco e demonstrando que tudo não passa de uma encenação que quer se 

passar por ficcional, que almeja ser verdadeira. 

É desse modo que, de acordo com Bergson (2001, p. 95), procede o humor: 

“[...] descrever minuciosa e meticulosamente o que é, fingindo acreditar que assim 

as coisas deveriam ser [...] com a indiferença mais fina.” Para o filósofo francês, a 

atitude humorística tem algo de científico e põe em questão a rigidez mecânica do 

corpo social, isto é, sua maleabilidade e flexibilidade para com a vida das pessoas: 

“[...] Vários autores, Johann Paul Richter entre outros, notaram que o humour tem 

preferência pelos termos concretos, pelos detalhes técnicos, pelos fatos precisos 

[...].”  

Em O Xangô de Baker Street, não se tem uma relação que integre as 

palavras às imagens que representam coisas e que as exprima sob a forma “é isto” 

e “não é aquilo”; nem manifesta a dimensão pessoal, que torna possível o que é 

designado, tampouco é direcionada a generalizações.  Assim sendo, o detetive não 

consegue afirmar representações que se adéquem a determinadas situações que 

ele presume deduzir. Quando Inojozas vem avisar ao detetive que o delegado Mello 

Pimenta lhe telefonou, Holmes afirma o seguinte: 

 

─ Não precisa dizer nada. Presumo que o senhor sofra da doença 
conhecida como dança de são Vito, e que ontem teve uma discussão 
com sua esposa. Além disso,  está me trazendo um bilhete da 
senhorita Anna Candelária e teve  que atracar-se há pouco com um 
cigano cujos brincos  não são de ouro – afirmou Holmes, 
displicentemente, enquanto colocava sobre os ombros o robe. 
(SOARES, 1995, p. 217-218). 
 
 

  As afirmações de Holmes não encontram respaldo no tecido ficcional. O 

efeito que é produzido não se torna sentido. Watson, que estava acostumado com 

as deduções do amigo, não esboça nenhuma expressão sentimental. Já Inojozas 

fica boqueaberto sem entender suas deduções em nada extraordinárias e pergunta 

ao afamado detetive os motivos de suas conclusões. Holmes responde, citando sua 

tão conhecida expressão:  
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– Elementar meu caro Inojozas. A dança de são Vito, doença 
conhecida nos meios acadêmicos como “chorea de Sydenham”, 
provoca tremores incontroláveis nos pacientes, o que explica as 
manchas de água nas suas lapelas, causadas por um copo de água 
derramado. A discussão com a esposa é facilmente explicada pela 
falta de aliança no seu dedo, cuja marca ainda aparece; noto 
também que o bilhete que o senhor traz foi escrito por alguém com 
caligrafia feminina, logo, da senhorita Anna Candelária, de quem 
espero notícias. A explicação da luta corpo a corpo com o gitano é 
mais óbvia ainda. Que melhor lugar para se agarrar um cigano numa 
briga do que seus brincos, deixando-o totalmente indefeso? Quanto à 
constatação de que seus brincos eram de um metal qualquer e não 
de ouro, deve-se às manchas esverdeadas de azinhavre que pude 
observar em suas mãos – sentenciou Sherlock Holmes. Pegou suas 
roupas, seus apetrechos de toalete e saiu triunfalmente do quarto em 
direção à sala de banhos, anunciando: – Volto num instante. 
(SOARES, 1995, p. 218-219). 

 

No romance de Jô Soares, a obra não se furta a querer o acontecimento 

como tal, a querer o que acontece na medida em que acontece. Ela é uma máquina 

autopoiética que suspende o que é dito, que põe realidades historiográficas na 

superfície. A subversão humorística dá lugar ao que Derrida e Ronell (1980, p. 57, 

tradução nossa) chamam de a lei da lei do gênero, ao abordar o que pode subverter 

a pureza do gênero: 

 

Ao menos, claro, que eu estivesse realmente implicado em uma 
aposta, um desafio, uma aposta impossível – em suma – uma 
situação que excederia a questão de meramente me engajar em um 
meu compromisso. E suponha por um momento que se fosse 
impossível não misturar gêneros. E houvesse apresentado no cerne 
da própria lei, uma lei de impureza ou um princípio de contaminação? 
E suponha que a condição para a possibilidade da lei seja o a priori 
de uma contralei, um axioma da possibilidade que faria confundir seu 
senso, ordem e razão?32 

 

Ao implicar outra possibilidade, os estudiosos enfatizam o receio da lei do 

gênero em perder sua reputação de presença. A ameaça de perda leva a lei a 

meramente excluir a ausência de seu alcance. Ao propor uma contralei como um 

elemento desconcertante que perturbaria a lei do gênero, os filósofos não pretendem 

                                                           
32 “Unless, of course, I were actually implicated in a wager, a challenge, an impossible bet – in short, a 
situation that would exceed the matter of merely engaging a commitment from me. And suppose for a 
moment that it were impossible not to mix genres. What if there were, lodged within the heart of the 
law itself, a law of impurity or a principal of contamination?  And suppose the condition for the 
possibility of the law were the a priori of a counter-law, an axiom of impossibility  that would confound 
its sense, order, and reason?” (DERRIDA; RONELL, 1980, p. 57). 
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produzir uma oposição binária para diminuir a predominância da lei. O que é 

intolerável entre opostos engendraria uma substituição simplificada para a imposição 

da lei do gênero. O efeito dessa oposição repete uma lógica que valoriza a 

presença. O que os autores pretendem revelar é a possibilidade de subversão; um 

ato de subversão que põe a lei em questão ao invés de abandoná-la 

completamente. Assim eles se posicionam em relação a seu texto:   

 

Este texto, como tentarei demonstrar, parece ser feito, entre outras 
coisas, para iluminar todas as categorias da teoria e história do 
gênero, a fim de perturbar suas certezas taxonômicas, a distribuição 
de suas classes e a estabilidade presumida de suas nomenclaturas 
clássicas. (DERRIDA; RONELL, 1980, p. 63, tradução nossa).  33 

 

A lei do gênero prescreve que cada uma de suas categorias compartilhe 

uma identidade completa e dada de forma natural. Ao não assimilar essa lei, o texto 

avança desmantelando a distribuição organizada de obras variadas, para que um 

tipo mais proliferante de textualidade possa emergir da destituição do princípio geral 

da lei do gênero. A multiplicidade implicada no conceito de texto corresponde ao que 

os estudiosos chamam de “a lei da lei do gênero”, que é precisamente um princípio 

de contaminação, de lei de impureza, de economia parasitária. Essa economia 

parasitária, levando em conta a lei geral do gênero, é a rejeição subversiva contra a 

lei, contra o que potencializa sua própria pureza: aquilo que é externo à sua lógica 

normativa. Contudo, a desaprovação não encoraja uma fragmentação pura sem 

nenhuma restrição. Se a impureza fosse o critério predominante para a avaliação da 

multiplicidade, tornar-se-ia cega ao seu efeito de fissurar o fechamento determinado 

pela lei. Sem nenhuma inclinação de repetir o mesmo caminho pavimentado pela 

base da lógica binária, a proposta dos autores da lei da lei do gênero promove uma 

participação sem pertença:  

 

[...] participar sem ser parte, sem ter participação em um conjunto. 
Com o inevitável dividir da característica que marca a adesão, a 
fronteira do conjunto forma, por invaginação, um bolso interno maior 
do que o todo; e o resultado desta divisão e destes restos que 

                                                           
33 “This text, as I shall try to demonstrate, seems to be made, among other things, to make light of all 
the tranquil categories of genre-theory and history in order to upset their  taxonomic  certainties, the 
distribution of their classes, and the presumed stability  of their classical nomenclatures.” (DERRIDA; 
RONELL, 1980, p. 63). 
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abundam permanecem tão singulares quanto ilimitados. (DERRIDA; 
RONELL, p. 59, tradução nossa).  34 

 

Neste aparente paradoxo de participação sem pertença, a lei de 

transbordamento, de excesso é a que desmantela tanto a tranquilidade de escolha 

de um dos lados binários quanto a estabilidade dos opostos. O texto passa a ser 

criado nos limites estabelecidos pelo gênero, na lei da lei do gênero: a lei da 

impureza, o princípio da contaminação.  

Na narrativa soareana, a promessa de não misturar gêneros torna-se 

impossível. O autor humorista conduz sua obra à contraefetuação dos 

acontecimentos parodiados às últimas consequências. Ele é como alguém que 

observa de cima e empreende um movimento de seleção, à medida que se 

desprende do que é parodiado, para torná-lo impessoal, para escapar de uma mera 

corporificação ou, como diria Deleuze e Guattari (1996), para escapar da máquina 

abstrata da rostidade.  De acordo com Deleuze (2007a, p. 153), 

 

[...] há um paradoxo do comediante: ele permanece no instante, para 
desempenhar alguma coisa que não pára de se adiantar e de se 
atrasar, de esperar e de relembrar. O que ele desempenha não é 
nunca um personagem: é um tema (o tema complexo ou o sentido) 
constituído pelos componentes do acontecimento, singularidades 
comunicantes efetivamente liberadas dos limites dos indivíduos e das 
pessoas.  

 

O autor comediante assegura uma atitude humorística, que conduz sua obra 

a se furtar aos limites das significações, mantendo-a na superfície que desdobra a 

efetuação do acontecimento.  Para Freud (s/d), o humor é um acontecimento que 

possui algo de liberador. Ele emerge de uma economia com relação às emoções 

para se tornar obsceno e não poupar o mascaramento da realidade: “O humor não é 

resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo do ego, mas também do 

princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias 

reais” (FREUD, s/d, p. 190). O humor abdica das constrições da realidade e busca 

pela efetivação do princípio do prazer. Ao configurar-se como atitude, ele rejeita o 

sofrimento e, por conseguinte, desafia o social, pondo em voga a invencibilidade do 

                                                           
34 “taking part in without being part of, without  having membership in a set.  With the investable 
dividing  of the trait that marks membership, the boundary of the set comes to form,  by invagination, 
an  internal pocket larger than the whole; and the outcome of this division and of this abounding 
remains as singular as it is limitless.” (DERRIDA; RONELL, p. 59). 
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eu em detrimento do mundo real. A atitude humorística prioriza a procura pelo 

prazer. Em outras palavras, ela se caracteriza no eu que vence as vicissitudes 

sociais e que, mesmo possuindo procedência repressora no agente paterno, 

intervém comicamente para proteger e consolar o superego. 

A obra de Jô Soares se abstrai da efetuação no seio de estados de coisas; é 

expressão própria de seu acontecimento, fissuras dos discursos parodiados e da 

possibilidade de significar. Exemplos de abdicação das constrições da realidade se 

encontram na hilariante figura do amigo fiel e inseparável do detetive inglês, bem 

como no próprio Sherlock Holmes. Watson foge da realidade; ao longo do romance, 

ele diz uma série de disparates que não se coadunam com o personagem-narrador 

doyliano. Já Holmes está sempre se atrapalhando nas suas observações e 

deduções: 

 

Watson irritou-se com o interesse do amigo pelo telegrama: 
– Eu pensei que você fosse aproveitar esta viagem para desanuviar 
a cabeça dos intricados problemas policiais de Londres. Você precisa 
repousar, Holmes. Afinal, até Cristo descansou no sexto dia. 
– Foi Deus quem descansou, Watson, e no sétimo... – informou 
Sherlock Holmes, saindo em direção ao convés. (SOARES, 1995, p. 
63). 
 

De Salles e Mello Pimenta examinaram os pelos. Watson, que não 
entendia patavina do que se dizia, aguardava, paciente, uma 
tradução posterior. Sherlock Holmes continuou:  
– Trata-se da Mr. Brewster Pommade, confeccionada especialmente 
em German Street. Se observarem atentamente, encontrarão 
vestígios deste unguento em todos os protetores da cocheira. São 
deixados pelos cavalos ao se roçarem na baia. 
– Portanto? – perguntou Mello Pimenta, ainda sem entender muito 
bem o raciocínio de Holmes. 
– Portanto, o assassino que procuramos ou anda às voltas com ou é 
proprietário de puros-sangues de corrida – sentenciou o detetive. 
O delegado abismou-se com aquela impecável conclusão do inglês:  
– Senhor Holmes, acho que demos um importante passo nas nossas 
investigações. 
– Duvido muito – disse o marquês de Salles, manuseando os pelos. 
– Como duvida? O raciocínio do senhor Sherlock Holmes é perfeito. 
– Quase. Pelo toque, percebe-se que as essências que embebem os 
dois fios são diferentes. Um dele está realmente empapado de 
pomada, mas o outro, aquele achado nas saias da moça morta, tem 
outra substância, mais áspera e nem tão brilhosa. 
– E o que seria? – questionou Holmes, ligeiramente despeitado.  
– Breu. O breu que se passa nos arcos de violino. Como o senhor 
não desconhece, os arcos do instrumento são feitos com crina e esta 
crina é sempre recoberta de breu. A que o senhor achou junto às 
roupas da vítima era do arco do violino utilizado pelo assassino – 
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terminou De Salles, devolvendo os fios a Sherlock. (SOARES, 1995, 
p. 282-284). 

 

O dito sai de seus contornos; tem-se o deslizar dos três componentes 

clássicos da preposição, a saber: a designação, a manifestação e a significação. Os 

enunciados simplesmente não mais expressam, não designam estados de coisas, 

não manifestam vontades, desejos e crenças de sujeitos, nem se ligam a 

enunciados tidos como certos para produzir significados. Além das três dimensões 

clássicas da preposição, Deleuze (2007a) apresenta uma quarta que é a do sentido. 

O sentido – quarta dimensão da proposição, puro acontecimento, aponta para algo a 

ser produzido por meio de novas maquinações. O sentido deixa a efetuação do 

acontecimento. Ele é, de acordo com Deleuze (2007a, p. 20), 

 

[...] este incorporal na superfície das coisas, entidade complexa 
irredutível, acontecimento puro que insiste e subsiste na proposição. 
[...] O sentido, o expresso da proposição, seria pois irredutível seja 
aos estados de coisas, às imagens particulares, às crenças pessoais 
e aos conceitos universais e gerais. 

 

O humor abole a significação, não conduz ao bom senso como sentido 

exclusivo ou senso comum com designação de identidades determinadas. A 

significação é da linguagem limitada, do sentido designado e manifesto. No 

romance, não existe espaço onde se possa simplesmente dizer ou representar em 

um tecido ficcional que se prolonga e dá sentidos a visões de mundo e maneiras de 

ser. 

Como acontecimento, a obra se encarna em uma máquina abstrata que a 

suporta enquanto tal. Nesse processo, a atualização da obra ou o momento 

presente de sua efetuação, em que o acontecimento se corporifica em estados de 

coisas, personagens, cenários, ações e enredo, entre outros, se desloca, projeta-se 

para seu passado e futuro.  Ora, o acontecimento, como assinala Deleuze (2007a, p. 

154), é uma estrutura dupla: 

 

Em todo acontecimento existe realmente o momento presente da 
efetuação, aquele em que o acontecimento se encarna em um 
estado de coisas, um indivíduo, uma pessoa, aquele que designamos 
dizendo: eis aí, o momento chegou; e o futuro e o passado do 
acontecimento não se julgam senão em função deste presente 
definitivo, do ponto de vista daquele que o encarna. Mas há, de outro 
lado, o futuro e o passado do acontecimento tomado em si mesmo, 



74 

 

que esquiva todo presente, porque ele é livre das limitações de um 
estado de coisa, sendo impessoal e pré-individual, neutro, nem geral, 
nem particular, eventum tantum...; ou melhor, que não há outro 
presente além daquele do instante móvel que o representa, sempre 
desdobrado em passado-futuro, formando o que é preciso chamar a 
contra-efetuação.  

  

Na obra de Jô Soares, a linguagem torna-se assignificante, produção de 

signos em permanente ultrapassagem.  A recognição que se fundamenta nos 

aspectos da doxa, do senso comum e do bom senso, sai da representação, da 

verossimilhança.  É o acontecimento que incide na criação de toda sua fábula e não 

estados de coisas, significações e generalizações.  

 

3.1 O DESENCADEAMENTO DOS EVENTOS: “PRESUMIU ERRADO, SENHOR 

HOLMES” 

 

A ficção policial demonstra implícita ou explicitamente componentes 

inerentes à sua constituição: o enigma ou caso, o detetive, a vítima e a busca pela 

solução. Apesar de sua composição se tornar evidente, duas perguntas ficam quase 

sempre no ar: Qual o motivo do crime? Como o detetive consegue desvendá-lo? De 

acordo com Waugh (1984, p. 82, tradução nossa), 

 

A ficção policial é uma forma em que a tensão é totalmente gerada 
pela apresentação do mistério e elevada pelo retardamento da 
solução correta. Até mesmo os personagens, em sua maior parte, 
são apenas funções do enredo. Como a metaficção, ela coloca em 
primeiro plano as questões de identidade. O leitor é mantido em 
suspense sobre a identidade do criminoso até o final, quando as 
operações racionais triunfam completamente sobre a desordem.35  

 

Na obra de Jô Soares, o mistério não é tencionado; ele mais parece um 

pretexto para a criação das diversas situações narradas. Uma pluralidade de 

acontecimentos ocorre sem que seja criado um encadeamento no enredo que 

conduza o detetive à solução do caso. A maneira como ocorrem os crimes e o 

envolvimento do detetive são diferentes das narrativas policias de enigma. A 

                                                           
35 “Detective fiction is a form in which tension is wholly generated by the presentation of a mystery and 
heightened by retardation of the correct solution. Even characters, for the most part, are merely 
functions of the plot. Like metafiction, it foregrounds questions of identity. The reader is kept in 
suspense about the identity of the criminal until the end, when the rational operations of the detective 
triumph completely over disorder” (WAUGH, 1984, p. 84). 
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apresentação do caso é o que primeiramente aparece na narrativa policial, seguida 

da investigação por parte do detetive. O retardamento da solução do caso também é 

irrelevante, já que não são as histórias que possuem pertinência, mas a maneira 

como são contadas e o deslocamento das situações narradas que poderiam dar 

lugar a um encadeamento no enredo. Mesmo que este romance não funcione como 

uma narrativa policial de enigma propriamente dita, ele torna visível o que Figueiredo 

chama de vocação metaficcional de tal gênero. Como afirma a pesquisadora, o 

crime e a investigação não ocorrem no mundo exterior, mas são realidades criadas 

na linguagem: 

 

[...] 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 
o poder para impor sua versão dos fatos como verdade final? 
(FIGUEIREDO, 2013, p. 8). 

 

O território ficcional, no qual o leitor se detém, é uma realidade constituída 

pela linguagem e, portanto, posto sob suspeita. O enigmático se perde em meio aos 

demais eventos e o detetive fica sem lugar para impor a sua história do inquérito. 

Vejamos: Holmes e Watson vêm para o Brasil para desvendar o roubo de um violino. 

É uma investigação que a princípio seria sigilosa. D. Pedro II não quer envolver a 

polícia. Então, diante da sugestão de Sarah Bernhardt, ele apela para o detetive 

particular inglês. Porém, quando Holmes chega, não encontra um território que dê 

margens a sua profissão de detetive de consultas, profissão esta da qual ele mesmo 

diz a Watson, em Um estudo em vermelho, ser inventor e único praticante no 

mundo:  

 

─ Sou um detetive de consultas, se compreende o que digo. Eu 
tenho aqui o meu ofício. Suponho, aliás, que seja o único em todo o 
mundo nessa especialidade.  Aqui em Londres, temos uma grande 
quantidade de detetives oficiais e particulares. Quando esses 
cavalheiros ficam desorientados e perdem o fio da meada recorrem a 
mim, e eu logo dou-lhes sugestões para colocá-los na pista certa, e 
eu, com a ajuda de meus conhecimentos da história criminal, aponto 
as suas falhas e esclareço-os.  Noto que sempre existe algo em 
comum entre os diversos fatos e delitos apontados, e quem possuir 
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todos os pormenores a respeito de mil deles certamente poderá 
desvendar o milésimo primeiro” [...].36 (DOYLE, 2001a, p. 25).  

 

Ainda em solo inglês, o caso já começa de forma não tão elementar para o 

detetive e o futuro cronista de suas aventuras. Um clima de estrangeiridade invade a 

cena. Watson tem uma estranha sensação e Holmes é acometido pela 

imprevisibilidade. Ao se investir de seus velhos truques, não consegue pôr em 

prática seus talentos dedutivos:  

 

NO APARTAMENTO 221b da Baker Street, Sherlock Holmes 
acabara de servir chá para si e para o doutor Watson. O doutor 
parecia absolutamente concentrado na leitura do jornal. 
─ Duas pedras, Watson? 
─ Hum? Sim, por favor... Estranho... muito estranho... 
─ Posso saber o que é estranho? ─ perguntou Holmes, entregando-
lhe a xícara e dirigindo-se para a sua poltrona preferida. 
─ Ao ler estas notícias, sinto uma curiosa sensação de déjà vu. 
─ Elementar meu caro Watson... ─ disse Sherlock Holmes, 
pronunciando a frase que mais irritava seu amigo. 
─ Como assim? 
─ Você está lendo o Times de ontem. 
Enquanto Watson recolhia seu queixo, que havia caído, a porta se 
abriu e a governanta, senhora Hudson, entrou com um telegrama. 
Estava agitadíssima. 
– Calma, senhora Hudson. Presumo que seja uma mensagem do 
inspetor Lestrade – afirmou o detetive. 
– Presumiu errado, senhor Holmes, é um telegrama do Brasil. Do 
próprio imperador! 
– Do imperador do Brasil? O que será que ele quer com você? – 
perguntou intrigado Watson. 
– Só vou saber depois de ler – respondeu Holmes. – Obrigado, 
senhora Hudson. (SOARES, 1995, p. 31-32). 

 

A recorrência de clichês aos dois personagens doylianos, a saber, a 

confusão de datas de Watson e a frase37 que Holmes sempre o diz, provoca um 

                                                           
36 “‘Well, I have a trade of my own. I suppose I am the only one in the world. I’m a consulting detective, 
if you can understand what that is. Here in London we have lots of government detectives and lots of 
private ones. When these fellows are at fault, they come to me, and I manage to put them on the right 
scent. They lay all the evidence before me, and I am generally able, by the help of my knowledge of 
the history of crime, to set them straight. There is a strong family resemblance about misdeeds, and if 
you have all the details of a thousand at your finger ends, it is odd if you can’t unravel the thousand 
and first […].’” (DOYLE, 1981, p. 24). 

37 De acordo com Redmond (1993), nas narrativas policiais doylianas Sherlock Holmes diz 
“elementar” e “meu caro Watson”, mas nunca juntas. A frase apareceu pela primeira vez, em 1929, no 
filme O retorno de Sherlock Holmes, mas se tornou popular na série As novas aventuras de Sherlock 
Holmes, transmitidas pela radio BBC entre 1939 e 1947.  
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deslizamento no que se sobressai no cânone doyliano. A linguagem se 

estrangeiriza. Watson se confunde com a data do jornal que está lendo, a confusão 

de datas nas narrativas policiais doylianas é um caso insolúvel. Para Starrett (1975, 

p. 19), a ordem dos romances e contos policiais de Conan Doyle não é cronológica e 

outras dúvidas quanto à memória de Watson são possíveis. A datação é 

exasperadamente insuficiente. Apesar das narrativas darem a impressão de 

continuação, há muitos acontecimentos que retroagem, ficando óbvio que vários 

problemas são atribuídos às reminiscências referentes aos dias que precedem ao 

casamento de Watson, quando ele e Holmes eram companheiros de moradia em 

Baker Street.  Sendo assim, uma tabela cronológica precisa das aventuras não é 

possível, embora o talento de um número de estudiosos tenha sido devotado à 

tarefa, principalmente as tabelas de H. W. Bell, Thomas S. Blakeney e Jay Finley 

Christ, que possuem diferenças. Já na famosa frase de Holmes, o clichê também 

aparece, mas num contexto nada policial e sim cômico, pois ele não apresenta 

nenhuma de suas detecções e, sim, o óbvio de uma das características de seu 

amigo e associado em seu trabalho de detetive consultor. 

Diante da situação em que se encontra, o detetive nem sequer tenta lançar 

mais um de seus charmes ao seu amigo e futuro narrador de suas aventuras. Após 

presumir erroneamente e não conseguir deduzir sem erros, não se aventura a prever 

o conteúdo do telegrama. “A ciência da dedução” sai de seus encadeamentos. 

Como os personagens doylianos, ela está fora de uma narrativa que sequencie 

eventos. Diante da pergunta indiscreta de Watson, o detetive prefere não mais se 

arriscar diante da maré de fracassos. Watson conduz inconscientemente seu amigo 

a uma situação embaraçosa: querer que ele deduza o conteúdo da correspondência. 

O conteúdo do telegrama não é apresentado ipsis litteris, como é de costume nas 

narrativas policiais de Conan Doyle.  

A viagem de Holmes e Watson ao Brasil é repleta de saídas para os 

componentes das narrativas policiais de enigmas. Nas narrativas policiais doylianas, 

o personagem-narrador evidencia exclusivamente as características do detetive e 

suas maneiras de investigação. Ele se parece com alguém que se define de maneira 

independente, conectando-se a seus casos como num jogo de peças e regras 

definidas: 
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Estuda sem nenhum método, de uma maneira excêntrica, que 
espantariam os seus professores. Não tenho a menor idéia a respeito 
da carreira que ele pretende seguir. Mas acho que entende muito de 
anatomia, e é um químico de muita competência. (DOYLE, 2001a, p. 
13). 

 

Apesar dessa descrição, Holmes alinha-se com um tipo burguês comum: é 

um homem que se faz, que consegue ter sucesso pelo trabalho e gosta do que faz. 

Ele se situa numa nova ordem social pela qual o passado é sem importância: a 

burguesia. De acordo com Gaillard (1994, p. 71), a burguesia: “[...] sempre instala a 

sua lenda sobre a supressão das origens. Esse é um dos traços característicos 

dessa classe, cujo mito de fundação é o do ‘homem novo’, sem passado, filho de 

suas obras.”  

Na Era Vitoriana, momento de ascensão da burguesia inglesa, Holmes se 

constitui como um detetive de consultas que presta serviços a policiais da Scotland 

Yard e a particulares. O fato de ele parecer enigmático à primeira vista, logo se 

desvela e torna-se simples, demasiadamente claro. Já as chamadas deduções do 

detetive surgem como um desafio racional, que é solucionado pela história do 

inquérito criada pelo que ele vê na cena do crime. De acordo com Figueiredo (2013, 

p. 3): 

 

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, que 
garantiu, naquele momento, o sucesso dos contos de terror, das 
histórias que exploram o extraordinário.  

   

A ficcionalidade que é constituída nas narrativas policiais doylianas 

resguarda discursos etnocêntricos e logocêntricos da realidade dominante da época. 

Holmes realiza suas afirmações a partir de estereótipos, do que é socialmente 

aceito. Os criminosos são sempre propensos à delinquência e as vítimas são 

simplesmente apresentadas como pessoas que sofrem as ações cometidas. No 

entanto, a fé na ciência e no método científico não exime a narrativa policial de ser 

ficcional. A ciência aparece aí desprovida de rigor. A investigação não passa de uma 

história encadeada na qual uma afirmação do detetive se liga a outra para criar uma 

cadeia de eventos.  
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3.1.1 A desterritorialização do rosto: “o seu broche é que está errado” 

 

No heterocosmo soareano, não há espaço para a constituição de referentes 

ficcionais que criem aparências sociais e que ponham a nobreza em destaque. 

Mesmo Holmes afirmando que a linhagem de Dom Pedro é quase de fazer inveja à 

rainha Vitória – “Bragrança, Bourdon, Orléans, Habsburgo” (SOARES, 1995, p. 35) –

, o espaço ficcional não é mais confiável para que se construa uma teia ficcional que 

apresente a nobreza em ares de superioridade civilizatória.   

O Imperador do Brasil não é mais colocado numa visão etnocêntrica. No 

processo narrativo, residem desdobramentos que causam perturbações e que levam 

a cabo a tentativa de se produzir um território amparado num ethos otimista e 

socialmente conservador. A tentativa de criação de um rosto, de direcioná-lo para a 

afirmação de instâncias de poder se esfacela. Para Deleuze e Guattari (1996, p. 32-

33), 

 

[...] um rosto: sistema muro branco-buraco negro. Grande rosto com 
bochechas brancas, rosto de giz furado com olhos, como buraco 
negro. [...] Uma criança, uma mulher, uma mãe de família, um 
homem, um pai, um chefe, um professor primário, um policial, não 
falam uma língua em geral, mas uma língua cujos traços significantes 
são indexados nos traços de rostidade específicos. Os rostos não 
são primeiramente individuais, eles definem zonas de frequência ou 
de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza 
antecipadamente as expressões rebeldes às significações 
conformes. [...] O rosto, pelo menos concreto, começaria a se 
esboçar no buraco negro. [...] E nesse sistema muitas combinações 
já seriam possíveis: ou os buracos negros se distribuem no muro 
branco, ou o muro branco se afila e vai em direção a um buraco 
negro que os reúne todos, precipita-os ou “aglutina-os”. 

  

No Brasil, rostos e paisagens não se sustentam como quando os 

personagens se encontram na Inglaterra. O conjunto rosto-paisagem é desfeito. Os 

buracos negros não se distribuem sobre o muro branco e as linhas brancas do 

horizonte não mais escoam em direção ao buraco negro. A título de exemplificação, 

podemos afirmar que Sherlock Holmes é um outro personagem. O rosto do detetive 

doyliano é desfeito e junto com ele os componentes da narrativa policial de enigma 

se esvaem. Rostos e paisagens se engajam em porvires.  De acordo com Deleuze e 

Guattari (1996, p. 35-36),  
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[...] O rosto não é animal, mas tampouco é humano em geral, há 
mesmo algo de absolutamente inumano no rosto. É um erro agir 
como se o rosto só se tornasse humano a partir de um determinado 
limiar: close, aumento exagerado, expressão insólita, etc. O rosto é 
inumano no homem, desde o início; ele é por natureza close, com 
suas superfícies brancas inanimadas, seus buracos negros 
brilhantes, seu vazio e seu tédio. Rosto-bunker. A tal ponto que, se o 
homem tem um destino, esse será mais o de escapar ao rosto, 
desfazer o rosto e as rostificações, tornar-se imperceptível, tornar-se 
clandestino.   

 

Nos caminhos trilhados pela narrativa, as significações vão sendo desfeitas. 

Desfazer o rosto implica em entrar em linhas de fuga, promover devires. O detetive 

se comporta de outra maneira. Ele se estrangeiriza, encaminha-se para o 

assignificante, para o assubjetivo. Os traços característicos ao personagem doyliano 

desaparecem. Holmes não tem os olhos e rosto de Os signos dos Quatros: “[...] 

olhos brilhantes [...] os traços do seu rosto, fortemente desenhados e aquilinos [...] 

uma expressão de concentração extraordinária [...]”.38 (DOYLE, 2009a, p. 28). 

Também não deixa Watson “obtuso” com afirmações tais como: “─ Não há grandes 

mistérios no caso ─ disse ele, puxando a xícara de chá que eu acabava de servir-

lhe. ─ Os fatos parecem admitir uma só explicação”. 39 (DOYLE, 2009a, p. 33).  

Dessa maneira, ele não se lança aos seus prazerosos exercícios de dedução, como 

também não é percebido o que denota uma reflexão profunda em seu semblante: 

“[...] seus supercílios franzidos [...] expressão fixa em seus olhos [...]”.40 (DOYLE, 

2009a, p. 35).  

Holmes não vem ao Brasil com interesse de trabalhar. O motivo de sua 

vinda não é apenas para desvendar o roubo de um violino. Ele sente vontade de vir, 

apresenta, para Watson, indícios de que quer viajar: “─ [...] Quando você semicerra 

os olhos e me dá uma baforada no rosto é sinal de que está pensando em viagem.” 

(SOARES, 1995, p. 35).   

                                                           
38 “[…] eyes glistened […] his clear-cut, hawk-like features […] an expression of extraordinary 

concentration […]”. (DOYLE, 1981, p. 94). 

 
39 “‘There is no great mystery in this matter’, he said, taking the cup of tea which I had poured out for 

him; ‘the facts appear to admit of only explanation.’”(DOYLE, 1981, p. 97). 

 
40 “[…] his drawn brow […] his vacant eye […]”. (DOYLE, 1981, p. 98). 
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Desde a primeira narrativa policial de Conan Doyle, o personagem-narrador 

Watson busca designar o detetive. Ele é alguém que se constrói de maneira a 

garantir suas pretensões: 

 

[...] procurava somente os conhecimentos que se relacionassem com 
o seu objetivo. Argumentava que, por consequência, todos os 
conhecimentos que possuía eram-lhe necessariamente úteis [...]. 41 
(DOYLE, 2001a, p. 21).  

 

Alguns conhecimentos que eram compartilhados com os cidadãos ingleses 

instruídos não tinham a mínima importância para Holmes. Ele desconhecia que a 

terra girava em torno do sol, apesar de ter amplo repertório da literatura 

sensacionalista, parecendo conhecer todos as particularidades dos horrores 

realizados pela humanidade, no século XIX. Até mesmo seus dotes de violistas se 

afinam de certa maneira a sua profissão: 

 

[...] quando entregue a si mesmo, ele raramente interpretava alguma 
peça ou melodia conhecida [...] os acordes eram sonoros e 
melodiosos, em outras, fantásticos e vivazes. Refletiam naturalmente 
os pensamentos que o entretinham.42 (DOYLE, 2001a, p. 22). 

 

Ele não sai dos traços que vão sendo estabelecidos ao longo das narrativas 

policiais doylianas.  O que poderia ser uma fuga de um trabalho fatigante é um 

retorno mesmerizado. Sua performance no violino é usada também para refletir e 

criar a sua cadeia de eventos que o conduza à solução do que está sendo 

investigado.  

No romance soareano, a constituição de uma história que se encadeia é 

deslocada.  O que é ficcionalizado está em plena liberdade, não segue nenhum 

modelo. Aqui, contar uma história não corresponde ao que críticos como Robbe-

Grillet (1969, p. 24) dizem: “[...] Contar bem uma história é portanto fazer com que 

aquilo que se escreve seja parecido com os esquemas pré-fabricados com que as 

pessoas estão habituadas, isto é, com a idéia já pronta que têm da realidade [...]”. 

                                                           
41 “[…] he would acquire no knowledge which did not bear upon his object. Therefor all the knowledge 

which he possessed was such as would be useful to him […].” (DOYLE, 1981, p. 21). 

 
42 “[…] When left to himself, however, he would seldom produce any music or attempt any recognized 

air. […] the chords were sonorous and melancholy. Occasionally they were fantastic and cheerful. 
Clearly they reflected the thoughts which possessed him […].” (DOYLE, 1981, p. 22). 
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A narrativa, estando aberta para possibilidades ficcionais ocasionais, não 

busca se desenvolver sem sobressaltos. As situações apresentadas no tecido 

ficcional são imprevisíveis e acidentais. A linguagem já não designa. Ela é 

dilacerada pelo imponderável e perde o seu poder, restando apenas acontecimentos 

aleatórios. O que acontece não está num tecido narrativo que se efetue em 

esquemas pré-determinados. Para Deleuze (2007a, p. 138-139), os acontecimentos 

são:  

 

[...] tomados na sua verdade eterna, isto é, na substância que os 
subtende independentemente de sua efetuação espaço-temporal no 
seio de um estado de coisas. Ou então, o que dá no mesmo, de 
puras singularidades tomadas no seu elemento aleatório, 
independentemente dos indivíduos e das pessoas que os encarnam 
e os efetuam. 

 

O detetive está à mercê dessa linguagem que forma a obra. Ele é um 

acontecimento ficcional e independe de um determinado estado de coisas. Os 

índices já não designam significados no tecido ficcional apesar da insistência do 

detetive. Ao ver uma mancha amarela na blusa da senhora Hudson, Holmes tenta 

amenizar a falha da tentativa anterior. Mais uma vez não obtém sucesso: 

 

Vejo que, contrariando as ordens do seu médico, a senhora continua 
comendo ovos, às escondidas, no café da manhã. 
– É verdade, senhor Holmes. Não consigo resistir... Como 
descobriu? 
– Simples, senhora Hudson. Na pressa de engoli-los, a senhora 
deixou cair um pouco de gema na blusa, causando uma mancha 
amarela. Logo, deduzi que a senhora desobedeceu às ordens do 
doutor. 
A governanta olhou acanhada para a gola da blusa: 
– Bem, senhor Holmes, na verdade, isso que o senhor chama de 
mancha amarela é um broche de ouro, que pertenceu a minha mãe. 
Mas o engraçado é que realmente comi uma omelete hoje cedo. 
– É evidente. Minhas deduções estão sempre certas. O seu broche é 
que está errado. Pode ir. (SOARES, 1995, p. 32). 

 

A dedução enquanto substantivo que designa um estado de coisa é posta 

em linhas de fuga por verbos em puro devir. Deduzir não se encaminha para um 

substantivo, para um ato ou efeito, uma superfície a designar; ele se afasta do 

presente, da relação estabelecida com um determinado estado de coisas que se 

possa designar em função de um encadeamento ou tempo cronológico. O verbo 
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destaca sua relação com o sentido. Não comportando mais distinções 

momentâneas, divide-se simultaneamente entre passado e futuro, virtualidades e 

acontecimentos por vir. Para Deleuze (2007a, p. 190),  

 

O verbo é a univocidade da linguagem, sob a forma de um infinitivo 
não determinado, sem pessoa, sem presente, sem diversidade de 
vozes. Assim a própria poesia. Exprimindo na linguagem todos os 
acontecimentos em um, o verbo infinitivo exprime o acontecimento 
da linguagem, a linguagem como sendo ela própria acontecimento 
único que se confunde agora com o que a torna possível.  

 
 
No infinitivo, o verbo põe o que é dito em contato com o que se pode dizer, 

provocando uma abertura no interior da linguagem, expondo-a à exterioridade. 

Tornando-se verbo, a dedução sai de suas paradas e repousos para deslizar na 

linguagem dos acontecimentos. “Ver”, “continuar” e “deduzir” não designam estados 

de coisas, mas são arrastados por verbos tais como “pertencer” e “comer”. Holmes 

apesar de estar concentrado em sua observação, não consegue “ver”. Ele precisa 

de muito mais que óculos para “continuar” sendo o detetive doyliano que é capaz de 

“deduzir”. O que “é” evidente não está tão claro. Holmes vê e deduz, mas a 

visibilidade sai de seu campo de visão e, consequentemente, a dedução não se 

completa. É um estado de visibilidade em que não se vê; continuidade e dedução 

que não se realizam.  

O que ocorre está além do visível. Como se tudo se orquestrasse para a ida 

dos personagens doylianos ao império da América do Sul; até mesmo o detetive 

sente algo diferente que poderá perturbar suas habilidades de observação e 

dedução: 

 

– Bom é melhor eu arrumar as malas. [...] 
– Não seja precipitado, Watson. Antes, veja nesse Times de ontem 
quando parte o próximo vapor com destino ao Brasil. 
Watson abriu na página que noticiava os cruzeiros: 
– Aqui está.  Demos sorte. O Aquitania, da Cunard Lines, segue 
amanhã para a América do Sul. 
– Ótimo. Peça à senhora Hudson que se encarregue das reservas. 
Veja que coincidência, Watson: Espero que isso não seja sinal de 
mau agouro – refletiu Sherlock Holmes, sem fazer muito sentido. 
(SOARES, 1995, p. 35).  
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Apesar dos sinais característicos apontarem para o fato de que Holmes 

aceitou o caso, como percebemos na fala de Watson, vemos que seu assinalar para 

a aceitação do caso não é tão civilizado, como também não é dedutiva a sua 

explicação para a coincidência da imediatez de sua viagem. O caso não tem muita 

importância para o detetive, que está interessado mais em conhecer a monarquia 

dos trópicos. Um lugar diferente, conhecido pelo detetive por meio de uma anedota 

que Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, lhe contou, com um imperador 

culto em sua corte que sai das escalas de valoração da nobreza para se tornar 

objeto de riso:  

 

─ Não me diga que Graham Bell conhece o imperador do Brasil – 
continuou Watson ainda descrente.  
─ Não só o conhece, como foi dom Pedro o primeiro a utilizar o 
telefone publicamente, na Exposição Centenária da Filadélfia. Bell 
contou-me o caso às gargalhadas. Sem querer, pregou-lhe uma 
peça. Sabe qual foi a primeira frase que fez o monarca pronunciar 
quando experimentou o aparelho? 
─ Não posso imaginar. 
─ “To be or not to be, that is the question”... e então, o imperador 
acrescentou, surpreso: “Céus! Isto fala!” – completou o detetive rindo 
do episódio. Depois pensativo, acendeu de novo o cachimbo. ─ 
Talvez seja uma boa oportunidade para conhecer o país... (SOARES, 
1995, p. 34). 

 

Vemos a mudança de comportamento do detetive. Ele não se concentra no 

caso, não se preocupa se este tem relevância ou se é complexo para oferecer 

oportunidade para o exercício de seus talentos.  Nas narrativas policiais doylianas, 

os casos têm de ser interessantes para Holmes, para tirá-lo do tédio do cotidiano e, 

dessa maneira, livrá-lo de se drogar com a sua costumeira solução de sete por cento 

de cocaína. Ele está sempre reclamando da falta de atividade mental, daquilo que 

sustenta a sua vida:  

 

─ Minha mente se rebela contra a ociosidade ─ responde. ─ Dê-me 
problemas, dê-me trabalho! Dê-me o criptograma mais complicado 
ou a análise mais intrincada, e me sentirei na atmosfera que me 
convém. Não terei, então, necessidade de estimulantes artificiais. 
Detesto a rotina monótona da existência diária. Preciso sentir-me 
num estado de exaltação mental constante. Foi por isso que escolhi 
esta profissão especial, ou melhor, que a criei, porque sou o único no 
mundo a praticá-la. 43 (DOYLE, 2009a, p. 20). 

                                                           
43 “‘My mind’, he said, ‘rebels at stagnation. Give me problems, give me work, give me the most 
abstruse cryptogram, or the most intricate and I am in my own proper atmosphere. I can dispense 
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  Nem caso para solucionar, nem cocaína injetada na corrente sanguínea. O 

rosto que é ficcionalmente construído nas narrativas policiais doylianas é desfeito. 

No romance de Jô Soares, a redundância necessária à constituição do rosto 

desaparece na paisagem. A linguagem desliza, desfazendo os contornos rígidos dos 

rostos, os traços da rostidade, ou seja, a conexão linguagem-rosto deixa de ser 

indexada. Jô Soares vira a máquina da rostidade pelo aveso, ele dá vez a atos de 

falas que tornam as linhas do rosto imprecisas. 

 

3.1.2 A supressão da profundidade: “conte-se a versão” 

 

O Xangô de Baker Street não está numa posição de designar estados de 

coisas ficticiamente para que o detetive possa criar uma cadeia de eventos. Nele, a 

linguagem sai de seus limites. Ela é portadora senão de não-sensos dilacerantes em 

que toda profundidade e altura é suspendida pelo humor. De acordo com Deleuze 

(2007a, p. 138), o humor se encontra na superfície, no vazio, no não-senso e, para  

 

[...] substituir as significações por designações, mostrações, 
consumações e destituições puras, é preciso uma estranha 
inspiração, é preciso saber ‘descer’ – o humor [...] É preciso que, 
pelo mesmo movimento graças ao qual a linguagem cai do alto, 
depois se afunda, sejamos reconduzidos à superfície, lá onde não há 
mais nada a designar, nem mesmo a significar, mas onde o sentido 
puro é produzido: produzido na relação essencial com um terceiro 
elemento, desta vez o não-senso da superfície.  

 

Saber descer e voltar na linguagem de maneira a retornar à superfície, sem 

altura nem profundidade, é o que ocorre com a linguagem na obra de Jô Soares, 

onde a significação é abolida para dar lugar ao sentido. Para Deleuze (2007a, p. 

139-140), “[...] o lugar do sentido ou do acontecimento que se compõem com o seu 

próprio não-senso [...] O vazio é ele próprio o elemento paradoxal, o não-senso de 

superfície, o ponto aleatório sempre deslocado onde jorra o acontecimento como 

sentido”.  

__________________________ 
then with artificial stimulants. But I abhor the dull routine of existence. I crave for mental exaltation. 
That is why I have chosen my own particular profession, or rather created it, for I am the only one in 
the world.’”(DOYLE, 1981, p. 89-90). 
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Na primeira conversa que Holmes tem com o imperador a respeito do roubo 

do violino, o que lhe interessa mais é a anedota do telefone e sua paixão pela 

música. Desencantar o enigmático, ver a partir de seus conhecimentos não ganha 

relevo: 

 

─ Posso perguntar a Vossa Majestade, a razão deste daguerreótipo? 
– quis saber Watson, ainda intrigado. 
─ É muito antigo. Levei-o, como relíquia, para a Exposição 
Centenária da Filadélfia, em 1876, para abrilhantar o pavilhão do 
Brasil. Parece que fizemos boa figura – afirmou vaidoso o imperador. 
─ Aliás, foi naquela ocasião que fiquei conhecendo... 
─ Graham Bell, o inventor do telefone – cortou Holmes.  
─ O senhor soube desse encontro? – perguntou d. Pedro, surpreso 
pelo conhecimento do detetive.  
─ Claro que sim. O próprio Bell contou-me o episódio do telefone. 
“To be or not to be...”  
D. Pedro explicou, contrafeito: 
─ Aí está uma injustiça que certamente a História me fará. Não fui 
eu, e sim Bell quem disse a frase de Shakespeare ao telefone. Fiquei 
tão espantado ao ouvir nitidamente a voz de Bell pelo aparelho que 
passei a repetir, ataroucado, “that is the question! To be or not to be, 
that is the question!”, ao perceber que, realmente, aquela engenhoca 
falava. 
─ Vossa Majestade deve perdoar se a anetoda é mal contada – disse 
Holmes, reacendendo o seu cachimbo. ─ Como dizia um dos nossos 
grandes políticos, Benjamin Disraeli: “Se a versão é mais pitoresca 
do que o fato, conte-se a versão”. (SOARES, 1995, p. 120).  

 

A intrigante observação de Watson a uma fotografia amarelada em que se 

pode ver D. Pedro II cercado de índios nus, acompanhada de sua exclamação “─ 

Fantástico” e da pergunta “─ Posso perguntar a Vossa Majestade a razão deste 

daguerreótipo?” (SOARES, 1995, 119-120), não alavanca o método do detetive. Ao 

invés do daguerreótipo despertar no detetive indícios que o leve ao início de sua 

investigação, o que vem à tona é a versão pitoresca de uma anedota envolvendo o 

imperador e Graham Belll e seu interesse pela música. Ele fala da estreia de O 

Guarani, no Scala de Milão, na sua primeira viagem à Itália, da primeira vez em que  

assiste a uma ópera e confessa: “O Guarani despertou em mim a paixão pela 

música” (SOARES, 1995, p. 124). 

A conversa com o imperador é em clima de descontração; o detetive não se 

atém diretamente ao caso, nem faz alguma pergunta para que depois possa usar a 

resposta na constituição de uma possível história do inquérito. Afinal de contas, 

esses momentos que ele tem com o imperador, com a baronesa e com o dono da 
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Viola d’Ouro não são usados para coleta de dados. Estas seriam oportunidades em 

que ele poderia pôr em prática seus conhecimentos referentes à cultura brasileira ou 

os procuraria. Tal maneira de proceder o tornaria capaz de criar suas hipóteses ou 

deduções. É o que ele faz, por exemplo, em O Signo dos Quatro, quando cria 

hipóteses a partir do que sabe a respeito do canibal selvagem que deixa pegadas e 

um pequeno espinho envenenado com um tipo de alcaloide vegetal espetado no 

corpo da vítima: 

 

─ Parece um espinho ─ disse eu. 
─ E é mesmo. Pode tirá-lo. Mas tome cuidado, pois está 
envenenado. 
Peguei-o entre o polegar e o indicador. Ele soltou-se facilmente, 
quase não deixando sinal. Só uma pequena gota de sangue indicava 
o lugar da picada. 
─ Este mistério me parece insolúvel ─ disse eu. ─ Em vez de 
esclarecer-se, torna-se cada vez mais obscuro. 
─ Ao contrário ─ respondeu Holmes. ─ O caso fica cada vez mais 
claro. Faltam apenas alguns detalhes para completá-lo.44 (DOYLE, 
2009a, p. 54). 

 

Sua investigação é posta na superfície; torna-se imperceptível. A busca por 

indícios se desarticula. O caso não apresenta nenhuma clareza e os elos não se 

concatenam. O detetive deseja ver a baronesa para saber precisamente como o 

instrumento desapareceu. Contudo, quando chega ao seu casarão o que encontra é 

um negro gigantesco que toca piano, dando-lhes uma demonstração do cravo do 

maxixe e do samba. Holmes fica maravilhado e afirma: “─ Pena que deixei meu 

violino no hotel. Adoraria aprender esses ritmos novos ─ explicou o detetive, 

continuando seu batuque, que já deixara uma marca indelével no console” 

(SOARES, 1995, p. 131).  

Já na Viola d’Ouro, ele também não consegue se desvencilhar em meio a 

questões tão escabrosas, assassinatos de mulheres, roubo de um violino raro, 

cordas de violino deixadas na região púbica das vítimas (SOARES, 1995), apesar 

de, em outro momento, achar deveras simples o que tem a aparência de um 

                                                           
44 “‘It looks like a thorn,’ said I. 

‘It is a thorn. You may pick it out. But be careful, for it is poisoned.’ 
It took it up between my finger and thumb. It came away from the skin so readily that hardly any mark 
was left behind. One tiny speck of blood showed where the puncture had been. 
‘This is all an insoluble mystery to me,’ said I. ‘It grows darker instead of clearer.’ 
‘On the contrary,’ he answered, ‘it clears every instant. I only require a few missing links to have an 
entirely connected case.’” (DOYLE, 1981, p. 109). 
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romance: “Uma jovem prejudicada, um tesouro de meio milhão de libras esterlinas, 

um canibal negro e um vilão com perna de pau. [...]”45 (DOYLE, 2009a, p. 90). O 

enredo se embrenha pelo humor; a máquina abstrata de rostidade não mais 

sobrecodifica corpos. 

Ao invés de ir para o hotel e usar seu quarto ou outro local como sala de 

trabalho para exercitar seus dons dedutivos, ele vai para o Café do Amorim, 

julgando ser o local um manancial de informações. Durante a conversa no bar nada 

de interessante a respeito do caso surge. O detetive não consegue elaborar 

hipóteses para que possa fazer afirmações semelhantes como em O Cão dos 

Baskervilles: “[...] A coisa toda começa a tomar forma, meu caro Watson, torna-se 

mais coerente [...]”46 (DOYLE, 2001b, p. 35).  

As circunstâncias do crime não se tornam visíveis. A conversa se dispersa e 

Holmes passa a se interessar mais pela mestiça que salvou das garras do 

assassino, afirmando embevecido entre suspiros: “Era realmente linda, uma mestiça 

muita clara, de grandes olhos verdes, quadris largos e seios fartos” (SOARES, 1995, 

p. 150). No calor da imagem encantadora da morena de “graça cativante das 

sílfides” e “andar sensual das corsas” (SOARES, 1995, p. 150), o detetive inebriado 

não se apercebe que a escala musical nas línguas latinas é diferente. Contudo, ele 

dá margens à desrazão, não vendo nenhuma razão que leve o criminoso a cometer 

seus crimes, a não ser o que está para além do motivado.  

O detetive e o delegado não conseguem agarrar as pontas dos fios da 

meada e encaixá-los para formar uma malha bem tecida e conexa, apesar de 

saberem que o indivíduo que matou as moças e roubou o violino da baronesa é 

louco. Suas buscas por conhecimentos que os ponham no encalço do assassino e 

ladrão também são infrutíferas. O que eles obtêm indo ao hospício é apenas uma 

charada feita por um canibal à maneira do Dr. Hannibal de O Silêncio dos Inocentes 

(1990), de Thomas Harris:  

 
“No meio de várias ilhas, 
A designação formosa 
Servia às mil maravilhas, 
pensava Paulo Barbosa. 

                                                           
45 “‘An injured lady, half a million in treasure, a black cannibal, and a wooden-legged ruffian. […]’”. 
(DOYLE, 1981, p. 129). 

46 “[…] The thing takes shape, Watson. It becomes coherent. […].” (DOYLE, 1981, p. 685). 
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E se o nome vem do grego, 
No fundo, isto pouco importa. 
O monarca tem apego 

Por esta língua morta” (SOARES, 1995, p. 248). 
   

O louco, doutor Aderbal Câmara, sabe o que se passa melhor do que o 

detetive e o delegado apenas lendo os jornais em seu catre. Ele consegue pensar 

como o assassino; criar um devir que dá asas aos desejos recônditos de quem 

deseja comer e apreciar a carne humana.  

Entrar no pensamento do assassino é impossível para quem não pensa 

como ele. Desfazer o rosto, se entregar a devires estranhos que ultrapassam 

estados de coisas e identidades seria uma saída que colocaria o romance soareano 

em meio a espaços literários que permitem uma escrita da detecção do serial killer 

como os romances Dragão vermelho e O silêncio dos inocentes, do escritor norte-

americano Thomas Harris.   

Diferentemente dos contos e romances doylianos, o detetive não consegue 

encontrar indícios que o levem ao criminoso. Ele também não se queixa da falta de 

grandes crimes para pôr sua mente em funcionamento como no romance Um estudo 

em vermelho (1887) e no conto Vila Glicínea (1917):  

 

─ Não há crimes nem tampouco criminosos em nossos dias ─ disse 
ele, em tom de lamento. ─ De que serve possuir inteligência em 
nossa profissão? Sei perfeitamente que tenho qualidades para tornar 
o meu nome famoso. Não pode existir no mundo um homem tão 
perfeitamente dedicado à investigação criminológica e que tenha 
tanto estudo e vocação natural para a especialidade quanto eu.47 
(DOYLE, 2001a, 27). 
 
─ Meu caro Watson, você bem sabe a vida monótona que tenho 
levado desde que conseguimos capturar o Coronel Carruthers e 
encarcerá-lo na prisão. Meu cérebro é como uma máquina veloz que 
se reduz a pedaços quando não é requisitada e usada no trabalho 
para o qual foi construída. A vida é uma sucessão de fatos 
corriqueiros e as notícias dos jornais têm me causado fastio. Parece 
que a audácia e o espírito de aventura desapareceram para sempre 
do mundo do crime.48 (DOYLE, 2003, p. 12). 

                                                           
47 “‘There are no crimes and no criminals in these days,’ he said, querulously. ‘What is the use of 

having brains in our profession? I know well that I have it in me to make my name famous. No man 
lives or has ever lived who has brought the same amount of study and of natural talent to the detection 
of crime which I have done. […]’”. (DOYLE, 1981, p. 25). 

48 “‘My dear Watson, you know how bored I have been since we locked up Colonel Carruther. My mind 

is like a racing engine, tearing itself to pieces because it is not connected up with the work for which it 
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Nas passagens acima, percebemos que a matéria criminal serve para a 

demonstração dos dotes intelectuais do detetive. Nas obras de Doyle, há espaço 

para a criação de rostos e paisagens. O detetive ganha seu lugar ficcional ao 

conseguir se confrontar com o criminoso e pensar como ele executa o crime. Este é 

um procedimento comum às primeiras ficções policiais. As astúcias, sutilezas e 

vivacidade do criminoso, que são aparentemente insuspeitas, dão lugar ao trabalho 

do detetive e formam, de acordo com Foucault (2004), a partir de Gaboriau, um 

confronto essencial, uma luta entre duas inteligências puras: a do assassino e a do 

detetive.   

Em O Xangô de Baker Street, Holmes não consegue dar vazão a suas 

cadeias de eventos. Ele não se debruça no caso como na Inglaterra. Ao contrário, 

participa ativamente da vida social do Rio de Janeiro e, dessa maneira, sai dos 

contornos atribuídos pelo narrador nas diversas narrativas doylianas: 

 

Eu tinha conhecimento de que a solidão e sossego eram necessários 
ao meu amigo nesses momentos de intensa concentração mental em 
que analisava todas as pistas, construídas diferentes hipóteses, 
comparava as diferentes possibilidades e decidia o que era 
necessário ou não para a solução do caso.49 (DOYLE, 2001b, p. 32). 

  

Sherlock Holmes dispensa ocasiões para se concentrar na análise dos 

indícios deixados pelo criminoso brasileiro. Ele está fora das categorizações que são 

atribuídas pela crítica ao gênero policial de enigma; deixa de ser uma máquina de 

detecção para produzir novas maquinações, não se preocupando em ir 

simplesmente desvendar um caso no Brasil como nas narrativas policiais doylianas. 

Sua mente brilhante não se preocupa em encontrar um adversário à altura para o 

jogo que lhe mantém ativo em Conan Doyle. Procurar indícios, deduzir, demonstrar 

a história do crime e do inquérito a ser narrado por Watson não parecem ser a 

preocupação de Holmes, ao se aventurar abaixo da linha do equador.  

__________________________ 
was built. Life is commonplace; the papers are sterile; audacity and romance seem to have passed 
forever from the criminal world. […]’”. (DOYLE, 1981, p. 870). 

49 “‘I knew that seclusion and solitude were very necessary for my friend in those hours of intense 

mental concentration during which he weighed every particle of evidence, constructed alternative 
theories, balanced one against the other, and made up his mind as to which points were essential and 
which immaterial. […]’”. (DOYLE, 1981, p. 870). 
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3.2 O DESLOCAMENTO DO TERRITÓRIO INDICIÁRIO: “OS PRETEXTOS DESTA 

FÚRIA SANGUINÁRIA” 

 

Em O Xangô de Baker Street, toda uma territorialidade indiciária que ganha 

relevo na ficção policial de enigma é acometida pela imprevisibilidade dos 

acontecimentos e com ela o processo de visibilidade, que se estabelece a partir de 

pistas, rastros deixados pelo criminoso no cenário do crime, é impossibilitado.  O 

índice enquanto modo de significação50 sofre fissuras. 

De acordo com Scholes (1981, p. 204, tradução nossa), o índice carrega 

traços da coisa que causa sua existência ou assinala para seu objeto de alguma 

maneira:  

 

[...] um índice não indica nem por arbitrariedade nem por 
semelhança, mas carrega traços daquilo que causa sua existência ou 
aponta para o objeto de uma outra maneira existencial. Um quadro 
de Gertrude Stein de Picasso será um ícone de Stein, mas índice de 
Picasso. Uma fotografia, por outro lado, será índice de seu sujeito, 
uma vez que os raios de luz que saltam do sujeito para o filme foram 
a “causa” que fez este sinal visível aparecer. Peirce também 
argumenta que qualquer ato de designação bem-sucedido deve ser 
indicial: quando o símbolo “este” é utilizado para se referir a um 
objeto particular, ele funciona como um índice; os nomes próprios 
são indiciais.51  

 

O frágil invólucro que se esboça para produzir significados é rompido. A 

convenção do símbolo e a semelhança do ícone não se conectam para que o que é 

designado e significado se manifeste e se torne sentido. Sherlock Holmes não 

consegue ver indícios como nas narrativas policiais doylianas. Sua primeira tentativa 

de dedução nos trópicos é fracassada como as demais:  

                                                           
50 Segundo o filósofo Charles Sander Peirce (1995 apud SCHOLES, 1981), existem três modos de 
significação distintas que podem fazer parte de qualquer situação comunicativa, a saber: o símbolo, 
que se refere pela arbitrariedade à convenção sígnica; o ícone, que faz lembrar a qualidade de 
aspectos referentes a um dado objeto; e o índice, que traz traços da coisa que o faz existir.  

51 [...] an index indicates neither arbitrarily nor by resemblance but by carrying traces of the thing that 
causes its own existence or by pointing to this object in some other existential way. A portrait of 
Gertrude Stein by Picasso will be an icon of Stein but index of Picasso. A photograph, on the other 
hand, will be an index of its subject since the light rays bouncing from the subject to the film have 
“caused” this visible sign to appear. Peirce also argues that any successful act of designation must be 
indexical: when the symbol “this” is used to refer to a particular object, it functions as an index; proper 
names are also indexical. (SCHOLES, 1981, p. 204). 
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O Landau parou em frente ao Hotel Albion e o cocheiro, um jovem 
que mal tinha feito vinte anos, apeou para ajudar os passageiros. 
Holmes foi o último a descer da carruagem, apoiando-se nos braços 
do rapaz: 
─ Obrigado, meu jovem. Vejo que seu irmão era tísico, morreu de 
tuberculose galopante há pouco tempo. Sinto muito ─ concluiu 
Holmes. Diante do espanto do cocheiro e dos dois outros ocupantes 
do landau, o detetive continuou: ─ Percebo que está perplexo diante 
da minha dedução, contudo é elementar. Noto, na sua sobrecasaca, 
uma mancha vermelha de sangue, certamente proveniente de uma 
hemoptise. Vê-se, também, que a roupa em questão está muito 
folgada em você, o que mostra que era de outra pessoa. Como é de 
hábito entre as famílias menos favorecidas, os irmãos mais novos 
herdam as vestimentas do mais velhos. Logo, é óbvio que esta 
sobrecasaca, maculada pela golfada de sangue, pertenceu ao seu 
pobre irmão, ceifado recentemente por esta terrível doença. 
(SOARES, 1995, p. 108).  

 

O que o detetive vê não tem relação direta com um estado de coisas. O que 

consegue observar não o conduz a deduções. Os índices não dão vazão às 

observações e deduções aceitas no território ficcional. Assim sendo, o cocheiro não 

fica deslumbrado perante sua dedução.  As observações que deixam o marquês de 

Salles totalmente pasmado são negadas pelo cocheiro: a mancha vermelha na 

sobrecasaca não é de sangue, é de mercurocromo; a roupa folgada no corpo do 

rapaz não era de seu irmão mais velho, pois o casaco era de seu tio que é boticário. 

Apesar disso, Holmes desdenha das explicações do jovem cocheiro. É como se ele 

quisesse impor a verdade, sempre vê-la diante de seus olhos e orgulhar-se de sua 

capacidade, fazendo todos ficarem admirados e, no final, perceberem que tudo é 

demasiado simples, porém de uma simplicidade que os impede de ver. A condição 

que daria base ao sentido é acometida pelo humor. A linguagem torna as 

significações dominantes impossíveis, expondo uma abertura propulsora contínua 

que acomete as representações: “[...] A linguagem parece, de qualquer maneira 

impossível, não tendo mais sujeito que se exprima ou manifeste nela, nem objeto a 

designar, nem classes e propriedades a significar segundo uma ordem fixa [...]” 

(DELEUZE, 2007a, p. 81).     

 Em O Xangô de Baker Street, Holmes não consegue agir como um caçador 

ou cão farejador, que busca pista e as segue. Sua capacidade, que pode ser 

comparada ao saber arcaico do caçador-narrador, imagem criada pelo historiador 
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italiano Carlo Ginzberg (1989) para construção de seu paradigma indiciário, não 

surte efeito. Este saber consiste, de acordo com o estudioso, na 

 
[...] capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, 
remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente. 
Pode-se acrescentar que esses dados são sempre dispostos pelo 
observador de modo tal a dar a uma seqüência narrativa, cuja 
formulação mais simples poderia ser ‘alguém passou por lá’. 
(GINZBERG, 1989, p. 152). 

 

Ele age como nas narrativas policiais doylianas: 

 

Sherlock Holmes se transformava quando seguia uma pista quente 
como aquela. Quem só conhecesse o pensador tranquilo e lógico da 
Baker Street teria dificuldade de reconhecê-lo. O sangue subia à sua 
cabeça e seu rosto se tornava sombrio. As sobrancelhas se 
convertiam em duas linhas escuras e rígidas, e os olhos brilhantes 
tinham a dureza do aço. A cabeça inclinada, os ombros curvos, os 
lábios comprimidos e as veias do pescoço comprido e nervoso 
inchavam como as cordas de um chicote. As narinas pareciam 
dilatar-se como as do animal de caça e a mente estava tão 
concentrada no trabalho que não ouvia mais nem uma pergunta nem 
um comentário ou, se os ouvia, respondia com um grunhido de 
impaciência.52 (DOYLE, 2009b, p. 98).  

 

Ginzburg (1989, p. 152), apresentando o paradigma indiciário, afirma que 

“[...] O caçador teria sido o primeiro a narrar uma história porque era o único capaz 

de ler, nas pistas mudas deixadas pela presa, uma série coerente de eventos [...]”. 

Elementos aparentemente insignificantes, não observáveis, podem dar origem a 

uma sequência narrativa.  Estes elementos são signos pictóricos para Morelli, 

sintomas para Freud e indícios para Holmes. O detetive doyliano descobre baseado 

no que é “imperceptível para a maioria. Os exemplos da perspicácia de Holmes ao 

interpretar pegadas na lama, cinza de cigarros, etc, como se sabe, incontáveis” 

(GINZBURG, 1989, p. 145).  

                                                           
52 “Sherlock Holmes was transformed when he was hot upon such a scent as this. Men who had only 

known the quiet thinker and logician of Baker Street would have failed to recognize him. His face 
flushed and darkened. His brows were drawn into two hard black lines, while his eyes shone out from 
beneath them with a steely glitter. His face was bent downward, his shoulders bowed, his lips 
compressed, and the veins stood out like whipcord in his long, sinewy neck. His nostrils seemed to 
dilate with a purely animal lust for the chase, and his mind was so absolutely concentrated upon the 
matter before him that a question or remark feel unheeded upon his ears, or, at the most, only provoke 
a quick, impatient snarl in reply […].” (DOYLE, 1981, p. 211). 
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No romance soareano, os indícios não se articulam, as palavras do detetive 

não designam estados de coisas, elas se tornam assignificantes. As pistas 

encontradas nas cenas dos crimes nada significam para o detetive inglês e para o 

delegado brasileiro. Eles não conseguem conectar os indícios à maneira como o 

criminoso age:  

 

Pimenta notou que a conversa estava se dispersando e voltou ao 
tema principal: 
─ Há apenas uma coisa que o jornal não conta. Várias pessoas que 
moram perto dos lugares onde as moças morreram disseram à 
polícia que ouviram o som de alguém tocando violino pelas ruas. 
─ Se ele continuar arrancando as cordas, este problema vai ser 
solucionado muito em breve ─ disse Júlio Augusto. 
─ Claro! ─ exclamou Holmes, batendo na mesa e acordando 
Watson, que cochilava. 
O delegado parecia não entender. 
─ Como assim? 
─ Então, não percebe, meu bom homem? O violino tem quatro 
cordas: G, D, A, E ─ designando as notas por letras, no sistema 
usado pelos ingleses. ─ Se ele já usou duas cordas, faltam ainda 
mais duas. 
─ O senhor está tentando me dizer que o assassino pretende, sem 
razão alguma, matar mais duas moças? 
─ O senhor disse bem, delegado, “sem razão nenhuma”, porque 
esse homem perdeu a razão. Apenas em algum recôndito doentio da 
sua mente ele deve encontrar os pretextos desta fúria sanguinária. 
Espero que nós dois, trabalhando juntos, possamos impedi-lo ─ falou 
Holmes. (SOARES, 1995, p. 151-152). 

 

As pistas simplesmente não conduzem os investigadores a observações que 

gerem deduções que possam ser plausíveis no tecido ficcional. O motivo para os 

crimes são criados pela mente doentia do assassino. Ele cria toda uma história 

maldita para as mulheres que assassina: 

 

ELE EXECRA os Quiosques. Aqueles pavilhões de madeira tosca 
proliferam pela cidade inteira, como monumentos à imundície e ao 
pecado. [...] A maior repugnância, no entanto, ele guarda para os que 
vêm comprar cartões pornográficos. Há obscenidades de todo tipo. 
Mulheres nuas, de sexo devassado, com um sorriso alvar nos lábios, 
mulheres deitadas com cães imensos, a cabeçorra enfiada entre as 
coxas. Mulheres se esfregando em enormes falos de madeira e, até, 
mulheres com mulheres. E sempre rindo. O mesmo riso idiota e 
pervertido. Putas. Todas elas putas. Pensa novamente na moça do 
chafariz. Então era uma camareira no palácio? Uma lástima, mas 
estava na rua àquela hora. Se estava na rua, era puta. Puta, puta. 
Pois não são todas putas na alma? Ele olha novamente o Quiosque. 
Como que a desafiar seu limites, uma mulher vem encostar-se ao 
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balcão. É uma mulata clara, quase branca. Ele vislumbra seu rosto 
de traços finos, delineado pela luz da rua, e espanta-se com a beleza 
da moça. A jovem dá uma gargalhada de alguma coisa que lhe diz o 
dono do Quiosque. Certamente uma proposta infame. A gargalhada 
fere seus ouvidos como uma lâmina. Mais uma puta. Ela se afasta, 
levando uma garrafa de leite. Ele ganha rapidamente a rua em busca 
da presa. (SOARES, 1995, p. 133 – 134).  

   

As pistas deixadas pelo criminoso não se tornam evidentes. Os índices não 

se estabelecem para que a observação e dedução características às narrativas 

policiais de enigma se tornem realidades ficcionais. Eles não se apresentam 

contiguamente como nas narrativas policiais doylianas. Antes que qualquer sentido 

ganhe proeminência, já é deslocado. As cordas do violino deixadas no púbis das 

vitimas, as orelhas decepadas, os órgãos retirados de suas cavidades não fornecem 

ao detetive informações que redundem. Segundo Deleuze e Guattari (1995, p. 17), 

 

A redundância tem duas formas, frequência e ressonância, a primeira 
concernente à significação da informação, a segunda (EU=EU) 
concernente à subjetividade da comunicação. Mas o que surge 
desse ponto de vista é justamente a subordinação da comunicação e 
da subjetivação, em relação à redundância. Ocorre que informação e 
comunicação se separam; e, igualmente, que se destacam uma 
significância abstrata da informação e uma subjetivação abstrata da 
comunicação. Mas nada disso nos dá uma forma primária ou 
implícita da linguagem. Não existe significância independente das 
significações dominantes nem subjetivação independente de uma 
ordem estabelecida de sujeição.  

    

Em O Xangô de Baker Street, os dois lados da redundância, frequência e 

ressonância, são desterritorializados. As simples condições limitadas para o 

alastramento da significância e da subjetividade são desfeitas. A frequência – 

repetição de informações com relação a sujeitos e objetos que forma sentidos – e a 

ressonância – realidades subjetivas que se projetam – saem de seu rumo. A 

linguagem torna-se ilimitada, perde seu poder de dizer, deixa de se definir pelo 

discursivo. Não existindo um território que se possa prever, o detetive não consegue 

mais se munir de assertivas para garantir que os ditos com relação às circunstâncias 

dos crimes ganhem veracidade na trama. Ele está fora de uma ordem de sujeição 

estabelecida pela narrativa que garanta significação. As palavras deixam de produzir 

significados, as pistas deixam de indicar sentido, tornam dispersas, qualquer um 

pode falar o que vem à mente: 
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─ E as cordas? 
─ Pode ser somente uma brincadeira de mau gosto ─ falou Albert 
Fazelli, que não tinha muita imaginação. 
Sherlock Holmes interferiu: 
─ Impossível. Ele mesmo faz questão de dizer que são pistas 
deixadas propositalmente. 
─ Porque elas são mais fracas ─ arriscou Albert Fazelli. 
─ Nem todas  ─ garantiu Chiquinha. 
─ Porque ele as odeia ─ sugeriu Paula Nei. 
─ Isso faz sentido. Mas odeia todas as mulheres? ─ lançou 
Guimarães Passos. 
─ Talvez, para ele, a mulher seja o símbolo da perversão de 
costumes que campeia em nossos dias ─ pontificou Solera de Lara.  
─ Quem sabe ele tem medo delas ─ acrescentou Chiquinha 
Gonzaga. 
─ É possível. Tem medo de alguma coisa que elas despertam nele ─ 
arriscou Holmes.  
─ Ou que não consegue despertar ─ disse Agostini, que até então se 
mantivera calado, rabiscando no seu bloco de desenhista. (SOARES, 
1995, 318-319).  

 

A ilusão de um Reino Unido delimitado com regras determinadas como um 

jogo de xadrez dá vez ao não limitável.  O território definido na superfície textual das 

narrativas doylianas se elide. O tabuleiro se desvanece e as peças perdem seus 

direcionamentos previsíveis. Nas narrativas policiais doylianas, Sherlock Holmes tem 

visibilidade devido ao seu saber. Ele consegue deduzir fatos a partir de indícios, com 

auxílio de seus conhecimentos estereotipados. O que aparece nas obras doylianas é 

demarcado, se encontra em um território. É isso que permite ao detetive constatar 

estados de coisas, a partir de sinais que os evidenciam. Sherlock Holmes, a vítima, 

o personagem-narrador, Watson, e o criminoso são qualificados. Os três primeiros 

possuem características do gentleman vitoriano. De acordo com Ruskin (2014, 

tradução nossa), 

  

“[...] a essência de um gentleman é o que a palavra diz, que ele vem 
de genes puros ou é perfeitamente alimentado. Depois disso, 
gentileza e simpatia ou boa disposição e esplêndida imaginação. 
Depois disso, treino nas boas realizações de sua idade e tempo ao 
ponto mais elevado”.53 

 

                                                           
53 “[…] the essence of a gentleman is what the word says, that he comes of a pure gens, or is perfectly 

bred. After that, gentleness and sympathy, or kind disposition and fine imagination. After that, 
training in the accomplishments of his age and time, to the highest point” (RUSKIN, 2014). 
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O cavalheiro inglês está num território que valoriza pontos elevados. É toda 

uma série de características sociais que se encontram em questão: origem familiar, 

disposição e atitudes aceitas. O que está fora dos padrões é eliminado. Para ser 

capaz de dar voz aos indícios, Sherlock Holmes precisa determinar as pessoas em 

que possa confiar, já o personagem-narrador também expõe seus pontos de vista a 

respeito de pessoas.  

As narrativas policiais doylianas estão repletas de escolhas daqueles em 

que se podem confiar ou não. Em O Cão dos Baskervilles (1902), Holmes acredita, 

completamente, na honestidade do amigo Dr. Mortimer, após levantar um conjunto 

de atributos, durante o contato que tivera com ele. Já Watson apresenta o seguinte, 

com relação a Sir Henry Baskervilles:  

 

[...] E, à medida que eu olhava para seu rosto escuro e expressivo, 
cada vez mais sentia como ele era verdadeiro descendente daquela 
longa linhagem de homens esquentados, ardentes e dominadores. 
Havia orgulho, bravura e força nas espessas sobrancelhas, nas 
narinas sensíveis e nos grandes olhos castanhos. Se houvesse 
perigo naquele pântano, com certeza aí estaria um homem capaz de 
enfrentá-lo com coragem (DOYLE, 2001b, p. 59)54. 

  

Como podemos perceber, existe uma necessidade de definição para que o 

detetive consiga fazer com que os indícios possam se tornar contíguos e indicar. Ele 

percebe a trama do assassino, sabe como buscá-lo, entrar no jogo.  

Já em O Xangô de Baker Street, a simplicidade do desvelamento de casos, 

pelo que os índices dizem, não se torna contígua para o detetive inglês e o delegado 

brasileiro. O índice, reportando as características do objeto que a ele se relaciona e 

conduzindo a inteligibilidades, deixa de possuir o que possa gerar sentido no tecido 

ficcional.  A linguagem se encontra em condições de descontinuidade, não se 

limitando, mesmo que ficticiamente, para que os personagens ajam ou reajam no 

tecido narrativo. Assim sendo, torna-se evidente que as pistas deixadas pelo 

assassino serial não são percebidas pelo detetive, já que este displicentemente não 

se atém às peculiaridades linguísticas, sociais e culturais brasileiras:  

                                                           
54 “[…] and yet as I looked at his dark and expressive face I felt more than ever how true a descendant 

he was of the long line of high-blooded, fiery, and masterful men. There were pride, valour, and 
strength in his thick brows, his sensitive nostrils, and his large hazel eyes. If on that forbidding moor a 
difficult and dangerous quest should lie before us, this was at least a comrade for whom one might 
venture to take a risk with the certainty that he would bravely share it.” (DOYLE, 1981, p. 700). 
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Para o estúpido inglês, as cordas do violino, instrumento que ele 
jamais tivera coragem de tocar em público, era G, D, A, E. Para os 
latinos, SOL, RÉ, LA, MI. Eufórico, ele soletra aos ventos, na solidão 
da madrugada: MI, de Miguel, SOL de Solera, LA de Lara, RÉ, de 
Recanto de Afrodite, o nome da livraria, um toque de gênio. Afrodite, 
entronizada em sua concha. O obtuso escrutador nem se lembrara 
da deusa mitológica. O bárbaro saxão não sabia que a filha de 
Urano, nascida nas espumas de esperma da genitália decepada do 
pai, era venerada pelas putas e protetora de todas as rameiras. [...] 
Tão óbvias as orelhas. [...] O pobre tolo conhecia bem a língua, 
porém falava como um lusitano, para quem orelhas são abas [...]. 
(SOARES, 1995, p. 341-342). 

 

É evidenciado que o detetive precisaria, necessariamente, pensar como o 

criminoso para solucionar o caso brasileiro. Primeiramente, ele poderia pesquisar 

quem possivelmente seria o criminoso, com base no ritual sanguinolento que o serial 

killer executa. Uma história fundamentada na cultura híbrida brasileira da época, 

com certeza, seria plausível.  Depois, procurar responder a algumas perguntas tais 

como: por que ele pretende matar mulheres? Quais os motivos criados pelo 

mentecapto para seus rituais sanguinolentos? Por que ele mata apenas mulheres 

que vagam à noite? A resposta para tais perguntas, mesmo que provisórias, 

poderiam desencadear uma história do inquérito.  

 

3.3. O ACONTECIMENTO DO CRIME: “A BOCA CHEIA DE SALIVA” 

 

Em O Xangô de Baker Street, os limites da linguagem são transgredidos. O 

potencial autopoiético de sua escrita fissura enunciados, dando lugar ao que escapa, 

ao acontecimento do crime. Ora, neste romance, o crime simplesmente acontece e 

não tem razão de ser, abrindo passagens na superfície dos acontecimentos 

narrados. Não importa o que se possa ver ou prever, mas o seu desenrolar, o tatear 

do criminoso em cena.  

O crime deixa simplesmente de ter nome. Não é mais simples roubo, 

vingança ou movido pela paixão ardente.  Ele está no traçar de linhas de fuga. O 

crime como semelhança, como o que se repete da mesma forma é desfeito. Ele está 

fora dos anais criminalísticos aos quais Holmes tanto se refere nas narrativas 

policiais doylianas.  O criminoso mata sem propósitos. Não se trata de trapaça como 

no conto O “Estrela de Prata” (1894) em que John Straker e Silas Brown agem 
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inescrupulosamente para conseguir dinheiro, nem de crime perpetrado por banditos 

perigosos de alguma facção criminal como no conto As cinco sementes de laranja 

(1892), cujas sementes de laranjas são enviadas para indivíduos que estão 

marcados para morrer pela Ku Klux Klan. Não vemos diretamente como os bandidos 

atuam, pois é através do olhar do detetive que as cenas dos crimes insinuam-se. 

John Straker narcotiza o rapaz de seu estábulo e leva o cavalo de corrida para as 

charnecas, com o intento de fazer uma pequena incisão no tendão do jarrete 

(DOYLE, 2007). Já o modo como a Ku Klux Klan procede se dá a partir do que o 

detetive observa e deduz: “[...] K. K. K. não representa [...] as iniciais de um 

indivíduo, e sim a sigla de uma organização [...]55”. Ao procurar a letra K da 

Enciclopédia Americana, ele diz o seguinte:  

 

─   “Ku Klux Klan. Nome que sugere uma semelhança com o som 
produzido quando se arma um rifle. Essa sociedade secreta terrível 
foi fundada nos Estados do Sul por ex-combatentes do exército 
confederado depois da guerra civil, e logo teve ramificações em 
diferentes regiões, sobretudo em Tennessee, Louisiana, nas duas 
Carolinas, na Geórgia e na Flórida. Empregava a força com objetivos 
políticos, sobretudo para aterrorizar os eleitores negros e assassinar 
ou expulsar do país os que se opunham a suas ideias.56 (DOYLE, 
2009b, p. 121) 

 

No romance de Jô Soares, o crime se encontra em seu próprio ato, ele não 

se prende a representações Ele é transgressão da existência contida, é 

acontecimento e, portanto, não se prende à linguagem, à palavra de ordem, cuja 

palavra de ordem não é origem, ela é extensão da linguagem e constitui enunciados 

que situam as condições de todo uso da língua às suas metamorfoses, incorporais 

pelos quais os corpos sociais se submetem. De acordo com Deleuze e Guattari 

(1995, p. 12), 

 

                                                           
55 “‘[…] K. K. K. ceases to be the initials of an individual and becomes the badge of a society […]’”. 

(DOYLE, 1981, p. 226). 

56 “‘Klu Klux Klan. A name derived from the fanciful resemblance to the sound produced by cocking a 

rifle. This terrible secret society was formed by some ex-Confederate soldiers in the Southern states 
after the Civil War, and it rapidly formed local branches in different parts of the country, notably in 
Tennessee, Louisiana, the Carolinas, Georgia, and Florida. Its power was used for political purposes, 
principally for the terrorizing of the negro voters and the murdering and driving from the country of 
those who were opposed to its view […]’”. (DOYLE, 1981, p. 226). 
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A unidade elementar da linguagem – o enunciado – é a palavra de 
ordem. Mais do que o senso comum, faculdade abominável que 
consiste em emitir, receber e transmitir as palavras de ordem. A 
linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para 
obedecer e fazer obedecer. “A baronesa não tem a mínima intenção 
de me convencer de sua boa fé, ela me indica simplesmente aquilo 
que prefere me ver fingir admitir”. Isso pode ser percebido nos 
informes da polícia ou do governo, que pouco se preocupam com a 
verossimilhança ou com a veracidade, mas que definem muito bem o 
que deve ser observado e guardado. 

 

 Estando além da transmissão de palavras de ordem, a criminalidade toma 

conta da cidade, bifurcando-se incessantemente. Se a sociedade finge que está na 

Europa, vemos pelos desdobramentos da linguagem que se trata de outro lugar. 

Ora, o Brasil de Jô Soares é um país de faz de contas, no qual o plano de 

composição se volta para si mesmo nas bordas da linguagem. A própria capacidade 

de limitar da linguagem se desvanece. Se a linguagem é, como diz Deleuze (2007a, 

p. 23), “[...] o que se diz das coisas [...]”, ela prontamente aponta o crime em seu 

acontecer. Qualquer coisa ou ação já está nesse contágio que a ela se veicula. O 

crime vislumbra-se nos mais diversos recantos e pode ser cometido por qualquer 

um.   

Vemos, logo nos dois primeiros capítulos do romance, que a criminalidade 

se encontra nos limites da linguagem, vislumbrando-se em seus movimentos. O 

Brasil do negro, da imundície e da prostituição é também o país do descaso, do 

fingimento. Os burgueses e nobres aparecem nas ruas sujas com seus “[...] 

lencinhos perfumados levados ao nariz [...]”, querendo estar numa cidade europeia 

do quilate de Paris (SOARES, 1995, p. 11). Os abolicionistas tentam criar uma 

atmosfera europeia à revolução francesa. Liberdade de expressão, liberdade para os 

escravos. Seus atos não passam de diletantismo romântico: chuva de camélias 

como manifestação pelo abolicionismo no palco, após encenação da peça A Dama 

das Camélias pela atriz francesa, conversas em O Recanto de Afrodite e bares. Até 

o poeta Olavo Bilac, que ainda não tinha publicado nem um livro, anda escondido da 

polícia. Como afirma Guimarães Passos:  

 

─ Infelizmente, meu amigo Olavo meteu-se a ser republicano e no 
momento anda escondido. Publicou um pequeno panfleto contra a 
monarquia e está sendo procurado pelo delegado Mello Pimenta, da 
nossa polícia. Mello jurou que Bilac há de passar uma noite na 
cadeia. (SOARES, 1995, p. 25).  
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Em outro momento da obra, o delegado, ao entrar no Bar do Necrotério, 

depara-se com Bilac falando da polícia; este tenta escapar e esconder-se entre os 

amigos, porém não dá tempo. “O príncipe dos poetas” é acalmado pelo delegado 

que fala: “─ Calma, senhor Bilac. Não há nada contra si. É tudo exagero dos jornais. 

Afinal, se nossos jovens não pudessem mais escrever manifestos, o que seria do 

país? ” (SOARES, 1995, p. 89). Apesar de o delegado tentar acalmar o poeta, ele 

realmente o tinha ameaçado a passar nem que fosse uma noite na cadeia num 

ataque de ira. Outro momento, no qual Pimenta também comete um deslize, é 

quando ele afirma maldosamente perante a “Malta” que nenhuma mulher, mesmo 

que seja atriz, precisa temer de ser maltratada pela polícia: 

 

─ Não entendo por que é que a senhorita não foi à delegacia narrar o 
seu encontro com o assassino. 
─ Tive medo, delegado. O senhor sabe muito bem que, no Brasil, 
nossa profissão ainda é confundida com a das prostitutas. Não sabia 
como ia ser recebida. 
─ Posso assegurar-lhe que a polícia trata a todos com respeito e 
deferência. Mesmo as prostitutas ─ afirmou, cinicamente, Mello 
Pimenta. (SOARES, 1995, p. 196).   

 

No entanto, o cinismo de Mello Pimenta é, prontamente, contra-atacado. 

Chiquinha Gonzaga, compositora talentosa e exímia pianista, que tinha feito muito 

sucesso com a opereta A corte na roça e que já tinha sido casada duas vezes e 

desprezava as convenções sociais andando em companhias masculinas, não se fez 

de rogada e responde diretamente a pilhéria do delegado: “Chiquinha quase 

engasgou com o frango que estava comendo: ─ Ó Pimenta, se pretendes continuar 

aqui com a Malta, vais ter que parar com as lorotas.” (SOARES, 1995, p. 196). 

A fala do delegado é eivada de malícia. Mesmo que este seja delegado e 

companheiro de Holmes, na investigação que busca prender o mentecapto 

sanguinário, não deixa de soltar seu escrupuloso gracejo. Os limites da linguagem 

são postos em linhas de fuga, a escrita é forçada a seguir seus contornos. Traçar 

linhas de fuga é liberar o desejo e tornar-se minoritário: “[...] uma sociedade se 

define por suas linhas de fuga, que são moleculares. Sempre vaza ou foge alguma 

coisa, que escapa às organizações binárias, ao aparelho de ressonância, à máquina 

de sobrecodificação [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 94).  
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O clima romântico da luta contra a escravidão é também em tom de 

fingimento. Dá a entender que no Brasil existe um setor intelectual a favor do fim da 

escravidão: “[...] caracterizado pela incorporação das novidades européias e das 

idéias de progresso e civilização [...]” (MACHADO, 2007, p. 1). Porém essa 

significação se abisma pela produção de sentidos díspares. O país não possui uma 

política que proponha resolver o problema do trabalho escravo. Liberdade não é a 

solução para a miséria de milhares de seres humanos que agonizam nas cidades e 

nos campos. Quando Sarah Bernhardt parabeniza a princesa Isabel por sua luta 

pela abolição da escravatura, o imperador foge do assunto espinhento para sua 

ossada:  

 

[...] Majestade, não deixe de dar os parabéns à sua filha, soube que 
ela é uma das defensoras da abolição. 
O imperador mudou rapidamente de assunto: 
─ O Grande Prêmio está para começar. Madame Bernhardt pretende 
fazer alguma aposta? 
─ Adoraria, mas realmente não sei em quem jogar. Todos os cavalos 
me parecem maravilhosos ─ afirmou Sarah Bernhardt. (SOARES, 
1995, p. 276). 

 

Em O Xangô de Baker Street, a criminalidade é labiríntica, não parecendo 

ter começo nem fim, tal qual o labirinto, com incontáveis corredores erráticos que se 

davam uns para os outros, como afirma Bulfinch (2002), projetado pelo habilíssimo 

artífice Dédalo a pedido do rei Minos, de Tebas, para aprisionar o Minotauro. 

Deslizando num espaço liso, o crime se constitui a não ser pelas margens no plano 

topológico do contato. Ele se abstrai das estratificações, do aparelho de ressonância 

para se tornar componente estético.  

A criminalidade acontece no parodiar de diversos tipos sociais que 

perambulam na conturbada cidade. Neste processo, à medida que os personagens 

historiográficos são enterrados, ganham novas vidas no heterocosmo ficcional. Nas 

palavras de Linda Hutcheon (1989, p. 128): “[...] a paródia ‘deve ser entendida como 

um modo de colocação estética em primeiro plano no romance. Define uma forma 

particular de consciência histórica, por meio da qual a forma é criada para se 

interrogar face a precedentes significantes [...]’ ”.  

O crime abala as pilastras das convenções sociais, aponta para descidas, 

para a hipocrisia. O imperador tem um caso com a baronesa. Tenta manter as 

aparências, mas elas se tornam apenas o que são: meros fingimentos. Ao proliferar-
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se em meio às histórias multifacetadas, diversos outros casos se insinuam no 

espaço fictício da obra: 

O padre Marcial tinha um hábito pouco apreciado pelos moradores 
de Itaguaí. Aos domingos, depois da missa, passeava pela praça da 
igreja e, enfiando as mãos pela abertura nos bolsos da batina, 
punha-se a coçar as virilhas. Depois, disfarçadamente, levava os 
dedos às narinas, cheirando e balbuciando extasiado: “Está como 
nunca! Que delícia! Hoje, está como nunca! ”. Eram estas mesmas 
mãos que ele dava a beijar aos passantes que vinham lhe pedir a 
bênção: “ Deus te abençoe, meu filho... oh, está como nunca... hoje 
está como nunca... Deus te abençoe, minha filha... oh, que delícia...”. 
E seguia cheirando e abençoando pelo dia afora. (SOARES, 1995, p. 
139).  

 

A história do padre, pai de Anna Candelária, como as demais é paradoxal. É 

mais um acontecimento no tecido ficcional que não possui correspondência com o 

vivido. Ela é construída a partir do mundo dos signos, lugar que se efetua, 

simultaneamente, no encontro com os objetos do mundo, bem como os efeitos que 

são acarretados. Neste ínterim, a linguagem e o mundo são expostos ao 

arrombamento promovido pelos signos: “[...] A linguagem parece, de qualquer 

maneira impossível, não tendo mais sujeito que se exprima ou se manifeste nela, 

nem objeto a designar, nem classes e propriedades a significar segundo uma ordem 

fixa [...]” (DELEUZE, 2007a, 81). 

Diferentemente do que aparece na cena social, o criminoso se esconde no 

rizomático labirinto do crime. É por intermédio de situações paradoxais que a 

criminalidade se alastra e entra em linhas de fuga, desmantelando absolutamente as 

constrições de segmentaridades rígidas e, consequentemente, criando novos 

territórios.  A desterritorialização é absoluta, de acordo com Deleuze e Guattari 

(1997b, p. 226), “[...] cada vez que realiza a criação de uma nova terra, isto é, cada 

vez que conecta as linhas de fuga, as conduz à potência de uma linha vital abstrata 

ou traça um plano de consistência [...]”. É no plano de consistência57 que a narrativa 

se corporifica de modo que não dá para fingir que mata, que engana os 

                                                           
57 Para Deleuze e Guattari (1997a, p. 143), o plano de consistência é construído a partir de matérias 
heterogêneas. “A consistência se faz necessariamente de heterogêneo para heterogêneo; não 
porque haveria os heterogêneos que se contentam em coexistir ou suceder-se agora estão tomados 
uns nos outros, pela ‘consolidação’ de sua coexistência e pela sua sucessão. [...] O que chamamos 
de maquínico é precisamente esta síntese de heterogêneos enquanto tal. Visto que estes 
heterogêneos são matérias de expressão, dizemos que sua própria síntese, sua consistência ou sua 

captura, forma um “enunciado”, uma “enunciação” propriamente maquínica [...]”. 
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investigadores, que deixa pistas de propósito para desafiá-los. O serial killer se veste 

de maneira a não ser facilmente identificado:  

 

[...] pálida figura toda vestida de negro chapéu de abas largas 
enfiada até os olhos, espreita a saída dos últimos fregueses. Apesar 
do calor, enverga uma capa aos pés e aguarda, imóvel. Sob a capa, 
que lhe frisa a magreza, delineia-se o relevo de um volume 
indefinido, que tanto pode ser um pacote quanto uma garrucha. 
(SOARES, 1995, p. 11-12). 

    

Age doentiamente em seus impulsos de morte. Cria um ritual que pode ser 

modificado para lhe dar mais prazer: 

 

[...] lança-se sobre ela com uma adaga numa das mãos e abre-lhe o 
pescoço com precisão cirúrgica. [...] com a faca, corta-lhes as duas 
orelhas e as guarda zelosamente no bolso da sobrecasaca. [...] 
arranca uma corda o mi, e, erguendo-se a saia da moça, enrola o fio 
arrancado da cravelha nos pêlos do púbis do cadáver. Saciado, sai 
tranqüilamente pela rua do Regente, tocando um dos vinte e quatro 
capricci de Paganini nas três cordas restantes do instrumento. 
(SOARES, 1995, p. 12-13). 

 

O criminoso sai da esfera do fingimento. Seu instinto é provocado pelo que a 

sociedade finge não ver: “[...] monumentos à imundície e ao pecado [...] nos 

pavilhões de madeira tosca proliferam pela cidade [...]” (SOARES, 1995, p. 133). 

Não se trata simplesmente de repetir maneiras de matar, mas fazer do ato de matar 

um acontecimento. Ele sente prazer em planejar suas matanças: “[...] Aperta mais 

fortemente em sua mão o cabo da adaga e, visualizando seu próximo encontro, 

mergulha num estertor de orgasmo [...]” (SOARES, 1995, p. 76).  

O mentecapto molda prazerosamente sua arte de matar, a partir do que é 

posto pela sociedade. Ele cria uma trilha de indícios, no labirinto que se espraia em 

meio ao heterocosmo ficcional, lê sobre dissecação, não quer repetir o ato 

novamente da mesma forma. Chamado pelos escravos da fazenda de café do seu 

pai de Oluparun: “Quando ainda era menino, nos rituais de magia negra, [...] 

decepava com a mesma adaga, de um golpe só [...] o pescoço das cabras negras. ” 

(SOARES, 1995, p.37).  
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Miguel Solera de Lara é, ao mesmo tempo, Oluparun e Jack, O estripador58. 

Como o serial killer inglês, o brasileiro chega até mesmo a enviar uma mensagem 

escrita para o delegado que a lê perante a mesa no restaurante Lacombre:  

 

─ “ Prezado chefe, no momento em que leres estas mal traçadas 
linhas, estarei me preparando para executar linhas mais bem 
traçadas no corpo de outra catraia. O que é preciso para que me 
descubram? Pensei que o inglês fosse mais esperto do que tu para 
ler as minhas pistas, mas, pelo visto, é tão burro que merecia orelhas 
maiores do que todas as que já cortei, juntas. Espero que estejam se 
divertindo tanto quanto eu. Façam logo alguma coisa, pois estou com 
fome, muita fome, e ainda me resta uma corda no violino. Falando 
em corda, cordiais saudações, nos dois sentidos”. Está assinado 
“Oluparun”. (SOARES, 1995, p. 314-315). 

 

As palavras já produzem outros sentidos, se apresentam no expresso que 

subsiste na preposição. O serial killer brasileiro sai da esfera do fingimento. Ele não 

está preso a realidades dadas do crime: matar por uma necessidade que se 

apresenta no tecido social. Ele deixa pistas que se imiscuam para realidades 

intangíveis, para falta de referências. Ao mesmo tempo que segue sua trilha 

sanguinolenta, o detetive e o delegado ficam perdidos, fora da relação causa-efeito, 

sem origem, no simulacro onde a realidade não tem origens.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 De acordo com Sedeu (2013), de agosto a novembro de 1888, no distrito de Whitechapel em 
Londres, o serial killer que se autodenominava Jack, O Estripador, cometeu uma série de 
assassinatos sanguinolentos que chocaram o mundo devido à brutalidade e violência. Suas vítimas 
eram todas mulheres e prostitutas: “[…] mortas com um único corte à faca na garganta e depois 
submetidas a diversas mutilações no abdome e nas partes genitais, com retirada de órgãos internos 
e, em alguns casos, desfiguradas do rosto. Cartas atribuídas ao assassino foram envidas à polícia, 
[...] uma dessas cartas foi acompanhada de parte de um rim humano (órgão que havia sido removido 
da última vítima anterior à carta). Apesar dos esforços da Divisão de Investigação Criminal (C.I.D.) da 
Scotland Yard, particularmente do trabalho do inspetor Frederick Abberline, o assassino nunca foi 
capturado, nem mesmo identificado. ‘Jack, o Estripador’ transformou-se em um mito, que 
permanence no imaginário popular até os dias de hoje” (SEDEU, 2013, p. 76).   
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4  O “FLAGRANTE DELITO” DA FABULAÇÃO DE MUNDOS: “QUANDO A 

PÁGINA EM BRANCO COMEÇA A SER PREENCHIDA” 

 

  Em O Xangô de Baker Street, a fabulação é pega em flagrante delito. O 

plano de composição é percebido ganhando vida, constituindo-se na repetição com 

diferença e tornando-se visível. O processo narrativo põe em relevo a maneira como 

a obra é composta, chamando a atenção para o seu simulacro. Para Deleuze (2009, 

p. 16), o simulacro apresenta o diferente pela diferença. Ele é o diferente que se 

refere ao diferente por intermédio da diferença, sendo diferença diferenciada. “[...] 

No simulacro, a repetição já incide sobre repetições e a diferença já incide sobre 

diferenças. São repetições que se repetem e é o diferenciante que se diferencia [...]”.  

O espaço consagrado no papel já não é mais em branco. O livro se 

materializa para se tornar obra e existir na diferença que se diferencia. Nas palavras 

de Foucault (2005, p. 142), a brancura essencial do papel:   

 

Por conseguinte, quando a página em branco começa a ser 
preenchida, quando se começa a transcrever palavras nessa 
superfície ainda virgem, cada palavra se torna de certo modo 
absolutamente decepcionante com relação à literatura, pois não há 
nenhuma palavra que pertença por essência, por direito de natureza, 
à literatura. De fato, desde que uma palavra esteja escrita na página 
em branco, ela deixa de ser literatura. Quer dizer que cada palavra 
real é de certo modo uma transgressão da essência pura, branca, 
vazia, sagrada da literatura que faz de toda obra não a realização da 
literatura, mas sua ruptura, sua queda, seu arrombamento.  

 

Sem a transgressão do espaço em branco do papel, não ocorre a irrupção 

da linguagem e a perpétua ausência que emerge das palavras e, assim sendo, a 

obra não erige. Para Calmon (2003, p. 102), no ato literário: “a presença (a obra) 

torna ausente a ausência (a literatura), ao mesmo tempo em que o movimento de 

ausentificação da ausência (da literatura) termina por tragar a própria presença (a 

obra)”. É nesse processo que o livro deixa de ser simplesmente um livro, uma 

representação do mundo, palavra de ordem, para ser, ele mesmo, fabulação ou 

simulacro do livro. A literatura se realiza a partir do livro: “[...] – aliás, o livro, na 

realidade, não tem essência, só tem a essência de seu conteúdo – é porque será 

sempre o simulacro do livro.” (FOUCAULT, 2005, p. 154).   
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O humorista brasileiro dá margem à sua obra, na qual livros são abertos. Ele 

permeia a trama de seu romance de vozes, que se tornam simulacro no processo de 

fabulação, que se opera no movimento de repetição da linguagem ao infinito. Para 

Foucault (2009, p. 48), na literatura a linguagem efetua uma dobra em si mesma e, 

dessa forma, ultrapassa os limites da morte para se abrir ao infinito e fazer-se nascer 

em um autoespelhamento sem limites: “[...] o limite da morte abre diante da 

linguagem, ou melhor, nela, um espaço infinito [...]”. 

Dito de outra forma, o livro se projeta ao infinito em imagens que espelham e 

opera uma repetição que apela para a criticidade da obra. “[...] ela prossegue em 

uma pressa extrema, mas também recomeça, narra para si mesma, descobre o 

relato do relato e essa articulação que poderia não terminar nunca.” (FOUCAULT, 

2009, p. 48).  Ele se apresenta como simulacro, o que remete às ideias de força ou 

potência de criação e, consequentemente, ao desaparecimento entre verdadeiro e 

falso, ao flagrante delito da fabulação.  

A fabulação aparece em vários momentos em Deleuze, principalmente, em 

seus escritos a respeito do cinema e da literatura. Tal conceito não consta nos 

primeiros glossários que apresentam a obra de Deleuze e Guattari, tal como O 

vocabulário de Deleuze (2004), do filósofo François Zourabichvili e Gilles Deleuze: 

key concepts (2005), organizado por Charles J. Stivale. Ele só vem surgir na 

segunda edição revisada e ampliada de The Deleuze dictionary (2010), organizado 

por Adrian Parr. Logo no início da entrada do verbete, escrito pelo estudioso norte-

americano Ronald Bogue (2010, p. 99, tradução nossa), a fabulação é descrita da 

seguinte maneira: 

 

A fabulação é a prática artística de promover a invenção de um povo 
por vir. O conceito de fabulação aparece pela primeira vez na 
carreira de Deleuze em Cinema 2 (D 1989: 150-5 [...]), onde está 
ligado à “potência do falso", mas o conceito tem antecedentes 
relacionados à discussão de Deleuze a respeito do artista 
nietzschiano como médico cultural (D 1983: 75), suas análises de 
Sade e Sacher-Masoch como grandes sintomalogistas (D 1971) e os 
comentários em Kafka sobre a relação do escritor com as pessoas 
(D&G, 1986: 84).59  

                                                           
59 “Fabulation is the artistic practice of fostering the invention of a people to come. The concept of 
fabulation first appears in Deleuze’s career in Cinema 2 (D 1989: 150-5 […]), where it is linked the to 
the “power of the false”, but the concept has related antecedents in Deleuze’s discussion of the 
Nietzschean artist as cultural physician (D 1983: 75), his analyses of Sade and Sacher-Masoch as 
great symptomatologists (D 1971), and the comments in Kafka on the writer’s relationship to the 
people (D & G 1986: 84)." (BOGUE, 2010, p. 99). 
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Como prática artística que agencia a invenção de um povo por vir, a 

fabulação ganha visibilidade em O Xangô de Baker Street. A obra projeta sua 

realidade ficcional. Ao expressar forças potenciais pelo agenciamento coletivo de 

enunciação e permitir enxergar este processo, ela abre-se ao porvir onde mundos 

possíveis são criados. Como exemplo, tem-se o caso dos personagens Sherlock 

Holmes e Watson, que passam a ser apresentados, num romance que se afasta das 

marcas presentes nas narrativas policiais doylianas. Na obra parodiada, já existe de 

certa forma o risível60 e, em consequência, a pretensão de seu esvaziamento 

inspirados nas paródias: 

 

Para alguns críticos, a paródia faz com que o original perca em 
poder, pareça menos dominante; para outros, a paródia é forma 
superior porque faz tudo o que o original faz – e ainda mais. [...] a 
paródia pode sugerir uma “cumplicidade com a cultura elevada [...] o 
que mais não é que uma maneira ilusoriamente improvisada de 
mostrar um profundo respeito por valores clássicos nacionais” 
(BARTHES 1972b, 119), como pode surgir como forma parasítica, 
escarnecendo da novidade, na esperança de precipitar a sua 
destruição (e, implicitamente, a sua própria também). Mas a paródia 
também pode, como o carnaval, desafiar as normas, com vista a 
renovar, a reformar. 

 

A paródia, no espaço literário, faz com que a linguagem vá além do uso 

cotidiano para revelar uma fonte inesgotável de superação da palavra de ordem e 

abertura para a fábula que se desdobra. Ela é contestatória e, necessariamente, se 

distingue daquilo que parodia, demonstrando-o como mero efeito de realidade 

produzido pela ficção. O efeito de realidade descrito por Barthes (2012), no texto O 

efeito de real, é apresentado de acordo com a ilusão referencial do signo que produz 

a realidade ficcional através de componentes textuais descritivos em autores como 

Flaubert e Michelet. Em outras palavras, tal efeito funciona de maneira a afastar o 

signo de seu objeto e provocar o questionamento da representação. Como em 

quaisquer outros autores de narrativas policiais, o detetive é diferente para sustentar 

sua ausência, nessa repetição contínua, que se materializa em seu espaço repetível, 

lugar da irrupção da linguagem.  

                                                           
60 De acordo com Propp (1992), o risível ocorre, quando os princípios positivos humanos se encobrem 

através da súbita descoberta de seus defeitos escondidos, que se aparecem por trás do invólucro de 
informações externas.  
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Quando Sherlock Holmes é apresentado como detetive, o faz de conta que 

se está contando uma história na obra não possui mais sustentação, apesar da 

igualmente personagem Sarah Bernhardt afirmar, em conversa, ao imperador dos 

trópicos que o detetive inglês não pode ser comparado a um personagem de ficção, 

como Auguste Dupin: 

 

─ Não conheço nenhum detetive ─ respondeu d. Pedro, passando 
por cima do pequeno equívoco. ─ Se bem que gosto de ler algumas 
histórias de mistério. Não sei se madame conhece a prosa de Edgar 
Allan Poe. Poe criou uma personagem fascinante, um detetive 
chamado Auguste Dupin. Ele aparece em “Os assassinatos da rua 
Morgue” e depois em outras histórias, como “O mistério de Marie 
Roget” e “A carta roubada”. Fiquei muito impressionado, porque 
Dupin consegue, inclusive, adivinhar o que uma pessoa está 
pensando usando tão-somente a dedução.  
─ Pois tenho certeza de que esta personagem de ficção não chega 
nem aos pés de Holmes. Acho que ele adoraria conhecer o Brasil e 
não saberia como resistir a um convite de Vossa Majestade. Em 
pouco tempo, descobriria o violino da sua amiga ─ concluiu Sarah 
Bernhardt, saindo, esplêndida, de trás do biombo, num magnífico 
vestido branco. (SOARES, 1995, p. 18).  

 

 No espaço do livro, tudo se demonstra como se fosse narrar uma história 

verdadeira, como se fosse uma narrativa verídica nos termos deleuzeanos, mas tudo 

não passa de um faz de conta que não se sedimenta, quanto ao que pode ser dito e 

que promove possibilidades de criação no espaço literário. Na passagem acima, 

percebemos que o processo de fabulação se torna metaficcional pela 

autorreferencialidade. A narrativa marca seu território ficcional; Jô Soares 

simplesmente parodia o personagem Sherlock Holmes para criar um romance 

policial diferente, que não foge, de acordo com Colmeiro (1994), a um dos 

componentes característicos às narrativas policiais: o fio da meada que conduz o 

detetive à investigação. A atriz diz que Holmes pode não ser comparado a um 

personagem de ficção, pois ele já resolvera diversos casos de maneira brilhante, 

usando o raciocínio dedutivo. Na aparição de Holmes e Watson na cena da escrita, 

ganha proeminência o fato de o detetive não recusar o convite de vir conhecer o 

Brasil. Nesta cena, Bernhardt e D. Pedro II fazem emergir a ficção policial falando 

dela mesma, como na passagem de um Um estudo em vermelho, de Conan Doyle:  
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─ Tudo parece muito simplificado dito dessa forma ─ observei 
sorrindo. ─ Você me faz lembrar o Dupin de Edgar Allan Poe. Eu não 
poderia acreditar que tais pessoas existissem na vida real. 
Nesse momento, Sherlock Holmes levantou-se e acendeu o seu 
cachimbo. 
─ Obviamente, julga estar me elogiando comparando-me a Dupin ─ 
observou ele. ─ Pois, na minha opinião, Dupin era um tipo medíocre. 
Aquele seu estratagema de intervir nos pensamentos do meu amigo, 
depois de um quarto de hora de silêncio, é pretensioso e superficial. 
Concedo-lhe, sem dúvida, certa capacidade analítica, mas não era 
de modo nenhum o fenômeno que Poe parecia imaginar.  
─ Você já leu as obras de Gaboriau? ─ perguntei. ─ Lecoq 
corresponde à sua concepção de um detetive ideal? 
Sherlock Holmes pigarreou ironicamente. 
─ Lecoq era um sujeito muito atrapalhado ─ disse ele com 
convicção. ─ Só uma coisa o redimia: a sua energia. A leitura de 
Monsieur Lecoq me causou náuseas. O problema estava em 
identificar um prisioneiro desconhecido. Isso eu teria conseguido em 
vinte e quatro horas. Já Lecoq precisou de mais ou menos seis 
meses. Esse livro bem poderia ser um manual para ensinar aos 
detetives o que não devem fazer.61 (DOYLE, 2001a, p. 26-27). 

 

A narrativa de Jô Soares cria um outro mundo ficcional, ao parodiar as 

narrativas policiais doylianas. D. Pedro II, leitor de Poe, se encontra numa fábula que 

difere das de Doyle, da narrativa em que Watson é também leitor de Poe, e Holmes, 

leitor de Gaboriau. Em ambas, Dupin é visto como um personagem de ficção e serve 

para situar o detetive doyliano no plano de composição das narrativas que dão vez 

ao simulacro do livro. Em Conan Doyle, a narrativa dá vez ao detetive que cria a sua 

própria imagem, o detetive diz como ele é e o que diz vai ao encontro do que 

acontece no enredo. Holmes afirma que não existe ninguém mais capacitado do que 

ele e isso é demonstrado em suas ações. Já em O Xangô de Baker Street, o que a 

atriz francesa fala a seu respeito não ganha realidade ficcional. Suas palavras 

                                                           
61 “‘It is simple enough as you explain it,’ I said, smiling. ‘You remind me of Edgar Allan Poe’s Dupin. I 

had no idea that such individuals did exist outside of stories.’ 
Sherlock Holmes rose and lit his pipe. ‘No doubt you think that you are complimenting me in 
comparing me to Dupin,’ he observed. ‘Now, in my opinion, Dupin was a very inferior fellow. That trick 
of his of breaking in on his friends’ thoughts with an apropos remark after a quarter of an hour’s 
silence is really very showy and superficial. He had some analytical genius, no doubt; but he was by 
no means such a phenomenon as Poe appeared to imagine.’ 
‘Have you read Gaboriau’s works?’ I asked. ‘Does Lecoq come up to your idea of a detective?’ 
Sherlock Holmes sniffed sardonically. ‘Lecoq was a miserable bungler,’ he said, in an angry voice; ‘he 
had only one thing to recommend him, and that was his energy. That book made me positively ill. The 
question was how to identify an unknown prisoner. I could have done it in twenty-four hours. Lecoq 
took six months and so. It might be made a textbook for detectives to teach them what to avoid.’” 
(DOYLE, 1981, p. 25-26). 
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permanecem como meros elogios e não ganham relevo. O que se torna simulacro 

do livro já é uma história cujo processo de fabulação torna-se autorreferente.  

 

4.1 MUNDOS POSSÍVEIS: “ESTA HISTÓRIA PASSADA EM TERRAS  

BRASILEIRAS” 

 

No romance de Jô Soares, a ficção se afirma enquanto potência, modo de 

narração que é impessoal e que encontra a pura e simples função fabuladora, 

liberando a ficção do modelo da verdade que tenta penetrá-la e dando ao falso a 

potência de criar universos possíveis. Já não há uma tentativa de aspirar ao verídico 

ou a uma forma de verdadeiro que constitui o ato de narrar, pois a narração verídica 

dá lugar às potências do falso, ensejando uma narração falsificante. Deleuze 

(2007b, p. 160-161), tratando do cinema neo-realista62, faz uma afirmação incisiva a 

respeito da narração: “Resulta disto, um novo estatuto da narração: a narração deixa 

de ser verídica, quer dizer, de aspirar à verdade, para se fazer essencialmente 

falsificante. ” 

A ficção libera o modelo da verdade que a adentra para encontrar a pura 

função fabuladora, que, por sua vez, é elevada à potência de criar o possível: “[...] O 

que se opõe à ficção não é o real [...] é a função fabuladora [...], na medida em que 

dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma lenda, um monstro.” 

(DELEUZE, 2007b, p. 183). Na arte, o possível é um componente estético e 

simplesmente não é constituído pela atualização de uma série de acontecimentos, 

mas uma incorporação ou encarnação do que acontece na obra. Considerando a 

obra enquanto monumento, Deleuze e Guattari (1992, p. 229-230) afirmam:  

 

O monumento não atualiza o acontecimento virtual, mas o incorpora 
ou o encarna: dá-lhe um corpo, uma vida, um universo. É assim que 
Proust definia a arte-monumento, por esta via superior ao “vivido”, 
suas “diferenças qualitativas”, seus “universos” que constroem seus 
próprios limites, seus distanciamentos e suas aproximações, suas 
constelações, os blocos de sensações que eles fazem rolar, o 
universo-Rembrandt ou universo-Debussy. Estes universos não são 

                                                           
62 Segundo Augusto (2009), o chamado movimento neo-realista ocorreu na Itália, entre 1944 e 1948. 
Sua dramaturgia era voltada para temas do cotidiano, com narrativas diretas e sem adornos. De 
acordo com Deleuze (2007b), o neo-realismo produzia um “a mais de realidade”, uma instabilidade do 
real, impossibilitando assim sua apreensão plena, já que a percepção é impedida de se prolongar em 
ação. 



112 

 

nem virtuais, nem atuais, são possíveis, o possível como categoria 
estética [...] 

 
 

Se, em seu universo, a ficção policial de enigma possibilita ao detetive 

descobrir, no romance de Jô Soares existem outras possibilidades. A obra do 

escritor brasileiro demonstra-se como uma fabulação de mundos possíveis: “[...] uma 

alegoria aberta do processo criativo [...]” (HUTCHEON, 1984, p. 83, tradução 

nossa)63. Com o retorno dos personagens doylianos para a Inglaterra, o romance se 

apresenta como um episódio maldito e indesejado: 

 

O vapor afastou-se preguiçosamente do porto, como se a indolência 
dos trópicos estivesse agarrada ao seu casco. Do convés, Sherlock 
Holmes fitava pensativo os dois amigos ao longe, que acenavam à 
beira do cais Pharoux. Acariciou sua velha caixa de violino, que 
agora abrigava secretamente O Canto do Cisne (SOARES, 1995, p. 
338).  
 

 
A volta de Holmes à Inglaterra reaviva o que é incorporado na obra. Ele 

retorna a sua terra natal com O Canto do Cisne, troféu de sua desventura em outras 

paragens.  O romance de Jô Soares não se afinca às possibilidades poéticas 

existentes na “coleção de episódios fantásticos”64 de Holmes, contados por Watson 

ou pelo próprio detetive. Trata-se de um episódio que eleva a potência fabulatória da 

ficção, permitindo-a operar a narração de uma maneira que expõe a mise-en-scéne 

ficcional. Watson agora se sente à vontade para começar a narrar os casos do 

detetive, mas é impedido de narrar o que ocorreu abaixo da linha do equador: 

 

[...] Viu que Watson, ao seu lado, fazia anotações num pequeno 
caderno: 
─ O que é isso? Está registrando impressões da viagem? 
─ Não Holmes. Estou finalmente seguindo o conselho de madame 
Sarah Bernhardt. Vou passar a escrever todos os seus casos. A 
francesa tem razão, essa brincadeira deve render umas boas libras. 
O que acha? Já tenho até o título As aventuras de Sherlock Holmes.  
─ Acho ótimo, Watson, mas esta história passada em terras 
brasileiras é a única que você jamais poderá contar – disse o detetive 
inglês, acariciando, sob a camisa, sua guia colorida de Xangô. 

                                                           
63 “[...] an overtly metafictional allegory of the creative process [...]”. (HUTCHEON, 1984, p. 83). 

64 No conto Vila Glicínea, Watson afirma que Holmes após ser contratado para solucionar um novo 
caso esfrega as mãos e sorri satisfeito perante a possiblidade de: “[...] acrescentar mais esse 
estranho incidente à sua coleção de episódios fantásticos”. (DOYLE, 2003, p. 16).  
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Inexplicavelmente, um grito rouco brotou de sua garganta, na 
inconfundível saudação do orixá: 
─ Kawô-Kabiýsilé! (SOARES, 1995, p. 338-339). 

  

No ato de narrar, tempos diversos passam a coexistir. Ao mesmo tempo em 

que Holmes pede a Watson para não narrar o que se passa em terras brasileiras, 

ele não deixa de ser filho de Xangô. Mecanismos fabuladores imbricam-se com a 

questão do tempo e põe a verdade em crise. A obra se realiza na função fabuladora: 

“ [...] a fabulação, a função fabuladora não consiste em imaginar nem em projetar um 

eu. Ela atinge sobretudo essas visões, elava-se até esses devires ou potências [...] ” 

(DELEUZE, 1997, p. 13). Holmes pode ser o detetive inglês e o filho de Xangô ao 

mesmo tempo. Ele não vive recluso, como nas narrativas policiais doylianas. No 

Brasil, ele pode, entre outras coisas, ser membro da religião dos iorubás: o 

candomblé. Ele recebe uma guia espiritual de Xangô de um “babalorixá”, que deve 

usar para sempre, já que este deus é considerado como sendo seu protetor:  

 

Antes tenho que ver qual é o seu orixá de cabeça, meu filho ─ 
explicou, aludindo aos santos que, segundo a religião Iorubá, regem 
e protegem a vida de cada um. Pegou as conchas e, num gesto 
largo, atirou-as na sua frente, confiando a Sherlock: ─ Tu és filho de 
Xangô, ─ Pegou uma guia colorida de contas marrons e brancas, e 
passou no pescoço de Holmes: ─ É para usar sempre essa guia meu 
filho. Nunca te esqueças: Xangô é teu pai. Xangô é teu protetor. 
(SOARES, 1995, p. 303). 

 

São diferentes tempos narrados, que se atualizam e que se tornam 

incompossíveis, narrativas possíveis de uma mesma história postas em contatos. 

Sherlock Holmes continua sendo o famoso detetive inglês, mas continua usando sua 

guia de contas, talvez para se manter conectado às terras brasileiras. A aventura 

que ele pede ao amigo para não narrar continuará, de uma maneira ou de outra, em 

suas reminiscências. Ele continuará sendo filho de Xangô e, ao retornar a sua terra, 

se encontrará sob sua proteção.  Contudo, isso não impede que novas aventuras 

tais como a que ocorre no Brasil, aconteçam em solo inglês. Muitas vezes tido como 

máquina fria e calculista de raciocínio, a vulnerabilidade de Holmes jaz naquilo que 

pode feri-lo e até mesmo derrotá-lo. O tempo não para de retornar de forma 

diferente.  
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Para Deleuze (2007b, p. 159), o tempo sempre coloca em crise a noção do 

verdadeiro: “[...] a força pura do tempo põe a verdade em crise [...]”. O filósofo 

realiza essa afirmação abordando, sobretudo, fatos que podem vir a acontecer, a 

partir de sua leitura da obra de Leibniz. Ele cita as reflexões estoicas com relação a 

“futuros contingentes” como um exemplo de tal crise. Se é verdade que uma batalha 

pode acontecer amanhã, um paradoxo consequentemente surge no próximo dia. É 

possível que a batalha seja travada hoje, mas também é possível que ela não 

ocorra. Se amanhã a batalha realmente acontecer, as possibilidades do hoje se 

tornam impossíveis. Conclui-se então que ou o impossível procede do possível, visto 

que era o possível ontem que se torna impossível hoje, ou o passado não é 

necessariamente verdadeiro, já que ontem a batalha poderia ter ocorrido. Para 

Deleuze, é fácil descartar tal conclusão como uma hipótese viável, pois o que ela 

indica é uma questão concernente à verdade e à forma do tempo. Leibniz resolve tal 

questão, ao afirmar que a batalha pode acontecer num mundo e noutro não. 

Sintonizado com a leitura deleuzeana, Rodowick (1997, p. 97, tradução nossa), 

afirma:  

 

Ao trabalhar através do paradoxo de “futuros contingentes”, Leibniz 
quer igualmente preservar o poder universal de um Deus onisciente 
para quem o tempo é irrelevante e a liberdade de escolha dos 
indivíduos cujas ações, no entanto, produzirão consequências 
determinadas no destino histórico do mundo. Sua solução é afirmar 
que a batalha pode e não pode ocorrer, exceto em mundos 
diferentes. Ambos os mundos são igualmente possíveis e 
consistentes em si. E sendo mundos diferentes, não se contradizem. 
Eles são, argumenta Leibniz, não “compossíveis” um com o outro.65 

  

Mas o que acontece se os incompossíveis fizerem parte de um mesmo 

universo, como é o caso dos picos de presentes que coexistem com os mesmos 

lençóis de passados? Nesse caso, tem-se um mundo de presentes incompossíveis 

relacionados com passados não necessariamente verdadeiros que destrona a forma 

                                                           
65 “In working through the paradox of ‘contingent futures’, Leibniz wants to preserve equally the 

universal power of an omniscient God for whom time is irrelevant, and freedom of choice for 
individuals whose actions will nonetheless produce determinate consequences in the historical fate of 
their world. Leibniz’s solution is to assert that the battle may and may not take place, but in different 
worlds. Both worlds are equally possible and consistent within themselves. And being different worlds 
they do not contradict one another. They are, Leibniz argues, not “compossible” with one another.” 
(RODOWICK, 1997, p. 97).   
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do verdadeiro. Em tal mundo, a narrativa falsifica as verdades do espaço e tempo 

comuns. É uma imagem direta do tempo que não envolve a ordem do tempo, mas 

uma imagem de presentes simultâneos e passados coexistentes; um devir como 

potencialização, como séries de potências, metamorfoses e transformações, que 

torna o que é fixo e estável em falso: “É uma potência do falso que substitui e 

destrona a forma do verdadeiro, pois ela afirma a simultaneidade de presentes 

incompossíveis, ou a coexistência de passados não necessariamente verdadeiros. ” 

(DELEUZE, 2007b, p. 161). 

Em O Xangô de Baker Street, a potência paradoxal do tempo é perceptível. 

A obra se desdobra na fuga da significação. São mundos diferentes que surgem na 

expressividade da escrita e fazem o tempo retornar. A chegada de Sarah Bernhardt 

ao Grande Hotel é marcada pela apresentação do cenário de sua recepção: 

 

O GRANDE HOTEL ficava no Catete, à rua Marquês de Abrantes. 
Situado no alto de uma colina toda coberta de jardins e arvoredos, se 
beneficiava das brisas do mar que se avistava ao longe. Era 
conhecido por seus aposentos espaçosos e ótimo serviço. Os 
bondes, subindo e descendo em frente ao portão de entrada, davam 
um toque romântico ao hotel. A enorme sala de jantar estava 
decorada com requinte. Toalhas de rendas vindas do Ceará, cristais 
Baccarat e pesados talheres Chrstofle em vermeil. Aguardando em 
pé, à volta da mesa, vários jornalistas e alguns nomes da boemia 
literária da cidade. [...] O curioso é que nenhum ator fora convidado e 
nem se via uma única mulher no recinto, a não ser as negras 
escravas, que, com os outros criados, iam ajudar a servir a ceia. As 
janelas estavam abertas, mostrando a vista incomparável da baía. 
(SOARES, 1995, p. 21-22). 

 

O retorno do tempo o força a sair de seus eixos. Como diz Deleuze (1997), o 

tempo está fora do movimento extensivo, é insubordinado, já não mais concerne ao 

movimento que ele mede, mas ao movimento que o libera e o deixa possuir alguma 

causa para sua existência. A chegada da atriz ao famoso hotel carioca é paradoxal, 

na série de enunciados que se segue: o público adentra na esfera do privado; 

Guimarães Passos é funcionário público, mas poeta em particular; Albertinho é rico 

e almofadinha sem nenhuma razão aparente; apenas homens não atores aparecem 

na cena da recepção à atriz francesa. O tempo é o espaço descrito, deixando de ser 

curvado, linha reta pura, simples e terrível. O que se passa acontece em tempos 

diferentes, mas que se apresenta de forma simultânea, permanecendo num tempo 

qualquer: 
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O tempo out of joint, a porta fora dos gonzos, significa a primeira 
grande reversão kantiana: é o movimento que não se subordina ao 
tempo que ele mede, mas o movimento ao tempo que o condiciona. 
[...] O tempo torna-se, portanto, unilinear e retilíneo, já não de modo 
algum no sentido em que medira um movimento derivado, porém 
nele mesmo e por si mesmo, uma vez que impõe a todo movimento 
possível a sucessão de suas determinações. É uma retificação do 
tempo. O tempo deixa de ser curvado por um Deus que o faz 
depender do movimento. Deixa de ser cardinal e torna-se ordinal, 
ordem do tempo vazio. No tempo nada mais resta de originário nem 
de derivado que dependa do movimento. (DELEUZE, 1997, p. 36-
37).  

 

Entre outras possibilidades ficcionais, Sherlock Holmes e Anna Candelária 

estão em tempos que se diferem. Eles se encontram no momento em que o 

criminoso tentar assassiná-la, na busca por um encontro dos dois, num bar, no 

jardim botânico, no hotel e na despedida no salão egípcio do Museu Nacional e 

Imperial. Seus encontros residem numa força que ativa acontecimentos no plano de 

composição do romance.  Sempre que Anna Candelária tinha dúvidas sobre uma 

decisão que iria tomar, ela se se recolhia à ampla sala do museu, lugar exótico que 

guardava uma coleção de múmias autênticas como o corpo da sacerdotisa Sha-

Amum-Em-Su, que tinha exercido suas funções no santuário do deus Amun. Este 

local era um recinto exclusivo para ela, pois tinha o silêncio das igrejas, com um 

diferencial: quase ninguém visitava o recinto. A atriz brasileira já tinha ponderado o 

bastante sobre o convite feito pelo detetive inglês para casar-se com ela:  

 

Holmes sentiu o pulso acelerar: 
─ Espero que as múmias tenham sido boas conselheiras.  
─ Acho que vais odiar a mim e a elas. 
Sherlock tentou conter suas emoções: 
─ Quer dizer que não vens? 
─ Procura entender querido. Em Londres eu ficaria como um peixe 
fora d’água. Quanto tempo duraria o nosso amor em meio a uma 
terra estranha? 
─ Pois cá não era uma terra estranha para mim? ─ argumentou 
Sherlock. 
─ É diferente. És homem, falas a nossa língua. Hoje, se não fosse o 
sotaque, com os hábitos que adquiriste tão facilmente, passarias por 
brasileiro. 
─ Anna, em Londres serias minha mulher, serias Anna Candelária 
Scott Holmes ─ pronunciou, pomposamente, o detetive. 
─ Tenho a minha profissão, sou independente demais para ser 
apenas uma esposa. (SOARES, 1995, p. 332-333). 
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Anna Candelária é uma mulher livre e não pretende se ater às delimitações 

sociais e culturais impostas por outras terras. O espaço e o tempo narrativo são 

acometidos por singularidades completamente novas, sendo atualizados de 

maneiras díspares. Para Alliez (1996, p. 31), no tempo acontece uma reversão: “[...] 

reversão do tempo em relação ao movimento intensivo da alma, com a descoberta 

da linha do tempo [fil du temps] que não cessa de reportar o Eu ao Eu sob a 

condição de uma diferença fundamental: ‘Eu é um outro’. ”  

Trata-se de uma diferença, cujas condições se encontram na figura do Eu, 

que é atravessado por uma rachadura ou pela forma vazia e pura do tempo: “O Eu e 

o Eu estão, pois, separados pela linha do tempo que os reporta um ao outro sob a 

condição de uma diferença fundamental” (DELEUZE, 1997, p. 39). O tempo torna-se 

exterioridade, insubordina-se em relação ao movimento. Ele não é mais um tempo 

cósmico, cuja origem se encontra no movimento de ordem celestial, mas o tempo 

numa ordem pura. Mesmo que Holmes persista, a brasileira não cede a seus 

encantos galanteadores e até mesmo duvidosos: 

 

─ Poderias trabalhar. O teatro inglês é dos melhores que existem.  
─ A quem queres enganar? Não falo uma palavra de inglês.  
─ Aprenderias num instante. E há algo que não sabes. Fui ator. 
Trabalhei com a Sasanoff Shakespearian Company, com o nome de 
William Escott ─ confidenciou Holmes, encabulado. 
─ Verdade? ─ perguntou Anna, duvidando. 
─ Pelo que há de mais sagrado. Tenho muitos amigos nos elencos 
ingleses ─ afirmou Sherlock. 
─ Não adiantaria. Estou começando e minha carreira ainda não é lá 
grande coisa, mas já me prometeram um bom papel em Zé Caipora, 
que o autor Machado vai ensaiar no Teatro Príncipe Imperial ─ 
explicou a suave mulata, sem dar-se conta do absurdo do diálogo: os 
palcos do West End contrapondo-se aos bastidores do Rossio. 
(SOARES, 1995, p. 332-333). 

 

Assim sendo, o casamento do inglês com a brasileira é impedido pela 

diferença de mundos. Nem um, nem outro podem se entregar a uma paixão 

arrebatadora que pode, de uma hora para outra, ganhar novos contornos. Holmes é, 

de acordo com Heller (2008), um detetive particular e um excêntrico pesquisador em 

diversas áreas da criminologia que, no Brasil, se torna um frequentador de bares e 

se apaixona pela mulata brasileira. Já a atriz brasileira é evidenciada pelo narrador 

como uma filha de padre Marcial com uma lavadeira mestiça. Em Itaguaí, cidade 
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próxima ao Rio de Janeiro: “[...] as comadres maldosas da vila, sempre diziam que o 

padre era o pai da menina. Tudo porque padre Marcial, um pernambucano 

descendente de holandeses, tinha cabelos muitos ruivos e olhos verdes. [...]” 

(SOARES, 1995, p. 139). Por coincidência do destino ou por puro descaramento, 

Anna Candelária possuía os mesmos olhos do padre da cor verde-esmeralda. A 

mulata exuberante, que fugira do pequeno vilarejo aos quinze anos de idade com 

um mascate, estava com vinte e dois anos de idade, morando sozinha, no Rio, há, 

provavelmente, sete anos: “[...] num pequeno quarto de aluguel na rua das Marrecas 

[...]” (SOARES, 1995, 139).   Na narrativa, percebe-se claramente que o 

heterocosmo ficcional é inventado, ao mesmo tempo em que é narrado. O que é 

narrado não resguarda uma realidade preexistente; o objeto descrito não vale 

independentemente de sua descrição. Ele é decomposto e multiplicado, ao se 

constituir na narração. Este tipo de descrição é chamado por Deleuze (2007b, p. 

155) de cristalina: “[...] a descrição que vale por seu objeto, que o substitui, cria-o e 

apaga-o a um só tempo, como diz Robbe-Grillet, e sempre está dando lugar a outras 

descrições que contradizem, deslocam ou modificam as precedentes [...].”  

   Nas descrições do romance do humorista brasileiro, o signo expressa 

desterritorializações no corpo da linguagem. Para Deleuze Guattari (2011, p. 107), 

“[...] os signos não são signos de alguma coisa, mas são signos de 

desterritorialização e reterritorialização e marcam um certo limiar transposto nesses 

movimentos [...]”.  Tudo se inicia no signo, apesar de ele poder também ser 

impessoal e, por conseguinte, assignificante, já que é nele que o corpo da linguagem 

se efetiva, bem como potencializa sua desterritorialização. Em outras palavras, o 

signo permite que a linguagem seja incorporada e se exteriorize nos encontros 

intensivos de forças. Ele se abre para mundos incompossíveis, para a construção de 

territórios inauditos que se retêm na exterioridade e nas linhas de desterritorialização 

que os atravessam. Se a ficção metamorfoseia os signos e suas representações no 

mundo, possibilidades ficcionais ganham corpo, a partir do que os textos parodiados 

por Jô Soares permitem. São mundos incompossíveis que se conectam e que se 

tornam autoreferrentes. O território ficcional libera fluxos que os reterritorializam e 

rementem a transformações incorporais que arrastam conteúdos e expressões. 
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4.2 QUE SE ENTRE EM TRANSE: “É MELHOR ME PRENDER, DELEGADO” 

 

Transe, de acordo com The new penguin English dictionary (ALLEN, 2000), 

vem do latim transire, que significa transitar, ir além. Segundo Lapassade (2000), o 

transe é um estado alterado de consciência no qual a razão costumeira não mais 

prevalece. Entrar nesse processo significa transpor-se ao primado da razão, sair da 

retidão e se entregar à via pela qual o homem se abstrai das codificações para criar 

a dimensão estética da vida ou a experimentação no real.  

As definições da palavra transe nos fazem lembrar do espaço literário, do 

que Blanchot (2011a, p. 28) se refere como “o outro de todos os mundos”, lugar da 

errância, do deserto, do devir, superfície conectada ao fora das coisas. Ora, a 

literatura cria sua própria realidade. Ela está fora da palavra cotidiana, insistindo em 

sua presença. Fora da palavra que quer o mundo, a palavra literária revela seu 

mundo.  

O mundo revelado no romance soareano é um lugar onde a palavra não 

mais serve para simplesmente significar coisas do mundo cotidiano. Em O Xangô de 

Baker Street, as imagens são arrastadas de um extremo ao outro, 

desterritorializando lugares arraigados, fissurando o trânsito das palavras de ordem. 

Dito de outra maneira, na urdidura da trama, a obra produz individuações intensivas, 

fazendo nascer a sensibilidade no sentido, uma potência que é inaudita no mundo e 

que destitui as harmonias pré-estabelecidas.  

O narrador-personagem das narrativas policiais doylianas se torna outro e, 

consequentemente, deixa de ser, segundo Heller (2008), um cavalheiro inglês gentil 

e admirável de classe média que conecta o leitor ao gênio excêntrico e intenso do 

detetive. O romance aviva narrativas intremeadas pelo transe, sem tempo passado 

ou presente, sem memória, mas que por si mesmos se fabulam. No espaço literário, 

a narrativa é uma escrita em transe. De acordo com Deleuze (2007b, p. 265), “[...] o 

transe, o fazer passar em transe é uma transição, passagem ou devir: é ele que 

torna o ato de fala [...]”.  Nessa escrita, a narrativa transpõe seus limites, apelando 

para uma obra que se encontra em devir. Para Deleuze (2001, p. 38), o devir é 

realizado na afirmação, na compreensão heraclitiana da existência:  

 

[...] Heráclito é aquele para quem a vida é radicalmente inocente e 
justa. Compreende a existência a partir de um instinto de jogo, faz da 
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existência um fenónemo estético, não um fenónemo moral ou 
religioso [...]. – Heráclito negou a dualidade dos mundos, “negou o 
próprio ser”. Mais ainda: fez do devir uma afirmação. Ora, é preciso 
refletir demoradamente para compreender o que é que significa fazer 
do devir uma afirmação. Sem dúvida equivale a dizer, em primeiro 
lugar: só existe devir. Sem dúvida que equivale a afirmar o devir. Mas 
afirma-se também o ser do devir. Heráclito possui dois pensamentos, 
que são como que cifras: um segundo o que o ser não é, tudo é 
devir; o outro segundo o qual o ser é o ser do devir enquanto tal.  

 

Em O Xangô de Baker Street, Watson é um personagem que tenta ser 

fleumático e que não consegue esconder sua serenidade ou frieza nas maneiras de 

agir. Ele se sente enciumado, quando Holmes diz que conheceu Alexander Graham 

Bell: “─ Não sabia que você se dava com americanos ─ ironizou Watson, com 

despeito. ” (SOARES, 1995, p. 34). Ao saber que Holmes fala português, sua 

tentativa de ser educadamente imparcial não se sustenta: “ ─ E onde diabos foi que 

você aprendeu essa língua. ” (SOARES, 1995, p. 106).  Estando em transe, chega a 

chamar Holmes de “homem branco cheiroso”. Antes se irrita com o chamado do rei 

Obá Shité III ao seu terreiro, apesar de Mukumbe afirmar que é uma informação 

importante a respeito do serial killer: “─ Pois diga ao rei Obá Shité III que o 

imperador Pedro II nos espera. ” (SOARES, 1995, p. 302).  

No terreiro de Candomblé, o narrador-personagem doyliano dança com as 

mãos na cintura como uma baiana, pede aguardente, charuto e velas e não revela 

nada ao detetive. Num campo característico à individuação, no qual as intensidades 

não cessam de serem envolvidas e de envolverem-se, Watson é constituído de 

superfícies e distâncias, uma série de intensidades envolventes e envolvidas, 

diferenças individuantes que não param de penetrar-se: 

 

Mukumbe foi interrompido por uma gargalhada enrouquecida que 
partia da garganta de Watson:  
─ ... uma pomba-gira ─ completou Mukumbe apavorado. 
─ O que é isso?  ─ perguntou Holmes, mais assustado ainda.  
O babalorixá Obá Shité explicou, tomando as rédeas da situação: 
─ É uma exu-fêmea, um demônio com jeito de mulher-dama. Só 
costuma baixar nas mulheres ou então... esse moço é adé? 
─ O que é isso? 
─ Efeminado ─ traduziu, constrangido, Mukumbe. 
─ Não, é inglês.  
─ Vai ver que a pomba-gira confundiu ─ concluiu Obá Shité, dando 
de ombros. (SOARES, 1995, p. 305).  
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Assim como Watson, o criminoso e demais personagens transitam numa 

narrativa que está aberta para devires-ativo66. Os personagens deixam de possuir 

formas pré-existentes: “[...] Já não há formas, mas relações cinemáticas entre 

elementos não formados; não há mais sujeitos mas individuações dinâmicas sem 

sujeito, que constituem agenciamentos coletivos” (DELEUZE; PARNET, 1998, 

p.109). Eles se constituem em matérias informais variáveis, modulações intensivas 

de forças que se configuram em novas formas, entram em cena munidos de devires 

que são maquinados a partir de outros. O roubo do raríssimo violino, presente do 

imperador dos trópicos a sua amante, a baronesa de Avaré, impulsiona a incompleta 

caracterização dos personagens que aparecem nas cenas do romance. A atriz 

Sarah Bernhardt sugere ao imperador que contrate o “detetive máquina”, Sherlock 

Holmes, para solucionar o caso. No entanto, a narrativa policial vai deixando seu 

devir detecção de lado, à medida que os personagens vão surgindo. O sigilo, que é 

comum às narrativas policiais de enigma, é desfeito, pois a atriz, não dando 

importância ao trabalho do amigo detetive, acaba contando tudo ao jornalista Múcio 

Prado, que escreve a coluna Mundanalidades, no Jornal do Commercio: 

 

Tive, anteontem, o prazer de cear com a extraordinária Sarah 
Bernhardt. Mulher de radiante beleza e talento, Bernhart demonstra 
também inteligência e espírito ágil à altura de qualquer homem. [...] 
Do menu, digno de qualquer mesa dos nobres europeus, constavam 
melons au porto, um turbot Cambacérès, jambon de Prague en 
croûte-sauce Madère, poularde Néva, salada, queijos e sorvetes. 
Foram servidos um Bordeaux branco de 65 e um bourgogne tinto de 
75, por sinal excelentes anos. E champanhe, é claro. Mesmo assim, 
a “pièce de résistance” do opíparo festim ficou por conta da 
homenageada, que revelou, à socapa, a este humilde escrevinhador, 
que o nosso mui amado monarca, d. Pedro II, anda preocupado com 
o furto de um violino pertencente a Maria Luísa Catarina  de 
Albuquerque, baronesa de Avaré. Imagine, caro leitor: trata-se de um 
Stradivarius! 
Acolhendo sugestão da própria Sarah Bernhardt, nosso prestimoso 
imperador convidará um detetive inglês, Sherlock Holmès (ou será 
Holmes), para vir desvendar o mistério do sumiço do caro e cobiçado 
instrumento. Sabíamos do famoso Stradivarius do virtuose White, 

                                                           
66 Segundo Deleuze (2001, p. 108), “[...] o devir é duplo: devir-activo, e devir-reactivo, devir-activo das 
forças reactivas e devir-reactivo das forças activas. Ora, só o devir-activo tem um ser; seria 
contraditório que o ser do devir se afirmasse de um devir-reactivo, quer dizer, de um devir ele próprio 
niilista [...].” O que retorna é a potência da força que acontece na reação. A negação é a potência da 
força reativa que se caracteriza ao se negar e separar-se da força ativa. A força ativa se define no 
limite da afirmação de sua diferença, a reação interpõe na ação e não é indiferente a uma passagem 
do devir-ativo.   
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todavia ninguém supunha a existência de duas dessas raridades em 
terras brasileiras. 
Quem terá oferecido tão régio presente à bela baronesa? (SOARES, 
1995, p. 39). 

 

Em tamanho requinte, a atriz francesa, decepcionada por não poder 

experimentar a comida da terra, acaba revelando a vinda do famoso detetive inglês 

a terras brasileiras, com a finalidade de resolver o caso do violino roubado.    Em 

outras palavras, a fabulação no romance opera como uma máquina conectada ao 

ambiente social. Para Deleuze e Guattari (2011, p. 30), a conexão característica ao 

mapa que, por sua vez é rizomática, funciona na experimentação no real: 

 

O mapa não reproduz um inconsciente fechado sobre ele mesmo, ele 
o constrói. Ele contribui a conexão dos campos, para o desbloqueio 
dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano 
de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é aberto, é 
conectável em todas as suas dimensões, desmontável, suscetível de 
receber modificações constantemente. 

 

O romance policial do humorista metamorfoseia signos e forças, 

confrontando-as diretamente com suas representações. Ele é plugado ao 

imediatamente social e político, já que possui existência no heterocosmo ficcional e 

funciona inseparavelmente do mundo histórico e cultural. Assim sendo, o criminoso 

não é prontamente determinado por saberes dominantes, por considerações 

baseadas no darwinismo social e no conhecimento da cultura dos negros 

escravizados no Brasil. O criminalista, patologista, sociólogo e etnógrafo Nina Milet, 

consultado pelo detetive e delegado, afirma que “trata-se de um mestiço” e continua 

inabaladamente em meio a não aceitação dos demais como as de José do 

Patrocínio, Chiquinha Gonzaga e até mesmo Sherlock Holmes: 

 

─ Não há nada de leviano no que eu disse. É meramente científico. 
Leia o Essai sur l’inégalité des races humaines, de Gobineau, o 
amigo íntimo do nosso imperador. Como os negros pertencem a uma 
raça inferior, a mestiçagem provoca a criação de seres degenerados 
e muitos deles já nascem com propensões a moléstias mentais e 
estigmas criminosos.  
─ São esses absurdos que atrasam a causa abolicionista. O senhor 
deveria envergonhar-se do que disse ─ rebateu, indignado, José do 
Patrocínio, que já conhecia aquelas especulações do darwinismo 
social. 
Nina Miltet não se abalou: 
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─ Meu caro, falo com conhecimento de causa. Os estudos de 
frenologia e craniometria não mentem. Veja Lombroso, por exemplo: 
se seguíssemos suas teorias, poderíamos prender o criminoso antes 
que cometesse o crime (SOARES, 1995, p. 316-317). 

 

Na narrativa, o conhecimento científico se encontra num espaço de abertura; 

as teorias de Gobineau e Lombroso não se prolongam em significações que levem 

os detentores da lei a ver indícios e formular hipóteses referentes a Oluparun. A 

narrativa não abre espaço para essa possibilidade que poderia dar vez a indícios. 

Os personagens não estão apenas preocupados com a detecção do criminoso. A 

assinatura da mensagem enviada pelo criminoso abre espaço para o que está além 

da solução do crime. O criminoso deve ser categorizado de acordo com que é e não 

da maneira que a ciência deseja.  

A narração deixa às claras o que está acontecendo. De acordo com Deleuze 

(2007b, p. 157), “[...] as personagens que se tornam videntes, já não querem reagir, 

pois precisam, muito, conseguir ‘enxergar’ o que há na situação [...]” (DELEUZE, 

2007b, p. 157). A narrativa não supõe a independência de seu objeto. Os 

personagens não reagem a situações, não aspiram ao verídico. Personagens como 

José do Patrocínio e o próprio Holmes querem enxergar o que está além do que o 

representante da ciência diz: 

 

Holmes lembrou-se de Anna Candelária e resolveu interromper 
aquela insensatez: 
─ Sei bem dessas teorias, doutor Nina, mas parece-me um pouco 
precipitado atribuir a negros e mestiços a existência do crime. Se 
assim fosse, Londres e Paris seriam as cidades mais pacatas da 
Europa.  
Nina Milet prosseguiu, quase pedante em seu culteranismo: 
Senhor Holmes, a mestiçagem não é apenas um privilégio do Novo 
Mundo. Depois, estou apenas citando L’uomo delinquente. Da 
mesma forma que Lombroso também garante que os indivíduos com 
esses impulsos nocivos são propensos à epilepsia e outras 
alterações psicológicas, como tato embotado, olfato e paladar 
obtusos, visão e audição ora fracas ora fortes. Sem falar nos 
elementos sociológicos, como tatuagens pelo corpo, e nos 
fisiológicos, como a ambidestria.  
Holmes virou-se para Mello Pimenta: 
─ Então é melhor me prender, delegado. Desde criança que faço 
tudo com as duas mãos. 
Todos riram da tirada, o que aliviou ligeiramente a tensão provocada 
pelas declarações extemporâneas do criminalista. (SOARES, 1995, 
p. 317-318). 
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Em O Xangô de Baker Street, um acontecimento não tem necessariamente 

relação com outros.  O narrador e os personagens são pegos em flagrante delito do 

fabular, inventado suas histórias, embora sob pena de destituí-las depois em favor 

de outras construções. Eles resistem ao que os prende em camisas de força e 

buscam uma abertura, mesmo que na tessitura ficcional. É o devir da escrita que se 

apresenta como enunciação coletiva que só se expressa na escrita e através dela. 

Como salienta Deleuze (1997, p. 14), “[...] Talvez ele só exista nos átomos do 

escritor, povo bastardo, inferior, dominado, sempre em devir, sempre inacabado [...]”. 

A obra é um agenciamento em transe e provoca um deslocamento do pensamento 

logocêntrico e etnocêntrico europeu. É transe que busca a afirmação de um povo 

bastardo e oprimido que não se contenta com o estado em que se encontra e que 

não para de se agitar mediante as provocações de discursos dominantes.  

 

 

4.3 A VIDA NAS COISAS: “FAZIA-LHE BEM ESQUECER” 

 

O Xangô de Baker Street é invenção de agenciamentos a partir de outros 

que já foram inventados. A narrativa é escrita que vai contra uma vida miserável, 

fascista e traça linhas de fuga, criando novas possibilidades de vida que deslocam 

as representações e possibilitam a invenção de um povo por vir.  

O povo por vir é criado na falta. É uma coletividade inexistente, criada na 

integração social que não se concretiza, mas que é vibrante, pois lá reside, num 

enunciado coletivo de expressão, que não é representação de uma dada realidade. 

É um povo inacabado em constante devir que suscita em si e por si sua invenção. A 

invenção de um povo por vir leva, sobretudo, em conta o agenciamento coletivo de 

expressão enquanto expressão minoritária do devir que desinstala os corpos de sua 

ordenação natural, para construir percepções disjuntivas que possibilitam o visível e 

o dizível.   O menor é, nessa linha de raciocínio, possibilitado pelo estético e  político 

que fissuram o majoritário em seu tracejar de linhas de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 

2003). 

No romance do humorista, existe uma perda das representações, um tornar-

se capaz de viver sem lembrança, sem compreensão ou fantasia e sem fazer 

avaliação. Há somente fluxos, que ora esquentam, ora esfriam, ora se conectam ou 
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se partem em linhas de fuga: “[...] Um homem e uma mulher são fluxos. Todos os 

devires que há no fazer amor, todos os sexos, os n sexos em um único ou em dois, 

e que nada têm a ver com a castração [...]” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 62). Ao 

longo da narrativa há esquecimento, falta de prolongamento, fuga do que se 

encaminha para o sedentário. Holmes se esquece, para entregar-se à paixão 

ardente, viver nas coisas:  

 

Sherlock Holmes estava inebriado, radiante como um adolescente. 
Descobrira uma emoção diferente, pois caminhavam o tempo todo de 
mãos dadas, experiência nunca vivida por ele. Pela primeira vez, em 
sua vida adulta, sentia, por um período tão longo, o toque de uma 
mulher. A palma suave e cálida da moça passava-lhe uma sensação 
quase febril. Não era mais Sherlock Holmes, era apenas um 
prolongamento de Anna Candelária, como se aquelas mãos 
entrelaçadas fossem mais do que o fortuito encontro de duas 
extremidades. Queria permanecer assim para sempre, amalgamado 
a ela. Fazia-lhe bem esquecer, por estes breves instantes, do violino, 
das cordas, dos crimes e das orelhas cortadas. (SOARES, 1995, p. 
288-289).  

 

A saída de territórios sedimentados aponta para essa vida nas coisas, para o 

que não se prende a palavras de ordem. É no plano de composição que a vida 

inorgânica das coisas se conserva. São blocos de sensação que se preservam e 

que separam coordenadas do senso comum para se atualizar em vetores abertos de 

transformações e criar projeções de imagens que ganham vida. No passeio público, 

entre árvores de tipos diversos e gramados cheios de flores, Holmes e Anna 

caminham ao luar repleto de estrelas. Ele descobre uma emoção propulsora e se 

sente envergonhado, sem palavras, quando a mulata sussurra uma canção que 

ouvira da janela de seu quarto, que dava para o parque onde se encontravam, 

pensando nele: 

 

─ “Um dia podes cansar-te 
Do meu amor inocente, 
Mas peço que não acolhas 
No coração outra gente. 
Que faço dessas saudades, 
Se esse momento chegar? 
Por isso todas as lágrimas 
Eu guardo para chorar...” (SOARES, 1995, p. 289). 
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Em outras palavras, o romance conduz à constituição dos personagens em 

vias de tornar-se o que são. Eles vão se inventando, à medida que a urdidura da 

trama se projeta pelo processo de fabulação. Para Deleuze (1997, p. 14), “[...] 

Compete à função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com as próprias 

lembranças, a menos que delas se faça a origem ou destinações coletivas de um 

povo por vir ainda enterrado em suas traições e renegações”. A fabulação tem em 

Deleuze (1992, p. 214-215) uma base política, na apresentação bergsoniana da 

ideia de fabulação:  

 

Os maiores artistas (de modo algum artistas populistas) apelam para 
um povo, e constatam que “o povo falta”: Mallarmé, Rimbaud, Klee, 
Berg. No cinema, os Straub. O artista não pode senão apelar para 
um povo, ele tem necessidade dele no mais profundo de seu 
empreendimento, não cabe a ele criá-lo e nem poderia. A arte é o 
que resiste: ela resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha. 
Mas o povo não pode se ocupar de arte. Como poderia criar para si e 
criar a si próprio em meio a abomináveis sofrimentos? Quando um 
povo cria, é por seus meios, mas de maneira a reencontrar algo de 
arte (Garel diz que o Museu do Louvre contém, ele também, uma 
soma de sofrimento abominável), ou de maneira que a arte 
reencontre o que lhe faltava. A utopia não é um bom conceito: há 
antes uma “fabulação” comum ao povo e à arte. Seria preciso 
retomar a noção bergsoniana de fabulação para dar-lhe um sentido 
político. 

 

A leitura deleuziana (2008) do conceito de fabulação em Bergson se afasta 

da ideia de fabulação como intenção humana de conferir atributos humanos a 

fenômenos naturais que os conduzem à invenção de religiões, com seus deuses e 

regras em determinadas sociedades. Por outro lado, Deleuze (2008) se aproxima 

daquilo que é utilizado por Bergson para romper tal círculo: “a emoção criadora”. 

Assim sendo, Deleuze, inspirado em Bergson, percebe que a fabulação se abre ao 

por vir, criando espaços, visibilidades inusitadas, que se contraem em momentos de 

dimensões variáveis, que retêm seus componentes.  

Assim como Pierre Perault, segundo Deleuze (2007b, p. 183), no romance 

de Jô Soares, os personagens se encontram em “flagrante delito de criar lendas”, 

em situações que expõem problemas sociais, tornando a fronteira entre o privado e 

o político inexistentes. Eles enfrentam o que possivelmente não poderiam viver, em 

tais condições, num empecilho de realizar as escolhas que tomam para suas vidas. 

Tudo se encontra em processo de criação. O mito arcaico está em estado puro, em: 
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“[...] estados das pulsões numa sociedade perfeitamente atual [...]” (DELEUZE, 

2007b, p. 261). Os conhecimentos românticos de Holmes se transfiguram, não mais 

se limitam: “[...] a uma visita ao túmulo de Keats, em Roma, e a uma montagem de 

Romeu e Julieta no Christ Church College, em Oxford, onde ele fizera o papel de 

mercúrio. Julieta era interpretada por um aluno gordo e sardento” (SOARES, 1995, 

p. 290). Apesar de não estar dopado pela cannabis, ele encontra uma maneira de 

falar de amor, fazendo uso de seus conhecimentos de botânica e afirmando que, 

para o arquiteto William Kent, “‘a natureza era um jardim’” e complementando: “Não 

é lindo, minha amada?” (SOARES, 1995, p. 291). Após todos esses galanteios 

amorosos, ela o beija e, ao responder às suas carícias, um ardor insuspeito toma 

conta de seu corpo. Ele não sabia que continha potencialmente um desejo sexual 

que poderia fluir dentro de si.  

O desejo sexual é também o móbil que conduz Miguel Solera de Lara a 

tornar-se Oluparun. Miguel é um pacato livreiro que deseja estabelecer uma livraria 

numa das periferias de Londres: “[...] Talvez, uma pequena livraria no East End [...]” 

(SOARES, 1995, p. 77). O que o prende às terras brasileiras é sua mãe: “[...] pobre 

doente imaginária, sempre a queixar-se de aflições quiméricas, num casarão 

colonial em Botafogo [...]” (SOARES, 1995, p. 42). Sem compreender o que o leva a 

cometer crimes escabrosos, ele segue seu ritual cruel.  

O serial killer começa desferindo, com precisão cirúrgica, um golpe na 

garganta de uma jovem prostituta sem nenhum motivo aparente. Sua motivação é 

simplesmente a raiva, o ódio e a perversão; tudo o que torna os crimes necessários 

para a sua metamorfose. Assim como Jack, o Estripador, Oluparun acredita numa 

justificativa plausível para seus crimes. As mulheres são tidas como prostitutas e, 

consequentemente, são nocivas e corrompem o tecido social: “[...] Todas elas putas. 

Pensa novamente na moça do chafariz. Então era uma camareira no palácio? Uma 

lástima, mas estava na rua àquela hora. Se estava na rua era uma puta. Puta, puta. 

Pois são todas putas na alma? [...]” (SOARES, 1995, p. 133-134). Para Douglas 

(apud WHITELOCK, 2014), o assassino serial londrino achava que os homicídios 

praticados se justiçavam socialmente: tratava-se de uma maneira prática de livrar-se 

das prostitutas, que se avolumavam em um dos mais miseráveis bairros da cidade. 

Contudo, à medida que os assassinatos vão ocorrendo, ele percebe que é 

simplesmente perverso como o Conde de Lautréamont, apesar de autodenominar-se 
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o “anjo vingador” que põe fim à luxúria na corte dos trópicos, ao abater a Grande 

Prostituta:  

 

Ele é um dos sete anjos que guardam as setes taças do Apocalipse. 
Ele é a mortalha da Grande Prostituta. A Grande Prostituta veio para 
contaminar os reis da terra e, assim, perverteu o néscio imperador 
dos trópicos. Basta. Os habitantes da terra não mais se embriagarão 
com o vinho da sua concupiscência. Ele sabe que Oluparun deve 
ceifar a mulher cheia de nomes de blasfêmia, a mulher sempre 
adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas e trazendo nas mãos 
impuras a taça das execrações e imundícies da sua devassidão. É 
chegada a hora de abater a Grande Prostituta desta agreste 
Babilônia. A mulher que despertou nele a besta da luxúria. 
(SOARES, 1995, p. 321).  

 

Oluparun se encontra no mundo dos signos, contrapondo-se à racionalidade, 

num lugar onde a linguagem parece impossível, pois não possuindo sujeito que se 

manifeste nela, nem também objeto a designar ou predicados a significar, o que 

resta é a doação do sentido. De acordo com Deleuze (2003, p. 147), a obra obtém 

sua plenitude, quando “[...] os conteúdos significantes e significações ideais 

desmoronam dando lugar a uma multiplicidade de fragmentos e de caos, e as 

formas subjetivas, dando lugar a um impessoal caótico e múltiplo [...].” O serial killer 

está em meio de personagens que ganham vida, a partir de signos que não 

representam conteúdos apriorísticos, mas expressões que não possuem nem 

formas, nem semelhanças. 

Tal como Deleuze (1997, p. 133), que encontra em Lawrence uma 

identidade árabe coletiva que se projeta numa imagem que vai além de um árabe 

resistente, em O Xangô de Baker Street, também se tem a projeção de imagens: 

imagens necessariamente intensivas de si mesmas e dos outros que é propriamente 

“uma fábrica de gigantes”. Holmes, Anna Candelária, Miguel/Oluparun, entre outros 

personagens assumem, identidades coletivas que não se separam do que eles 

realizam nas cenas apresentadas na obra. Os personagens soareanos se projetam 

nas coisas que lhes possibilitam vidas, mesmo que sejam momentâneas.  
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5  À GUISA DE CONCLUSÃO: “O ATO DO RITMO TORNADO EXPRESSIVO” 

 

A repetição, em O Xangô de Baker Street, instaura uma escrita delineada 

pelo retorno com diferença de diversos livros, personagens históricas e literárias. 

Neste processo, o livro que Jô Soares escreve se torna obra através de movimentos 

que se dão na construção de um território ficcional que se autoespelha na ruptura e 

continuação da narrativa policial. Trata-se do que Linda Hutcheon (1989, p. 96) 

chama de “subversão legalizada” da paródia. Apesar de existir um corte em relação 

às marcas do gênero policial, o romance de Jô Soares continua sendo uma narrativa 

policial, pois existem crimes, para que se possa empreender uma investigação nada 

sigilosa e improvável da obtenção de sucesso. 

Deleuze e Guattari (1997a) tratam dos movimentos e da construção do 

território a partir do conceito de ritornelo.67 Os referidos autores lidam com o ritornelo 

na música, mas os componentes que o constituem, tais como os movimentos, meios 

e ritmos, dentre outros, podem ser aplicados a qualquer manifestação artística. O 

que marca tal conceito são forças do caos, terrestres e cósmicas, que apontam os 

movimentos que caracterizam o território:  

 

Ora se vai do caos a um limiar de agenciamento territorial: 
componentes direcionais, infra-agenciamento. Ora se organiza o 
agenciamento: componentes dimensionais, intra-agenciamento. Ora 
se sai do agenciamento territorial, em direção a outros 
agenciamentos, ou ainda a outro lugar: inter-agencimento, 
componentes de passagens ou até de fuga. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997a, p. 118).  

 

O ponto que promove o direcionamento de sua construção se sustenta na 

apresentação de um país que finge ser o que não é, bem como na busca do detetive 

Sherlock Holmes, e do delegado Mello Pimenta, ao tentarem empreender uma 

investigação, num tecido ficcional não sustentável e movediço para o romance 

policial de enigma ou clássico. Este é o território que é constituído na obra. De 

acordo com Deleuze e Guattari (1997a, p. 122), o território surge como produto de 

uma territorialização de meios e ritmos: “Territorialização é o ato do ritmo tornado 

expressivo, ou dos componentes de meios tornados qualitativos”.  

                                                           
67 Salientamos que a utilização do conceito de ritornelo, em Deleuze e Guattari (1997a), é uma 

maneira de rever as leituras realizadas ao longo deste trabalho de tese. 
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O romancista se detém ao espaço literário de sua obra, para reter os 

discursos que são lançados na escrita. Remetendo a Foucault (2009), pode-se 

afirmar que ele escreve de uma forma que consegue, inevitavelmente, suspender as 

mortais decisões no espaço de sua narrativa. O Xangô de Baker Street é pensado 

pelo escritor como um roteiro cinematográfico. Ele só começa a escrever seus 

romances quando dispõe de uma sequência de cenas a serem montadas: “[...] A 

ideia sempre me vem à cabeça em forma de roteiro. Eu sempre, antes de 

desenvolvê-lo, eu divido em capítulos, ou seja, em cenas. [...] porque eu sou um 

apaixonado por cinema, né, eu diria até um viciado, um cinéfilo. [...]”68 

O romance se direciona a um ponto para fugir do caos69, apesar de nele 

surgir. Ela deixa de ser obra de linguagem para se desdobrar de qualquer palavra de 

ordem e se tornar autoespelhamento. É no jogo de espelhamento que Jô Soares faz 

sua obra acontecer numa linguagem que transita para além dos interditos: Nessa 

linguagem, de acordo com Foucault (2009, p. 53), a intenção de dizer tudo não é, 

unicamente, para ir além dos interditos, mas, sobretudo, a de transpor as 

extremidades do possível. Tal como Sade, o escritor brasileiro adentra numa escrita 

que não necessita de se dirigir a ninguém, mas que prolonga, em meio a palavras, 

potencialidades que se tornam visíveis. Na caótica Rio de Janeiro do final do 

segundo reinado, o enredo se direciona para a vinda do famoso detetive inglês. Ele 

vem para resolver o desaparecimento de uma rabeca que vale bem mais do que a 

vida da primeira vítima.  

Na obra do escritor brasileiro, o caos em sua força informe, surgida e 

dissolvida em sua velocidade, infinita dá vez às repetições periódicas que ocorrem 

no tecido ficcional e criam meios e ritmos, matérias de expressão, que traçam o 

território ficcional, direcionando-se para seu plano de consistência estética.  Entre 

orelhas cortadas e cadáveres de mulheres, a mente de Sherlock Holmes perde a 

capacidade racional triunfante. Sem o sigilo característico aos investigadores das 

                                                           
68 Fala de Jô Soares em entrevista no programa Roda Viva, exibida no dia 7 de novembro de 2011, 
pela TV Cultura, disponível no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI. 

69 Para Deleuze e Guattari (1997a, p. 153), o caos é definido mais pela sua velocidade infinita mas 

também por sua desordem. Ele é um vazio, mesmo que seja virtual e possua partículas infinitas que 
podem surgir e desaparecer a qualquer momento: “É um vazio que não é nada, mas virtual, contendo 
partículas possíveis e suscitando todas as formas possíveis que surgem para desaparecer logo em 
seguida, sem consistência nem referência, sem consequência”.  

https://www.youtube.com/watch?v=mE2bhh23XYI


131 

 

narrativas policiais de enigma, o mais inglês dos ingleses se encontra numa história 

que torna a história do inquérito inviável.  

Os meios se fazem presentes pela oscilação de seus componentes e se 

encontram numa tessitura narrativa em que, periodicamente, se ausenta e depois 

voltam, tal qual uma onda do mar ou uma vibração sonora, cuja ocorrência se repete 

numa determinada frequência. O discreto e pequeno caso do paço brasileiro se 

transforma numa aventura inusitada, repleta de periculosidades, tais como a 

feijoada, o leite de dendê, vatapás, intelectuais de botequim, uma bela mestiça, 

cannabis sativa e terreiro de santo. Os meios que fazem do livro uma escrita literária 

e, consequentemente, autopoiética são marcados pela paródia de livros e obras, do 

humor, e da fabulação de mundos que acontecem.  

Como bem salienta Deleuze e Guattari (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 

118), “[...] Cada meio é vibratório, isto é, um bloco de espaço-tempo constituído pela 

repetição periódica do componente [...].” A repetição periódica se caracteriza naquilo 

que os autores franceses denominam código. Cada um se constitui ao se repetir e 

se encontra em estado contínuo de transcodificação.70  

Em O Xangô de Baker Street, a transcodificação do código, ou seja, o que  

torna seu processo visível pela repetição com diferença é uma maneira que os 

meios encontram para não se esgotarem: o ritmo.71 É dessa maneira que a narrativa 

segue seus traços articulando-se a outros meios de maneira aberta para que o caos 

não os esvaneça. Em outras palavras, o meio só obtém sua existência através da 

repetição periódica, que produz uma diferença durante a passagem de um para 

outro. Ele inexiste sem o ritmo que repete os meios e produz a diferença, produz 

outros meios e, consequentemente, produz as matérias de expressão no processo 

da territorialização e, consequentemente, o território: plano de consistência 

produzido pela relação entre repetição e variação, meios e ritmos, que afastam o 

                                                           
70 Nas palavras de Deleuze e Guattari (1997a, p. 118), “a transcodificação ou transdução é a maneira 

pela qual um meio serve de base para outro meio ou, ao contrário, se estabelece sobre um outro, se 
dissipa ou se constitui no outro”. Os meios se atravessam uns nos outros pela transcodificação, 
garantido a variação da repetição periódica ou a constituição do código. 

71 Deleuze e Guattari (1997a) não pensam em ritmo em consonância com a repetição recorrente de 

padrões musicais. Baseados na arte do compositor Olivier Messian, eles afirmam que o ritmo não tem 
nada a ver com compasso ou tempo mensurável. Ao contrário, o ritmo é o agenciamento de 
componentes que se esquiva da mensuração. Embora seja espacial e temporalmente caótico, ele 
não é simplesmente caótico, uma vez que ocorre entre os meios, isto é, entre os componentes que 
são periodicamente repetidos. De acordo com os autores, os ritmos podem ser encontrados sempre 
que há dois ou mais meios que se comunicam ou são atravessados um(s) com o(s) outro(s). 
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caos para criar o caosmo: “[...] um caos composto – não previsto nem preconcebido 

[...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 263).  

Na urdidura da trama, a linguagem passa a repetir um murmúrio que não 

tem fim, ao se desdobrar sobre o vazio deixado pela morte. Ao contrário da obra de 

linguagem, a obra literária, de acordo com Foucault (2009, p. 58), prolonga-se ao 

infinito sem se deixar imobilizar-se por qualquer discurso, constituindo-se: “[...] pela 

sustentação ao infinito das linguagens fragmentares, substituindo à dupla cadeia da 

retórica e a linha simples, contínua, monótona de uma linguagem entregue a si 

mesma, devotada a ser infinita [...]”. O objeto a que Jô Soares se atém não é um 

corpo determinado, mas o tudo o que pode ser dito. O romance cria seus meios e os 

transcodifica nas cenas que vão sendo apresentadas e que ganham uma 

sequenciação que dá ritmo ao enredo. Uma série de histórias e acontecimentos no 

plano de composição se ligam umas às outras de modo a não estabelecer em 

vínculos determinados, mas que se diferenciam: Holmes e o delegado não 

conseguem apresentar uma rede de provas que os leve ao serial killer, apesar de 

cada um possuir suas peculiaridades; Múrcio Prado, Chiquinha Gonzaga e Dona 

Esperidiana conseguem deduzir a partir do que percebem; Oluparun e Doutor 

Aderbal se aproximam na apreciação da carne humana. 

 Jô Soares reorganiza as funções expressivas que são alocadas em sua 

obra, reagrupando forças que reagem em um corpo-a-corpo onde energias se 

reúnem num território que se direciona a um centro intensivo. Recorrendo a Linda 

Hutcheon (1984), podemos dizer que o romance aponta para si mesmo 

alegoricamente. A paródia de diversos textos produz encontros que criam o plano de 

consistência estética, que caracteriza a obra. O escritor cria o seu texto a partir da 

apresentação de cenas que são narradas por uma voz que conhece como ninguém 

o tempo e espaço narrados. Ao apresentar “O necrotério oficial do largo do Moura”, 

o narrador afirma o seguinte: “[...] Ironicamente, além dos vapores dos desinfetantes, 

o lugar tinha, também, um cheiro de vida. Isto porque suas dependências davam 

para os fundos da monumental cozinha do Hospital da Santa Casa [...]” (SOARES, 

1995, p. 231). 

No entanto, esse apontar para si mesmo também conduz a escrita para além 

de seu território, para forças que se reencontram e que são liberadas numa 

operação cósmica tracejada de forma contínua. São forças que não mais se 
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encaminham para territórios sedentários, mas que são liberadas ou reencontradas 

em um cosmo desterritorializado. Assim sendo, a obra se torna inseparável de 

passagens e alternâncias. A consistência das matérias de expressão está aberta 

para a constituição de mundos ficcionais que são tracejados nas mãos do escritor. 

Muita coisa pode acontecer neste tecido multifacetado. Entre os intelectuais de 

botequim pode estar o criminoso como afirma o detetive inglês. Todos são suspeitos 

menos os ingleses que não se encontram na cidade durante o primeiro assassinato 

do sanguinário serial killer e a atriz Anna Candelária, que fora atacada pelo 

mentecapto; como supõe Holmes: “[...] Que eu saiba, o assassino só não pode ser 

eu ou o doutor Watson, pois não estávamos aqui quando os crimes começaram e, 

por suposto, Anna Candelária” (SOARES, 1995, p. 198). 

 No heterocosmo soareano, os meios tornam-se expressivos, tornam-se 

devir-expressivo de ritmos, fazendo emergir suas qualidades características. A vinda 

de Sarah Bernhardt e dos ingleses não altera a “indolência dos trópicos”. Apesar de 

Sarah garantir a D. Pedro II que seu amigo, indubitavelmente, resolveria o caso do 

roubo do valioso violino, diversos acontecimentos o interrompem. O detetive se 

transforma em outro personagem nos trópicos. O mais evidente é o fato de ele falar 

o português de Portugal e, como consequência, no território ficcional, isso faz com 

ele não perceba os indícios deixados pelo criminoso. Além disso, ele se torna um 

personagem em um romance bem humorado que busca se adaptar aos costumes 

locais, comendo vatapá com feijoada, vestindo roupa de linho, fumando a cannabis 

sativa, entre outros. Nada o conduz sequer a uma pista que desencadeie seus 

prestimosos talentos dedutivos, nem mesmo sua ida a um terreiro de Candomblé. 

Apesar da narrativa também se sustentar na busca do detetive e do delegado pela 

solução dos crimes, o romance se afasta das categorias propostas por Todorov 

(2006). Nem romance de enigma ou romance policial clássico, nem romance noir, 

nem romance de suspense. Nada de história do inquérito brilhantemente finalizada; 

nada de ênfase somente na violência, sordidez dos crimes e amoralidade dos 

personagens; nada de combinação dos dois tipos de romances policiais, sem tornar 

a investigação somente uma questão de detecção. São várias as cenas que vão 

aparecendo na obra, sem uma se sobrepor às outras e que se tornam componentes 

dimensionais. Elas se interpenetram e dão passagem a uma narrativa policial, 

diferente na qual os crimes são sem castigos; e Miguel/Oluparun, após a morte de 
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sua mãe, embarca para Londres, dando adeus à “terra do sol” e aguardando “as 

brumas de Albion” (SOARES, 1995, p. 342). 
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