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resumo:
O estudo a seguir pretende analisar o conto “Ali Babá na 
Inglaterra”, de autoria de Patrícia Galvão (King Shelter), 
publicado na Revista Detective em 1944. Tal escolha 
deve-se ao fato de verificar, no citado texto, as marcas 
de hibridismo e tradução cultural, colocadas à mostra 
por marcas de um olhar diferenciado a respeito do papel 
desempenhado tradicionalmente pelo feminino, uma vez 
que fora produzido por uma escrita elaborada a partir de 
uma subjetividade antropofágica. 
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Subjectivity anthropophagic and females in 
construction of the pulp fiction of Patricia Galvão

abstract:
The following study aims to analyze the tale “Ali Baba 
in England”, written by Patricia Galvão (Shelter King), 
published in Detective Magazine in 1944. This choice is due 
to fact check, in that text, the marks of hybridity and cultural 
translation, made by brands shows a different view about the 
role traditionally played by women, since it was produced 
by an elaborated written subjectivity from a anthropophagic. 
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Introdução:

Durante o século XX, as lutas anti-imperialistas e anti-autoritarismos somaram-se 
à produções filosóficas questionadoras do falocentrismo e do logocentrismo europeu, 
fazendo assim nascer, não o discurso, mas o direito dos grupos até então interditados, 
tais como mulheres, homossexuais e negros, dentre outros, a dizê-lo. Nesse processo 
foi questionada a noção de boa literatura e de literatura universal, como sinônimo de 
europeia, bem como foram combatidos padrões, modelos ou estereótipos e foi proclamado 
o direito à diferença.

Augusto de Campos (1982) fora o responsável pela inserção de Pagu dentre o grupo 
de escritores e escritoras modernista, para tanto elaborou uma proeminente antologia, na 
qual considerou que a maior obra de Pagu fora sua própria vida. Dessa obra referência, 
tendo como balizamento sua tese, surgiram leituras que se deixaram seduzir pela incrível 
vida de Pagu, sem, contudo, focar densamente sua obra.

Patrícia Galvão fora a primeira autora a escrever um romance proletário no Brasil, foi 
também a primeira mulher a ter seus contos policiais publicados regularmente. Em seus 
textos, também jornalísticos, a autora utilizava-se de diferentes pseudônimos ( Mara 
Lobo, Solange, Sohl, Ariel, Pt, entre outros), tal demanda pode ser em parte, relacionada  
com o fato de ter sido a primeira mulher prisioneira política do Brasil, em função de sua 
militância comunista ( com um total de 23 prisões). Seus mistérios foram assinados por 
King Shelter, um pseudônimo masculino, evidenciando naquele momento a exclusão da 
escrita feminina nesse gênero. 2

Segundo Ferraz (1998), os anos 50 foram os anos de 
ouro dos pulp fiction no Brasil, momento em que nos 
EUA o gênero já agonizava. A revista Detetive, cuja 
direção pertencia a Nelson Rodrigues quando Patrícia 
Galvão fora colaboradora, publicava os grandes 
clássicos relacionados a seu lema: “Mistério! Ação! 
Perigo!” (p.06). Na estreia de Patrícia Galvão (King 
Shelter), em 15 de junho de 1944, foram publicados, 

2 Dados biográficos de Patrícia Galvão podem ser encontrados, dentre outros, em: FURLANI, Lucia M. 
T. Pagu: Patrícia Galvão. Santos: Unisanta, 1999.   

fotos pagú
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na mesma edição, Drácula de Bram Stoker e o Fantasma da ópera de Gaston Leroux. 
“Ali Babá na Inglaterra” sua última publicação na revista, em dezembro de 1944 será o 
conto selecionado para análise no presente estudo.

modernismo e antropofagia:

Os intelectuais do movimento de 1922 e outros, mesmo com suas diferenças que não 
eram pequenas, esforçaram-se por produzir um novo espelho para o Brasil. Nesse espelho, 
o povo deveria se ver e se reconhecer, valorizando-se a partir de suas características 
nativas e mestiças. ( ORTIZ, 1994)

A produção intelectual modernista passou a dar vez e voz a novos e velhos personagens, 
aproximando a linguagem escrita à fala do povo, reivindicando também uma gramática 
brasileira.

Entretanto, o modernismo à brasileira, apesar de tributário das vanguardas europeias, 
não negou a possibilidade de qualquer volta ao passado. Ao contrário disso, procurou 
reescrever a História e a literatura brasileira, a partir de seu olhar. A poesia deveria para 
alguns, estar envolta em “Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas 
elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu 
Nacional. Pau-Brasil.” (ANDRADE, 1986: p. 330)

A concepção acima começou a delinear-se com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e 

contra capa Safra macabra
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efetivou-se com a antropofagia cultural, nela se apresentam proposições que se aproximam 
de uma estética hibrida, numa tentativa de se elaborar uma tradução da cultura e não 
uma superação, que busca uma suposta autenticidade primordial. A antropofagia situa o 
“local da cultura” tal qual como pensado por Bhabha (2007). Dessa forma,

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que 
não seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia 
do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas 
retoma o passado como causa social ou precedente estético; ela renova 
o passado, refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que inova 
e interrompe a atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte 
da necessidade, e não da nostalgia, de viver. (  BHABHA, 2007: p.27)

 Porém, esse não fora o projeto vencedor de Modernismo, naquele momento, e as 
rupturas, não foram tão profundas, houve limitações. A cultura fora relida, mas ao fazer 
isso, mantiveram os  preceitos das bases epistemológicas que envolviam o ofício da 
História e o fazer da Crítica Literária de seus antecessores.

Nesse sentido, alguns críticos e historiadores da Literatura de filiações intelectuais e 
políticas diversas, tenderam, em maior ou menor grau, produzir uma escritura na qual 
o Modernismo aparenta ser um movimento homogêneo, classificado e datado, com seu 
lugar entre as demais escolas artísticas literárias, apesar dos diferentes grupos que o 
“compõem”.

 Além disso, fora também dado um espaço muito restrito a algumas produções femininas 
mantendo a visão dominante de que as letras não faziam parte dos seus horizontes 
mesmo constatando a falta de atenção dada a escritura feminina pelas publicações, pelos 
livros de antologias, crítica e história literária, pode-se perceber que, no que diz respeito 
ao Movimento Moderno, as mulheres passaram a ter um pequeno lugar, sem, contudo, 
isso acontecer com Pagu, Patrícia Galvão, escritora, jornalista, militante comunista, 
incentivadora das artes e das vanguardas. Pagu participara ativamente do grupo dos 
Antropófagos e da política nas décadas de 1930 e 1940, sem ter merecido figurar nos 
livros de História e Literatura que narram a era Vargas e o Movimento Modernista 
Brasileiro. 

O grupo dos antropófagos, porém, mantiveram-se à distância dos projetos modernos 
reducionistas e totalizantes, e em função disso, suas premissas ecoaram e influenciaram 
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movimentos futuros que buscavam uma compreensão outra do universo estético e de 
outras questões.

apontamentos de uma escrita antropofágica na pulp fiction  de pagu:

Ao fazer a introdução do livro de Patrícia Galvão, postumamente lançado, Safra 
Macabra, (1998) Geraldo Galvão Ferraz, seu filho, destaca o preconceito que há quanto 
ao estudo por parte da crítica acadêmica, dos gêneros ligados ao entretenimento, e acredita 
que isso tenha sido o motivo para que  os contos policiais que compõe o  citado livro 
ficassem, durante muito tempo, sem visibilidade. Safra Macabra reúne todos os contos 
policiais, da autora, que na década de 1940 foram publicados na Revista Detective.

Todorov (1979) em sua “Tipologia do Romance Policial” esclarece o que seria a 
diferença entre a grande obra e a literatura de massa. Para ele, enquanto a primeira, por 
alterar as regras do gênero em que esta inscrita, cria um novo gênero, a segunda é a que 
segue exatamente o prescrito para seu gênero. Assim, 

pagú mulher do povo
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O romance policial tem suas normas; fazer “melhor” do que elas pedem 
é ao mesmo tempo fazer “pior”: quem quer “embelezar” o romance 
policial faz “literatura”, não romance policial. O romance policial por 
excelência não é aquele que transgride as regras do gênero, mas o que 
a elas se adapta. (p.95)

Por essa perspectiva, acredita-se que há uma fórmula básica segundo a qual, a narrativa 
policial, deve articular seus elementos para que propicie a imersão e o entretenimento 
aconteça. No caso do que aqui será estudado, o conto “Ali Babá da Inglaterra”, Patrícia 
Galvão como King Shelter, não se adaptou, no sentido de acomodar-se, ou harmonizar-
se, mas deglutiu o gênero, e a partir de alguns  de seus elementos produziu uma 
textualidade em que manifestou,  por meio de suas personagens, singularidades hibridas 
e não modelos estereotipados, clichês, tão próprios desse gênero. 

Nesse sentido, Patrícia Galvão como King Shelter, mesmo escrevendo um gênero, 
classificado pela crítica acadêmica ou não, como menor, pois considerado literatura de 
massa, conseguiu implementar em sua escritura as linhas de fuga, próprias de sua postura 
vinculada a uma  subjetividade antropofágica. Ela produziu uma tradução cultural, ou 
seja, “uma maneira de imitar, porém de uma forma deslocadora, brincalhona, imitar 
um original de tal forma que a prioridade do original não seja reforçada ( ... ) o original 
nunca é acabado ou completo em si.” (BHABHA apud  SOUZA, 2004:  p. 125)

O movimento da antropofagia cultural elegeu o primitivo - no sentido de primeiro e 
não selvagem - povoador do Brasil, como o ponto sob o qual se assenta toda uma visão, 
em que “Só me interessa o que não é meu” (ANDRADE, 1986: p. 353), pois esse por 
estar despido, no momento do encontro entre culturas  pode “ver com olhos livres” 
(Idem: p. 330)  e assim “a devoração é também tomar (o) conhecimento do outro, da 
sabedoria viva do outro” (PIRES, 2007: p. 08) de uma forma seletiva e possibilitando a 
reinvenção “contra todos os importadores de consciência enlatada”, “uma consciência 
participante”  (ANDRADE, 1986: p. 354).

A antropofagia cultural provoca um pensamento que permite refletir sobre a 
subjetividade ou o processo de subjetivação como produção no devir de um eu outro, 
pois só há humanos e humanidade em contatos e miscigenações3. Para Rolnik (2000) 
3 Subjetivação e ou processo de subjetivação tal qual como pensado por M. Foucault e G. Deleuze. 
Consultar em: FOUCAULT, M. a hermenêutica do sujeito. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006 / 
DELEUZE, Gilles. conversações. São Paulo: editora 34, 1992.
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uma subjetividade antropofágica constitui-se em: “engolir o outro (...) de forma que 
partículas do universo se misturem às que já povoam a subjetividade do antropófago e, 
na invisível química dessa mistura, se produza uma verdadeira transmutação.” ( p.455)

A antropofagia congrega ética, estética e uma política, pois não é só uma forma 
de pensar a cultura, mas uma forma de estar sendo entre culturas, de constituir-se no 
contínuo movimento com o outro, uma ‘negociação’. Corroborando com os princípios 
criados pela antropofagia cultural, encontram-se as formulações de Bhabha (2007), que 
dizem  respeito a esse ‘espaço de tradução’ e ‘lugar de hibridização’, quando trata da 
negociação:

Quando falo de negociação em lugar de negação, quero transmitir uma 
temporalidade que torna possível conceber a articulação de elementos 
antagônicos ou contraditórios: uma dialética sem a emergência de uma 
História teleológica ou transcendente, situada além da forma prescritiva 
da leitura sintomática, em que os tiques nervosos à superfície da 
ideologia revelam a “contradição materialista real” que a História 
encarna.” ( BHABHA, 2007: p.51)

Patrícia Galvão como King Shelter, em consonância com o ponto de vista acima, 
produziu um discurso hibrido, em que as imagens são sempre constructos que deslocam 
a centralidade de identidades fixas, estereotipadas, pois  “qualquer imagem - seja ela 
feita pelo colonizado ou pelo colonizador – é hibrida, isto é contará com traços de outros 
discursos à sua volta num jogo de diferenças e referências” ( SOUZA, 2004: p. 117).

Em “Ali Babá da Inglaterra”, o clima de mistério e exotismo é mantido deslocando 
os modelos e estereótipos presentes no universo sócio cultural que seu texto estava 
inscrito, pontos de instabilidades são criados entre a visão de mundo dominante e o 
narrado no texto. Esse é o lugar do hibridismo, o ‘terceiro espaço’, o ‘espaço intersticial’ 
(inbetween), para Bhabha. (SOUZA, 2004)

O conto em questão inicia-se narrando o desaparecimento de Aradá, uma mulher 
francesa que vivia luxuosamente em um hotel de Londres, o fato fora narrado à Scotland 
Yard pela governanta que lhe prestava serviços. Esse desaparecimento, considerado 
como resultante de um ato criminoso é um falso caminho de entrada no mistério. A 
relação inicial que se estabelece, entre narrativa e leitor [a], é que esse será o crime a ser 
desvendado pelo detetive, pois parte-se da crença na fragilidade e fraqueza feminina. 
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Porém, depois de dois meses de investigações  e nada desvendado pela polícia inglesa, 
um crime traz uma pista. Um policial em sua ronda noturna percebe algo anormal em 
um beco e acreditando que seria baleado atira. Outros policias apareceram e viram que 
se tratava de um conhecido criminoso: Young Black, que antes de morrer disse: “Ali 
Babá... porque matou Arada...(...)” (Galvão, 1998: p. 213).

A partir disso, cria-se o fato que introduz na narrativa o detetive protagonista da trama, 
Cassira A. Ducrot, o “elegantíssimo detetive parisiense.” (Idem, p. 215). Esse fora 
convidado a participar das investigações pelo detetive inglês Hit Hammer, “troncudo, 
aloirado, de lábios finos, desleixado nos gestos, hábil na imaginação” (Idem). Mesmo 
perante as evidentes diferenças narradas entre os detetives não só em aparência, 
mas também na forma de agir, Cassira aceita honrado investigar em solo inglês o 
desaparecimento de uma francesa, que pela pista até então seguida pelos ingleses, 
conduzia a crer que a quadrilha  responsável pelo crime era, como ele, francesa. 

Ao contrário dos clichês, aqui o evidenciado, não foram as disputa entre polícias, 
nações e nacionalidades, mas sim, a cooperação. Essa é a ‘lei’ da antropofagia, da 
ressignificação e reconfiguração dos antagonismos culturais:

Sempre pensei – segredou ela -  que a Scotland Yard fosse uma 
instituição modelar capaz de ensinar muita coisa ao pessoal da Sureté 
francesa...
E pode realmente  ensinar e aprender. (Galvão, 1998: p, 214)

Outro fato que desloca, não só a figura do herói detetive, mas igualmente a representação 
social do feminino e seu processo de interdição, fora quem Cassira levou a Londres, a 
“sua companheira Zanina”(Idem, p. 216) que entraria em ação com ele, para aproximar-
se da quadrilha de Ali Babá, na tentativa de infiltrar-se como o quadragésimo ladrão, 
cobrindo o desfalque  ocasionado pela morte de Yong Black. Zanina, “Era, realmente, 
uma pequena inteligente (...)”, em ação bebia com os homens “quando as necessidades de 
sua profissão o exigiam” (p. 228), fumava, mudava sua aparência e fugia completamente 
do que usualmente aparentava: “Bastara-lhe erguer um pouco o chapéu, abaixar uma 
mecha de cabelo sobre os olhos, reforçar a pintura. (...) parecia mesmo embriagada (...) 
(Galvão, 1998: p, 216).

Zanina, não era apenas uma companheira de admirar pela sua capacidade de atuar 
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no trabalho, mas despertava outros sentimentos, e mais de uma vez no texto o ciúme 
apareceu, como na seguinte observação do narrador (King Shelter) ao referir-se aos 
sentimentos de  Cassira: “ele não estava nada satisfeito, porque um dos malandros tinha 
passado o braço pelas costas de Zanina e apertava-lhe o ombro.” (Idem, 217)

O papel de narrar a trama, ao longo do conto tem como narrador principal, o 
supracitado King Shelter, que seria aquele que possuiria o papel de ouvir a história para 
depois conta-la. No entanto, mais uma vez, há um deslocamento, e o tempo imaginado, 
que era até então, da narrativa previamente ouvida e no ‘presente’ narrada, mescla-se 
com o momento que a trama estava sendo narrada ao escritor/narrador/personagem. A 
figura de Shelter aparece quando Cassira, conta-lhe sobre seu contato com Ali Babá e 
Shelter põe em dúvida a veracidade da descrição: “Espere até o fim da história, Shelter, 
para comentar.” (Galvão, 1998, p, 228) A partir daí em alguns momentos Shelter é 
mencionado como interlocutor por Cassira que segue narrando: “Sim, meu caro King 
Shelter – continuava A. Ducrot, contando o resto de sua história.” (Idem: p. 229).

Há ainda, outra troca de narrador: “Zanina interrompeu a narrativa.
Peça-me mais uma soda, Shelter. Agora quem vai falar sou eu.” (Idem: p. 232).
No conto em questão, alguns valores habituais e naturalizados, apesar de sócio 

construído, são descentrados. Zanina é uma mulher que trabalha junto e narra em 
conjunto, não tem sua ação e nem seu discurso limitados. O período em que passa a 
narrar é o que coincide com uma etapa em que ao aproximar-se do fim, ela salva a vida 
de seu companheiro, o detetive/herói Cassira, sob a guarda de um dos bandidos que 
havia executado na troca de tiros, o detetive Hammer: 

“Achei que era o momento de participar da ação  e saltei a grade 
correndo com minha automática na mão. (...) Matei-o com raiva e 
cálculo [o bandido], visando-lhe o coração para mata-lo. (...) Eu estava 
só. Três homens mortos jaziam no chão (...)  Estada Cassira A. Ducrot, 
ainda vivo, mas inconsciente, (...) Cortei-lhe as ligaduras para lhe dar 
circulação ao sangue.”  (Galvão, 1998: p, 237)

Zanina não fora a única mulher forte e poderosa a ser personagem do conto. A 
supostamente desaparecida ou morta Aradá tem uma atuação surpreendente na trama e 
como dito anteriormente, é a peça chave na composição do mistério, exatamente por estar 
no lugar do inclassificado. Isso porque, o desaparecimento de uma mulher colocava-a 
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imediatamente na condição de vítima e não se supunha, principalmente no momento em 
que a obra fora escrita, que uma mulher fosse capaz de escolher e decidir-se por algo tão 
insólito. 

Ao longo da narrativa, chega-se a uma constatação que torna a personagem mais 
complexa. Após a morte de Young Black verifica-se que sua mãe chamava-se Claire 
Dusmenil, o mesmo sobrenome de Aradá, cujo nome verdadeiro era Simone Dusmenil.

Quando Cassira foi levado, por um membro do bando, para um teste que o faria 
pertencer a quadrilha, depara-se com uma personagem feminina que lhe é apontada como 
“a pequena de Black”. Uma mulher envolta em peles, portando uma arma com “uma voz 
estranha, cava, sensual, masculina...” (Galvão, 1998: p, 222) que disse a Cassira: “Nem 
um movimento enquanto Pierrot o revistar. Tire-lhe mesmo as giletes, camarada. E você, 
grande... tome cuidado, pois que estou visando um pedaço de seu coração e meu nome 
é “Atirador”.” (Idem)

Já em fuga com Cassira, a mulher: “Conduziu o carro, com extraordinária perícia, 
pelos caminhos indistintos.” (Galvão, 1998, p, 225) Sobre ela, Cassira relata: “O meu 
cão fila era uma linda mulher, a javanesa de olhos amendoados que tinha às vezes o doce 
nome de Manhaê. Mas que se chamava também ao mesmo tempo “Atirador”, porque 
não errava o alvo.” (p. 229). Era evidente o desassossego de Cassira diante da beleza, da 
delicadeza daquela personagem que, ao mesmo tempo possuía uma voz e uma alcunha 
masculina, evidenciando sua força. Suas capacidades – atirar, dirigir, vigiar um homem - 
estavam longe de ser o que se esperava de uma bela e delicada mulher. E seus codinomes 
destacavam sua ambiguidade. 

Foram muitos os lugares ou papéis ocupados pela personagem ao longo da narrativa. 
No desenlace fica-se ciente, por meio do relato de Cassira, que ela não era javanesa e sim 
francesa da Indochina, que também se passou por Sra. Poitier, Aradá e travestia-se em 
Ali Babá, sendo dessa maneira a/o líder do bando.

Assim, a construção das personagens femininas de Patrícia Galvão como King Shelter 
evidenciam singularidades desprovidas de uma identidade fixa, pressa a padrões, suas 
mulheres movem-se de uma posição de sujeito a outra, pois em seu conto:

não procura meramente substituir a força de um discurso hegemônico 
por outro marginalizado, mas sim instaurar um processo “agonístico e 
antagonístico” no qual a autoridades e as certezas aparentes do discurso 
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hegemônico são subvertidas, questionadas e desestabilizadas para 
produzir um novo discurso híbrido e libertário. ( SOUZA, 2004:  p.132)

Esse discurso híbrido e libertário não fora apenas uma presença, no que diz respeito 
ao feminino, mas também vale destacar que, suas personagens – Zanina e Aradá – eram 
nascidas em regiões coloniais, respectivamente Argélia e Indochina, potencializando por 
essa via o discurso do colonizado africano e asiático. Essa escolha narrativa ocorrera em 
um momento em que a descolonização ainda não se efetivara e que na Europa ocorria 
mais uma guerra, imperialista, a Segunda.
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