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11

INTRODUÇÃO

A 
edição de 24 de fevereiro de 1909 do jornal O Com
mer cio de São Paulo estampou na sua primeira pági-
na um título em letras garrafais: TRAGÉDIA! Vinham 
depois os subtítulos: O CRIME DE HONTEM/ UM MOÇO É 
ATTRAHIDO AO QUARTO DE UM HOTEL E BARBARAMENTE 
ASSASSINADO. O qualificativo “tragédia” se referia a 

um crime de grande repercussão, e a matéria, além da primeira 
página, ocupava ainda duas colunas da página seguinte. Em se-
guida, desenrolava-se a narrativa, entremeada com as fotografias 
posadas dos protagonistas.

O delito ganhou um nome próprio — o “crime da Ga-
leria de Cristal” — e seu relato abre este livro, seguido de 
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dois eventos criminais separados por um intervalo de vin-
te anos, 1908 e 1928, cujas vítimas, ou seus restos mortais, 
foram ocultadas em malas, daí o epíteto “crimes da mala”. 
Por que escolhi a trinca, em meio a tantos e tantos outros 
casos? Em primeiro lugar, levando em conta as possibili-
dades narrativas de todos eles. Depois, pelo papel relevante 
desempenhado pelas mulheres, em situações diversas, em 
cada um dos casos; pela possibilidade de considerar a insti-
tuição do júri sob um ângulo particular; pelo tema do papel 
da imprensa, ao mesmo tempo como formadora e reflexo da 
opinião pública; pelo assunto da inserção das etnias estran-
geiras na sociedade paulistana. Tudo isso tendo como pano 
de fundo uma São Paulo hoje desaparecida, que conheci em 
parte, e à qual retorno sempre que possível, como homem 
do século xx para quem o atual é um mundo estranho.

Voltando ao espaço conferido pelos jornais da época à 
narrativa dos crimes, temos aí um expressivo exemplo da 
acolhida dos faits divers na imprensa paulistana e do surgi-
mento do relato sensacionalista, embora acompanhado das 
devidas justificações aos leitores.

Tal tendência ganhara vulto na Europa Ocidental e nos 
Estados Unidos a partir de meados do século xix, quando 
começaram a surgir jornais populares, de circulação em mas-
sa. Foi o caso, nos Estados Unidos, do New York World e do 
New York Journal, praticantes do chamado jornalismo mar-
rom. Porém o exemplo mais expressivo se encontra em Le 
Petit Journal, publicado na França a partir de 1863, vendido 
por tostões, que chegou a lançar algo em torno de 400 mil 
exemplares, quando da ocorrência de um crime célebre, o 
caso Troppmann, nome do responsável por seis assassinatos 
ocorridos em Paris entre 1869 e 1870.
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—
Rua João Brícola, sede de jornais, entre 
1915 e 1920. Acima, ao fundo, o Fanfulla, 
órgão da colônia italiana. No topo da página,  
O Estado de S. Paulo, 1904.
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Do outro lado do Atlântico, na provinciana São Paulo, 
que suspirava por Paris, algo começara a acontecer no ter-
reno da imprensa. Na segunda metade do século xix, sur-
giram dois jornais que, gradativamente, transformaram os 
meios de informação da cidade. Lançado em 1854, o Correio 
Paulistano se afirmou como cauteloso defensor da Repúbli-
ca e do trabalho livre. Após a proclamação da República, 
transformou-se em porta-voz do governo, na qualidade 
de órgão do Partido Republicano Paulista (prp). Mais de 
vinte anos após o lançamento do Correio Paulistano, sur-
giu A Província de São Paulo, em janeiro de 1875 (O Estado 
de S. Paulo a partir de janeiro de 1890), expressão maior do 
liberalismo conservador. O jornal, que assumiu com clare-
za a causa do republicanismo e da abolição da escravatu-
ra, tinha tiragem de 8 mil exemplares em 1890, número que 
chegou excepcionalmente a 18 mil, quando leitores ávidos 
esperavam as reportagens de Euclides da Cunha sobre as 
peripécias da guerra de Canudos.1

Assim, os temas dos dois jornais, a princípio, estiveram 
ligados a acontecimentos políticos que iam introduzindo 
mudanças no país, e a uma variedade de assuntos que abran-
giam desde informação do gênero diário oficial até relatos 
literários. A entrada dos faits divers se deu num segundo 
momento, em ritmo diverso. O Estadão manteve uma linha 
austera que só dava destaque a episódios do dia a dia, em 
circunstâncias excepcionais. Já o Correio Paulistano aderiu 
à publicação dos faits divers, embora não deixasse de cum-
prir, ao longo da Primeira República, seu principal papel 
político como órgão partidário.

Pioneiro entre os jornais diários a admitir toques sen-
sacionalistas, O Commercio de São Paulo se destacou por 
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várias peculiaridades. Em 1895, o noticioso foi adquirido 
pelo denodado monarquista Eduardo da Silva Prado, que o 
transformou em órgão da corrente. Empastelado dali a dois 
anos por uma “turba furiosa”, durante a guerra de Canudos, 
reabriu meses depois, mas acabou sendo vendido. Tornou-
-se um jornal com muitas ilustrações e simpático às reivin-
dicações operárias. Nas suas edições de setembro de 1908, 
por exemplo, ele publicou minuciosas notícias sobre o crime 
da mala e sobre a greve dos portuários de Santos, posicio-
nando-se decididamente ao lado dos trabalhadores.

—
Greve no porto de Santos, 1908.  
Charge de O Commercio de São Paulo  
em defesa dos grevistas.
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O processo de expansão e de maior variedade de conteúdo 
da imprensa ocorreu em São Paulo por força de vários fato-
res, entre eles o enorme impulso demográfico; a transforma-
ção de alguns jornais em empresas comerciais; e as inovações 
tecnológicas como a introdução da impressora Marinoni, que 
proporcionou maior rapidez e qualidade à impressão dos jor-
nais. Os noticiosos puderam, assim, divulgar acontecimen-
tos de um dia para outro, ou no mesmo dia, quando saíam 
edições da tarde. A expectativa do leitor quando o jornal 
chegava a sua casa, ou era buscado nas ruas, era um hábi-
to cotidiano muito aguardado. Vivemos hoje — diga-se de 
passagem — uma situação inversa. O suspense desapareceu 
e o jornal de hoje parece um divulgador de notícias velhas, 
vítima da concorrência avassaladora da mídia digital.

Mas o que se entende por faits divers, expressão tradu-
zida literalmente para o português como “fatos diversos”? 
Em poucas palavras, o rótulo genérico refere-se a aconte-
cimentos que ganham destaque quando se revestem de ex-
cepcionalidade, como os crimes sensacionais, os desastres 
de grande repercussão, os suicídios de pessoas notórias não 
necessariamente notáveis como senadores ou prostitutas. 
Durante muitos anos, os faits divers não mereceram consi-
deração especial, até que Roland Barthes, na década de 1960, 
analisou sua estrutura como um relato imanente, que se fe-
cha sobre si mesmo e não necessita de referências externas.2

Barthes toma como exemplo um assassinato. Se o crime 
é político, estamos diante de uma informação parcial — a 
morte — cuja inteligibilidade remete necessariamente a um 
conhecimento exterior, que existe fora dela, antes dela e 
em torno dela, qual seja, o conhecimento político, por mais 
confuso que possa ser. Se o crime é comum, estamos dian-
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te de um fait divers — uma informação que contém em si 
tudo o que há por saber. Marlyse Meyer, em seu livro clás-
sico Folhetim, endossa o pensamento de Barthes e diz numa 
passagem esclarecedora: “Se é impossível, hoje, ao ler um 
jornal antigo, compreender algum fato político sem recorrer 
ao contexto, sem apelar para nosso conhecimento histórico, 
a leitura de um fait divers ainda pode, cem anos depois, cau-
sar os mesmos arrepios ou espanto”.3

Encarados dessa forma, os faits divers seriam relatos au-
tocontidos, estranhos ao âmbito da história. Não por acaso, 
foram os historiadores que se destacaram na crítica a essa 
visão, nomes como Michelle Perrot e Marc Ferro, em ar-
tigos publicados na revista francesa Annales.4 Perrot acen-
tuou que o relato dos crimes sensacionais não pode ser tido 
como atemporal porque ele varia no espaço e no tempo: o 
sensacional de 1830 — diz ela — não é o de 1880, nem muito 
menos o de 1980. Os faits divers são a epopeia do insignifi-
cante. Seu retorno com força, hoje, nas mídias e nas ciências 
sociais, inscreve-se num mesmo movimento: valorização 
do privado, busca do íntimo, fascinação pelo segredo, gos-
to pela autobiografia, pelo detalhe, pelo triunfo do sujeito. 
Ao mesmo tempo, a entrada dos faits divers no campo da 
história tem muito a ver com a “vocação imperialista” da 
disciplina, que incorporou novos temas — o crime e a cri-
minalidade, a vida cotidiana, as sensibilidades de toda natu-
reza —, valorizando o indivíduo e a vida privada.

Dois dos três crimes tratados neste livro — o primeiro 
crime da mala e o da Galeria de Cristal — situam-se num 
período histórico que ficou conhecido por mais uma deno-
minação francesa: a belle époque, época de mudança cultu-
ral, de invenções e inovações, vivida pelos países da Europa 
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Ocidental entre o fim da guerra franco-prussiana de 1871 e 
a Primeira Guerra Mundial.

Com traços específicos, ela abrangeu também os Estados 
Unidos e a periferia do mundo capitalista, como é o caso do 
Brasil, sem que se reduza a um simples transplante sociocul-
tural. Focalizando a cidade de São Paulo, a introdução de 
novas invenções e o rápido crescimento paulistano acelera-
ram — é bem o termo — o ritmo da vida. Em poucos anos, 
surgiram os automóveis, os telefones, os bondes elétricos. A 
partir de 1905, ruas do centro receberam a energia elétrica 
a cargo da Light — o “polvo canadense” —, em substitui-
ção aos lampiões de gás que, entretanto, se mantiveram nos 
bairros distantes até por volta de 1930. Os automóveis, in-
troduzidos por Santos Dumont em 1891, ao trazer um carro 
Peugeot da França, eram peça de luxo, acessível a um nú-
cleo restrito de famílias muito ricas; os telefones se restrin-
giam aos palacetes, às grandes casas comerciais e bancos do 
centro da cidade, aos consultórios de profissionais de muito 
prestígio. Entre todos os inventos, foi o bonde elétrico que 
provocou o maior entusiasmo da população. O automóvel 
era apenas um brinquedo veloz de gente abastada, enquanto 
o bonde elétrico, em substituição ao puxado pelos indolentes 
burros, representava um ganho coletivo. É bem verdade que 
nesse campo São Paulo não tinha a primazia. Quando a pri-
meira linha Barra Funda-Largo São Bento foi inaugurada, 
em 7 de maio de 1900, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus já 
contavam com os elétricos, mas nem por isso o entusiasmo 
na capital paulista foi menor. Em suas memórias, Oswald de 
Andrade, na época com dez anos, fala do clima provocado 
pela chegada da invenção a São Paulo:
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Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os gru-
pos. Como seriam os novos bondes que andavam magica-
mente, sem impulso exterior? Eu tinha notícia pelo pretinho 
Lázaro, filho da cozinheira de minha tia, vinda do Rio, que 
era muito perigoso esse negócio de eletricidade. Quem puses-
se os pés nos trilhos ficava ali grudado e seria esmagado facil-
mente pelo bonde. Precisava pular.5

Entretanto, as comodidades e prazeres da belle époque 
se concentraram na elite e em estratos da classe média, que 
tratava de imitar os padrões da primeira. Marcos típicos das 
diferenças de classe eram, de um lado, o bairro dos Campos 
Elíseos e a nascente avenida Paulista; de outro lado, o bairro 
do Brás e adjacências, que representavam o mundo de “além-
-porteiras”. Estas, como os antigos paulistanos se lembram, 
eram as porteiras que se abriam e se fechavam na avenida Ran-
gel Pestana para a passagem dos trens da São Paulo Railway 
(spr), bloqueando o trânsito da avenida por muitos minutos.

—
Inauguração de bonde no Bom Retiro, em 1900.
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Protótipo da pobreza, dos cortiços, da gente rude que 
“não tinha modos”, o Brás pulsava de vida com o afluxo de 
imigrantes italianos e espanhóis. Já nesses primeiros anos do 
século xx, o povo do Brás encontrava tempo para festas nos 
dias dos santos de devoção, no sincrético Carnaval, nas ópe-
ras e operetas encenadas no grande orgulho do bairro, o Tea-
tro Colombo, inaugurado em 1908. Mas a grande atração de 
todos os domingos eram as sessões do cinematógrafo, anun-
ciadas com destaque pelos jornais. Numa tarde, exibiam-se 
dez ou mais filmes, todos de curta-metragem. O preço das 
entradas era acessível e os jovens casais, com os devidos cui-
dados, podiam trocar carícias no escurinho protetor. Mais 
ainda, o sucesso do cinematógrafo se explica porque o enre-
do dos filmes era muitas vezes inspirado num fait divers, em 
que os crimes sensacionais tinham um lugar de relevo.

—
Teatro Colombo, na entrada do Brás, em 1952.
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