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“(...) Esta manhã, cerca das três horas, os mo-
radores do bairro de São Roque foram despertados do 
sono por sucessivos gritos aterrorizadores, provin-
dos, ao que parecia, do quarto andar duma casa 
da Rua Morgue, da qual eram únicos inquilinos uma 
tal Sra. L’Espanaye e sua filha, a Srta. Camila L’Espa-
naye. Depois de certa demora, ocasionada pela infrutí-
fera tentativa de penetrar na casa pela maneira habi-
tual, foi a porta arrombada com um pé-de-cabra, oito 
ou dez vizinhos entraram, em companhia de dois gen-
darmes. A esse tempo, já haviam cessado os gritos, 
mas, ao subir o grupo o primeiro lanço de escada, ou-
viram-se duas ou mais vozes, ásperas, em colérica dis-
puta, quais pareciam provir da parte mais alta da casa. 
Alcançado o segundo andar, também esses sons cessa-
ram e tudo ficou em completo silêncio (...)”. 

 
O trecho que você leu agora é de autoria 

de Edgar Allan Poe e foi extraído do conto Assas-
sinatos da Rua Morgue. Sua publicação deu início 
a um novo estilo literário, mundialmente conhe-
cido e de forte apelo popular chamado Romance 
Policial. O ano era 1841, e a partir de então os en-
redos envoltos em mistérios de crimes quase in-
solúveis ganharam adeptos e admiradores, que 
consomem vorazmente esse gênero literário. 

O Romance Policial é uma categoria lite-
rária estruturada em torno da ocorrência de um 
assassinato, das indagações, pesquisas, inquiri-
ções de testemunhas e, finalmente, da desco-
berta do criminoso. Todo o enfoque do autor re-
cai sobre o mecanismo de desvendamento dos 
segredos envolvidos no crime, levado a cabo nor-
malmente por um detetive profissionalizado ou 
de natureza amadora. 

Este gênero literário deixa claro que não 
há atividade criminosa perfeita, e que não deve 
haver espaço para tolerância à criminalidade nem 
para carência de punição. Geralmente o indivíduo 
que comete o crime é descrito psicologicamente 
como uma criatura inusitada, à margem da racio-
nalidade que move os mecanismos da vida social. 

A ficção policial é povoada por ingredien-
tes como o temor, o inexplicável, a pesquisa dos 
dados que cercam o crime, a inquietação 

intelectual diante dos fatos, a perplexidade, a 
sede de descobrir o criminoso e os motivos que o 
impulsionam a cometer o ato ilícito, todos conve-
nientemente combinados nas devidas propor-
ções, conforme o estilo de cada escritor e seu 
contexto. O modelo tradicional se apoia na total 
verossimilhança, o que leva investigadores como 
Sherlock Holmes a buscarem a contribuição da 
própria Ciência em sua obsessiva procura da ver-
dade. 

A história deste gênero tem início com a 
obra Assassinatos na Rua Morgue, do reno-
mado Edgar Allan Poe, lançado há mais de um sé-
culo; este clássico determinou as principais quali-
dades estéticas do romance policial. Poe pratica-
mente dita as regras que serão seguidas por seus 
sucessores; quase todos adotam a figura do par-
ceiro do detetive, que lhe vale como suporte. 
Também não faltam a aparência austera e a soli-
dão que acompanha o investigador. 

Muitas destas obras apostam igualmente 
na caracterização psicológica dos personagens; 
são seres normais, como qualquer um, mergulha-
dos em seus dramas pessoais, repletos de afli-
ções, tristezas, ansiedades, pavores e expectati-
vas. Seu público-alvo devora todos os livros de 
seu escritor dileto, não estão enquadrados em 
gêneros ou faixas etárias definidas e geralmente 
navegam pelo romance de uma única vez. 

Boa parte dos escritores deste gênero es-
creve em língua inglesa, confirmando a tradição 
desta ficção, nascida nos Estados Unidos; são no-
mes como Arthur Conan Doyle, Aghata Christie, 
Rex Stout, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, 
Denis Lehanne, P.D. James, Patricia Cornwell, en-
tre outros. 

A galeria de detetives famosos também é 
vasta e conhecida; dificilmente alguém habituado 
a viajar pelas páginas de um livro irá desconhecer 
personagens como Sherlock Holmes, Hercule Poi-
rot, Maigret, Sam Spade, e outros tantos. São fi-
guras de destaque no imaginário de cada leitor. 

No Brasil a ficção policial vem ganhando 
impulso com escritores como Luiz Alfredo Garcia-
Roza, um mestre na arte de caracterizar psicolo-
gicamente seus personagens, e em retratar cená-
rios cariocas, onde são ambientadas suas narrati-
vas, protagonizadas pelo detetive Espinosa; e Pa-
trícia Melo, autora, entre outros, de Inferno, 
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vencedor do Prêmio Jabuti em 2001, especialista 
em mergulhar na mente dos criminosos. Em São 
Paulo o campo de ação é de Joaquim Nogueira e 
seu investigador Venício. É impossível deixar de 
lado a clássica obra de Rubem Fonseca, ex-policial 
que se vale da própria experiência na criação de 
suas tramas, nas quais desfilam os velhos colegas 
de profissão. 
 
FONTE (Acessados em 31/09/18, às 10h34) 
https://www.infoescola.com/literatura/romance-policial/ 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/romance-poli-
cial.htm 
 
EXERCÍCIOS SOBRE O LIVRO 
1. Quem narra os casos  “A face amarela”, “A 
Liga dos Cabeças-Vermelhas” e “O Diamante 
Azul”? E em relação a “O ritual Musgrave”? 
Como se chama(m) esse(s) tipo(s) de narra-
dor(es)? 
 

2. Quem conta para Watson um dos primei-
ros casos resolvidos por Sherlock Holmes? 
Como se chama o conto? 
 

3. Onde fica o escritório de Sherlock Holmes 
e do Dr. Watson? 
 

4. Como o detetive Sherlock Holmes resolve 
seus casos extraordinários?  
 

5. No conto “A face amarela”: 
a) Como Sherlock Holmes “adivinha” o nome 
de seu cliente? 
b) Grant Munro contrata os serviços do dete-
tive para quê? 
c) Qual foi o equívoco de Sherlock Holmes no 
caso de “A face amarela”? 
 

6. O que era o ritual Musgrave? 
 

7. No conto “A Liga dos Cabeças-Vermelhas”, 
como Sherlock Holmes deduziu que o Sr. Wil-
son já tinha sido operado, viajado em navios, 
estado na China e escrito muito ultima-
mente? 
 

8. Em sua opinião, no conto “O Diamante 
Azul”, Sherlock Holmes acertou em perdoar 
Ryder, deixando-o fugir, ou Holmes deveria 
tê-lo mandando para a cadeia? Por quê? 
 
9. O trecho abaixo foi retirado do livro Sherlock 
Holmes — Casos extraordinários, escrito por Sir 
Arthur Conan Doyle, com tradução e adaptação 
de Marcia Kupstas. Leia-o e explique em que con-
texto e por quem ele foi dito. 
 
“Watson, se alguma vez você me vir muito confiante 
em minhas hipóteses, ou se eu mostrar menos atenção 
a um caso do que ele merece, tenha a bondade de falar 
em meus ouvidos a palavra ‘Norbury’. Ficarei infinita-
mente agradecido.” 
 
10. Leia com atenção: 

Roubo de joias no Hotel Cosmopolitan John 
Horner, 26 anos, encanador, foi acusado de, no dia 22 
corrente, ter roubado do porta-joias da Condessa de 
Morcar uma valiosa gema conhecida como diamante 
azul. James Ryder, copeiro-mor do hotel, afirma ter le-
vado o Sr. Horner ao quarto da condessa a pedido da 
sua dama de companhia, Catarina Cusack, para que 
ele soldasse uma grade da lareira. O camareiro perma-
neceu no local algum tempo, mas, sendo chamado, 
deixou o soldador sozinho. Ao voltar, viu que Horner já 
havia saído, mas constatou que o cofre se achava 
aberto, o que o espantou. Ryder deu o alarme e Horner 
foi preso, mas a pedra não foi encontrada. O encana-
dor protestou inocência, mas como já apresenta ante-
cedentes criminais, tudo indica a sua culpa provável. 
Horner deverá ir a julgamento. Apesar disso, o mais 
terrível é que até o momento não há o menor sinal do 
diamante, peça muito querida de Sua Alteza, que pro-
meteu regia recompensa a quem indicar o paradeiro 
da joia. 
 
O texto acima faz parte do livro Sherlock Holmes 
— Casos extraordinários, escrito por Sir Arthur 
Conan Doyle, com tradução e adaptação de Mar-
cia Kupstas. Explique a que se refere o trecho lido, 
qual o mistério envolvido na trama e como Sher-
lock o resolveu. 
 
 

 
 

 
 


