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Investigue você também

uem matou Odete Roitman? Por que Jack estripava mulheres nos becos de

Londres? Qual a fórmula do crime perfeito?Q
Se você é fascinado por histórias de suspense e por ficção policial,

existem muitas outras perguntas na sua mente efervescente. E ela não para de

produzir hipóteses, de apontar suspeitos e de criar grandes enredos. Basta uma

cena simples: um corpo no chão, sem vida ou sinais de violência. Você pisca os

olhos e cinco policiais fazem o cordão de isolamento, evitando o assédio de

curiosos. Na prancheta de um dos peritos, quase nenhuma informação da cena

do crime. Tudo seria mais fácil se o cadáver ainda conservasse a cabeça e as

mãos. Sem elas, não temos a identificação da vítima nem uma lista de suspeitos.

Não sabemos de quem se trata, nem o responsável, seus motivos e métodos.

Mas não importa, não é mesmo? Já estamos curiosos e chegamos até aqui.

Ficamos envolvidos porque cenas como essa não são “apenas” um

crime. Funcionam também como quebra-cabeças, enigmas que desafiam a

nossa inteligência. Essa faísca pode estar por trás do sucesso de romances,

seriados e filmes policiais. 

Neles, quase sempre temos crimes e vítimas. Mas existe algo que se

repete para além de sangue, violência e delito: é o mistério. Há sempre algo a ser

revelado, descoberto ou contado. O gatilho da narrativa é o crime, mas o que a

mantém viva é o enigma, e isso força a entrada em cena de um personagem: o

detetive. É o detetive quem montará as peças do quebra-cabeças, é ele quem

arriscará a própria pele para completar as lacunas da história. Precisamos desse

personagem para chegar até o final, pois é ele quem vai responder as perguntas

que fizemos. É assim desde o primeiro assassinato: “Caim, que fizeste com seu

irmão?” Ora, se até o Todo Poderoso precisava de detalhes, imagine os pobres

mortais...

Ao longo do tempo, a literatura e outras formas de expressão

promoveram detetives a personagens principais não por seu heroísmo ou



habilidades, mas pela simples condição de que eles poderiam nos contar a

verdade.

Em toda as partes, o detetive assume formas variadas para revelar como

as peças se encaixam, e o mundo retoma o sentido. Sujeito contemporâneo, o

detetive é um fenômeno social que atravessa as narrativas que consumimos. Ele

pode ser a velhinha esperta que desvenda os crimes na vizinhança ou o violento

policial que faz justiça com os próprios punhos. Pode entortar a boca com o

cachimbo, resolver os casos da poltrona, ser negro, mulher, chinês, médico ou

frei medieval. Enfim, o detetive é uma projeção do que queremos ser e de como

queremos enfrentar nossos enigmas!

“Os Maiores Detetives do Mundo” é uma homenagem a esses

personagens. 

O livro é um almanaque, uma enciclopédia pop desses heróis. Funciona

como um guia que pode ser lido em sequência ou não. Se você é um detetive

meticuloso e paciente, siga do primeiro ao último capítulo. Se age de forma

calculista, consulte os personagens pela sua conveniência. Em qualquer caso,

não descuide dos detalhes, afinal, as pistas nem sempre estão à vista.

Este livro apresenta sessenta tipos inesquecíveis. Eles são intrigantes,

excêntricos, brilhantes e envolventes. Escolhemos os mais populares sem

esquecer dos fundadores; privilegiamos os clássicos e destacamos alguns dos

mais atuais. No final, traçamos uma linha do tempo para que você tenha uma

ideia da evolução dos detetives.

Tentamos cobrir diversas épocas, mídias, países e línguas, sem a preten-

são de esgotar o assunto. Querer ser definitivo agora seria tão fatal quanto apon-

tar suspeitos sem reunir pistas e descartar hipóteses. Nenhum detetive que se

preze faria isso. Nenhum. Nem aqui, nem no caso do corpo encontrado sem a

cabeça e as mãos...
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Capítulo 1:

Primeiros crimes



As origens do suspense

 literatura policial moderna começa com Edgar Allan Poe e “Os Crimes

da Rua Morgue”, história publicada em 1841 nos Estados Unidos. Foi

Poe quem criou Auguste Dupin, o primeiro detetive da ficção que

usava métodos dedutivos e analíticos para resolver enigmas. Suas histórias

ajudaram a desenhar esse tipo de personagem, e influenciaram os escritores que

vieram depois.

A
Na virada do século 19 para o 20, os detetives literários surgiram

principalmente pelas mãos de americanos, ingleses e franceses. Depois de

Dupin, nomes como Lecoq, Lupin, Rouletabille e Padre Brown são considerados

os próximos heróis modernos na arte de desvendar crimes. Num intervalo curto

de tempo, eles conquistaram fãs e realçaram um gênero cada vez mais notado

pelos leitores. Não é à toa que alguns se mantêm atuais e interessantes, décadas

depois de surgirem.

Vamos aos pioneiros!

 



Auguste Dupin

O VOVÔ DOS DETETIVES - Auguste Dupin foi criado pelo escritor

americano Edgar Allan Poe em 1841. Suas histórias foram pioneiras ao trazer

três elementos: uso da lógica, narração da trama por um segundo personagem e

explicação do raciocínio. Dupin estreou no conto “Assassinatos na Rua Morgue”,

mas quem foi ele, afinal?

Homem com voz de tenor, leva uma vida quase solitária em Paris, onde

tem apenas um amigo, que ficou conhecido como “o narrador anônimo” nos

contos em que aparece. As maiores diversões de Dupin são ler, resolver

charadas e decifrar hieróglifos. Quando investiga um crime, é puramente

cerebral: analisa os fatos, repara nos detalhes ignorados pela polícia e formula

suas teorias. Fica muito atento às notícias publicadas nos jornais, aproveitando

tudo aparentemente sem valor. Para ele, a polícia nunca sabe de nada, pois se

baseia em métodos superficiais.

Entre as baforadas no cachimbo de âmbar, passa horas refletindo em

silêncio. Seus olhos perambulam de um lado a outro até resolver o mistério.

Dupin afirma que sua mágica nada mais é do que “o resultado do emprego

correto da lógica, aliado à observação de qualidade e dedução psicológica dos

fatos”. Mas nosso herói não é policial nem profissional. Detetive nas horas

vagas, soluciona os casos por pura curiosidade e para satisfazer seu enorme ego.

Edgar Allan Poe escreveu apenas três contos com Auguste Dupin. Talvez

tenha se inspirado em notícias reais para criar o primeiro deles - “Assassinatos

na Rua Morgue” - já que a exposição de um orangotango em um museu da

Philadelphia, em julho de 1839, chamou a atenção da mídia na época. Quem

conhece a história sabe bem do que estamos falando...

E m “O Mistério de Marie Roget” (1842), Poe tomou como base o

assassinato da jovem Mary Cecilia Rogers, vendedora de tabaco cujo corpo

apareceu boiando no rio Hudson, em Nova York. A última aventura foi “A Carta

Roubada”, de 1844, um dos primeiros mistérios de quarto-fechado da literatura



policial. Neste tipo de história, o crime acontece em um ambiente fechado, sem

explicação aparente. Uma trajetória curta para Dupin, mas fundamental.

O PRIMEIRO CRONISTA

O melhor amigo de Auguste Dupin entrou para a história como o

“narrador anônimo”, já que Edgar Allan Poe nunca lhe deu um nome. É ele

quem levanta a bola do detetive, descrevendo seu entusiasmo e proezas nos

crimes resolvidos. Nas narrativas, a dupla conversa sobre livros, cavalos, teorias

e poesias, mas também fica horas em silêncio, fumando cachimbos e meditando.

Coisa fina! Esse narrador sem nome inspirou todos os assistentes da ficção que

surgiram depois, como o doutor Watson de Sherlock Holmes e o capitão

Hastings, de Poirot. Afinal de contas, alguém tem que contar a história!

VIDA LOUCA, VIDA BREVE

Edgar Allan Poe nasceu em Boston em 1809. Aos 2 anos, já era órfão,

mas foi acolhido por uma família escocesa de Richmond, o que o permitiu

estudar e viajar. Desta forma, conheceu a Europa, frequentou bons colégios e

entrou para a universidade. Mas nem tudo são flores. Poe tinha uma relação

difícil com o pai. E quando adulto, se apoiou na bebida para enfrentar a vida.

Em 1836, casou e começou a escrever críticas, poemas e ensaios

literários para um jornal. Cinco anos depois, publicou “Assassinatos na Rua

Morgue” nas páginas da revista Graham. Em 1845, veio à tona o famoso poema

“O Corvo”. Apesar dessas criações inspiradas, Poe era mal pago e estava sempre

endividado. Em 1847, levou mais uma rasteira da vida: perdeu a esposa para a

tuberculose, doença que também vitimou sua mãe. Depois dessas, ele jamais se

recuperou.

Ironicamente, a causa mortis do grande escritor é até hoje um mistério.

Em 3 de outubro de 1849, ele foi encontrado delirando numa esquina de

Baltimore, usando roupas bem estranhas e amarrotadas. Agonizou por quatro

dias no hospital chamando por um certo Reynolds, e repetindo a frase “Deus,

ajude a minha pobre alma”, e depois morreu. Há várias teorias sobre o caso, já

que o atestado de óbito nunca foi encontrado. Especulou-se que ele sofria de



sífilis, epilepsia, diabetes, hipoglicemia e até raiva. Verdade é que ele morreu

aos 40 anos, pobre e bastante solitário.

MULTIMÍDIA

CINEMA

> “Os Crimes da Rua Morgue” (1932) é uma das primeiras adaptações do conto

para o cinema. Tem no elenco Leon Ames (como Dupin) e o astro Bela Lugosi,

vivendo o enigmático doutor Mirakle.

> “Mystery of Marie Roget” (1942) teve Patrick Knowles na pele de um tal

“Paul” Dupin.

> “O Fantasma da Rua Morgue” (1954) trazia no elencoSteve Forrest e Karl

Malden.

> Em “O Crime da Rua Morgue”, dá para ver erros de continuismo e de edição

no filme. Em um close do gorila, percebe-se que aparece um chimpanzé. Nas

cenas em que o animal carrega a mocinha pelos telhados, nota-se que ela é um

manequim!

> Charles Gemora foi um “gorilla performer”, um especialista em interpretar

gorilas no cinema. Era ele quem fazia o símio em “O Fantasma da Rua Morgue”.

TELEVISÃO

> Em 1968, a série inglesa Detective teve Edward Woodward como Dupin no

episódio “The Murders in the Rue Morgue”.

> Em 1986, produziram o telefilme “Os Assassinatos da Rua Morgue”, com

George C. Scott como o detetive, Val Kilmer e Rebecca de Mornay.

MÚSICA

> “Murders in the Rue Morgue” é o título de uma canção do Iron Maiden. A

música está no segundo álbum da banda, Killers, de 1981.



GAMES

> No jogo “Dark Tales: Edgar Allan Poe´s Murders in the Rue Morgue”, Dupin

tem que resolver crimes que acontecem na rua Morgue.

QUADRINHOS

> Chevalier Dupin faz uma ponta nos quadrinhos de “A Liga Extraordinária”

(1999), do aclamado roteirista Alan Moore. O herói dá as caras só no primeiro

número da série.

PALAVRA DE DETETIVE

“As pessoas têm a mania de se intrometer na vida alheia”

“Um perfeito patife nunca anda sem um lenço de bolso”

“O acidente deve ser admitido como parte da criação”

“Nada é mais vago do que as impressões relativas à identidade de uma pessoa”

“Se é um caso que exige reflexão, é melhor examiná-lo nas trevas”

“Os policiais não variam os seus métodos de investigação”

“Se o mistério se apresenta complexo, deve ser por causa de sua simplicidade”

CURIOSIDADES

SOBRE AUGUSTE DUPIN

> Seu nome completo é C. Auguste Dupin. A letra se refere à “Chevalier”, já que

ele é Cavaleiro da Legião da Honra.

> Gisquet é o delegado de polícia de Paris. Ele acha Dupin inteligente, mas

raramente entende seus métodos de raciocínio.

> Allan Poe nunca revelou a inspiração para batizar seu personagem. Um

palpite é que derive da palavra "duping" que, em inglês, significa enganar ou

ludibriar. Será?

> A primeira casa de Auguste Dupin ficava no solitário bairro Saint-Germain,

em um subúrbio de Paris. Mas em “A Carta Roubada”, ele e o amigo narrador

usam um apartamento no terceiro andar da rua Dunôt, número 33, que fica na

mesma região.



SOBRE EDGAR ALLAN POE

> O escritor virou ícone só depois de ser reconhecido por leitores franceses e

ingleses. No final do século 19, influenciou diretamente os poetas Arthur

Rimbaud e Charles Baudelaire.

> Se você passar por Nova York, poderá visitar a última casa do escritor. A Poe

Cottage é aberta à visitação pública, e é a única residência preservada da antiga

vila que ali existia em 1812.

> Quando criança, a sala de aula de Poe ficava ao lado de um cemitério. As aulas

de educação física e aritmética eram feitas ao ar livre, em meio a lápides dos

membros da paróquia. Deu no que deu...



Arsène Lupin

ROBIN HOOD FRANCÊS - Lupin não pertence ao sindicato dos

detetives, mas entrou para a história dos policiais como um dos personagens

mais ilustres. Ele é um charmoso ladrão com alma justiceira, que intriga a

polícia pela inteligência e ousadia. Criado por Maurice Leblanc em 1905, tem

como marca roubar apenas dos ricos e burgueses, daqueles que acumulam

fortuna de maneira suspeita. As aventuras de Arsène Lupin se apoiam na lógica,

raciocínio e dedução, elementos-chave das clássicas narrativas policiais.

A estreia foi no conto “A Detenção de Arsène Lupin” (L’Arrestation

d’Arsène Lupin), publicado em julho de 1905 na revista Je Sais Tout. A intenção

do editor da revista era lançar um personagem francês para competir com o

carismático inglês Sherlock Holmes. Por isso, encomendou o herói a Leblanc

sem grandes expectativas. Mas quando a história foi publicada, o sucesso do

“ladrão de casaca” - como ficou conhecido - surpreendeu até seu criador. Os

leitores se apaixonaram pelo ladrão galante que só roubava dos ricos

desonestos, era avesso à violência e gostava de passar a perna na polícia. 

Lupin estudava a geografia dos lugares que ia roubar e, desaforado, até

mandava recadinhos para a vítima antes do ataque. E de nada adiantava se

proteger, pois ele sempre fazia a limpa sem deixar pistas. Especialista em

gatunagens, falsificava caligrafias, simulava vozes, andares, feições e era mestre

na arte da maquiagem. Quem sofria era o inspetor Justin Ganimard, policial

astuto e paciente que perseguia o ladrão em vão. Para completar, os jornais

alardeavam os roubos a quatro ventos, fazendo de Lupin um herói nacional.

Perfeito anti-herói!

Situadas em plena efervescência cultural da Belle Époque, as aventuras

do ladrão cavalheiro influenciaram uma geração de autores, principalmente nos

países de língua francesa. De 1907 a 1939, ele apareceu em vinte romances e,

nos anos seguintes, esteve em filmes, séries de televisão, quadrinhos e até

mangás.



O PAI DE LUPIN

Maurice Leblanc nasceu em 1864 em Rouen, norte da França. Filho de

burgueses, foi bom aluno no Liceu Corneille, tradicional colégio jesuíta onde

também estudaram os escritores Guy de Maupassant e Gustave Flaubert.

Sonhava ser escritor, e por isso foi cedo para Paris morar com a irmã e trabalhar

como jornalista. Duas pessoas podem ter inspirá-lo com Lupin: Marius Jacob,

um ladrão francês que cometeu 150 assaltos em Paris e que ficou famoso por ser

espirituoso e “bonzinho” com suas vítimas, e o aventureiro Rocambole,

personagem criado por Pierre-Alexis de Ponson du Terrail.

Apesar de já ter publicado alguns livros, Leblanc era pouco conhecido

até emplacar com Arsène, que ele dizia que o “seguia por toda a parte”. O

escritor morreu em 1941, com 76 anos, em Perpignan.

MULTIMÍDIA

CINEMA

> Arsène Lupin estreou no cinema francês em “The Gentleman Burglar” (1908),

com William V. Ranous. 

> Em 1937, veio “Arsène Lupin detective”, com Jules Berry. 

> Em 1944, foi lançado nos Estados Unidos “Enter Arsène Lupin”, com Charles

Korvin.

> Robert Lamoureux foi Lupin em “Les Aventures d’Arsène Lupin” (1957).

> Em 2004, os cinemas receberam “Arsène Lupin – O Ladrão Mais Charmoso

do Mundo”, com Romain Duris como protagonista.

> Outros filmes com nosso herói: “Le voleur mondain” (1909), com Max Linder;

“Arsène Lupin contre Ganimard” (1914), com Georges Tréville; “Arsène Lupin”

(1916), com Gerald Ames; “813” (1920), com Wedgewood Newel; “Arsène Lupin

utolsó kalandja” (1923, Hungria), com Gusztáv Pártos; “Nanatsu no hôseki”

(1950, Japão), com Keiji Sada; “Arsène Lupin” (1932), com John e Lionel

Barrymore e “Signé Arsène Lupin” (1959), com Robert Lamoureux.



TELEVISÃO

> Entre 1971 e 1974, foi transmitida a série francesa “Arsène Lupin”, com

Georges Descrières no papel principal em 26 episódios. Outras seriados:

“Arsène Lupin joue et perd”, com Jean-Claude Brialy (1980, França); “Le retour

d’Arsène Lupin”, com François Dunoyer (1989/1996, França); “Lupin” (2007,

Filipinas).

MANGÁ E ANIMÉ

> Em 1967, saiu no Japão a série de mangá “Lupin III”. O protagonista era

Arsène Lupin III, o neto do ladrão. Desenhada por Monkey Punch, fez bastante

sucesso e originou séries animadas, musicais, videogames, telefilmes e outros

produtos exportados para dezenas de países.

GAMES

> Sherlock e Lupin medem forças no jogo para PC “Sherlock Holmes versus

Arsène Lupin”, de 2007. Na aventura, o inglês precisa impedir que Lupin passe

a mão nos tesouros mais preciosos da Inglaterra. Lupin avisa: cinco

preciosidades da nação serão roubadas. Sherlock e Watson entram em ação.

QUADRINHOS

> Em 1948-49, o extinto jornal francês France-Soir publicou diariamente

tirinhas de Arsène Lupin. 

> De 1956 a 1958, 575 tirinhas saíram em outro jornal,  Le Parisien Libere. 

> Arsène Lupin também apareceu na série “A Liga Extraordinária”, de Alan

Moore e Kevin O'Neill.

NAS ESTANTES BRASILEIRAS

As primeiras editoras que publicaram os livros de Lupin no Brasil foram a

Edições Phoenix (Belo Horizonte), a Guanabara e a Vecchi (ambas do Rio de

Janeiro).

> Arsène Lupin, Ladrão de Casaca (Arsène Lupin Gentleman Cambrioleur,

1907)



> Arsène Lupin Contra Herlock Sholmes (Arsène Lupin contre Herlock Sholmès,

1908)

> A Agulha Oca (L'Aiguille Creuse, 1909)

> 813: Uma Extraordinária Aventura de Arsène Lupin (813, 1910)

> A Rolha de Cristal (Le Bouchon de Cristal, 1912)

> As Confidências de Arsène Lupin (Les Confidences d'Arsène Lupin, 1913)

> O Estilhaço de Obus/O Estilhaço da Granada (L'Éclat d'Obus, 1915)

> O Triângulo de Ouro (Le Triangle d'Or, 1917)

> A Ilha dos Trinta Ataúdes (L'Île aux Trente Cercueils, 1919)

> Os Dentes do Tigre (Les Dents du Tigre, 1920)

> As Oito Pancadas do Relógio (Les Huit Coups de l'Horloge, 1923)

> A Condessa de Cagliostro (La Comtesse de Cagliostro, 1924)

> A Moça dos Olhos Verdes (La Demoiselle aux Yeux Verts, 1927)

> A Agência Barnett & Cia (L’Agence Barnett et Cie, 1928)

> A Mansão Misteriosa (La Demeure Mystérieuse, 1929)

> O Mistério do Rio do Ouro (La Barre-y-Va, 1931)

> A Mulher de Dois Sorrisos (La Femme aux Deux Sourires, 1933)

> Arsène Lupin na Pele da Polícia (Victor de la Brigade Mondaine, 1934)

> A Vingança da Cagliostro (La Cagliostro se Venge, 1935)

> Les Milliards d’Arsène Lupin (1939)

PALAVRA DE DETETIVE

“As coisas mais simples são aquelas que se pensa por último”

“Onde a força fracassa, a astúcia triunfa...”

“Sou um pouco neurastênico. E a vida de hoje é tão febril!”

“Arsène Lupin só fica na prisão o tempo que lhe apraz”

CURIOSIDADES DO ARCO DA VELHA

> A primeira história de Lupin apareceu no número 6 da revista Je Sais Tout,

publicada no dia 15 de julho de 1905.

> Originalmente, o sobrenome de Arsène era “Lopin”, mas teve que ser trocado

após um político parisiense que era xará reclamar da estranha “coincidência”.



> Sherlock Holmes foi citado em várias histórias de Leblanc. Nelas, o ladrão é

desafiado por um tal “Herlock Sholmes”, citado como o melhor detetive de

todos os tempos mas frequentemente derrotado pela astúcia de Lupin. Leblanc

chegou a usar o nome do detetive londrino em alguns contos, mas Arthur Conan

Doyle não achou graça nenhuma e o francês decidiu embaralhar as letras.

> A casa de campo de Maurice Leblanc, em Étretat, é hoje o museu Le Clos

Arsène Lupin.

> Lupin está sempre mudando de aparência, mas é geralmente associado a três

peças de vestuário: cartola, monóculo e capa.

> O ladrão usava truques para se disfarçar como injeções de parafina para

inchar a pele e suco de quelidônio para provocar o efeito de dermatose. Efeitos

especiais do arco da velha!

Quer ler mais?

Adquira 

Os Maiores Detetives do Mundo

na Amazon.com.br

http://www.amazon.com.br/Os-Maiores-Detetives-do-Mundo-ebook/dp/B00OQPAB04/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1413935487&sr=8-1&keywords=chris+lauxx
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